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Cuvânt înainte

A

cest volum, realizat în cadrul unui proiect de cercetare finanţat
de CNCSIS1, acoperă ultima etapă a perioadei comuniste din
România – Epoca de Aur, cum era intitulată de propaganda vremii – 1965–
1989. El continuă volumul publicat anul trecut care cuprindea legislaţia
sanitară în perioada 1948–19642.
Ceea ce ne-am propus în cele două volume a fost publicarea legislaţiei
de natură sanitară de-a lungul întregii perioade comuniste: 1948–1989.
Încercare care s-a dovedit dificil de realizat datorită bogăţiei materialului, cel
puţin pentru anumite intervale de timp. În concluzie, a trebuit să efectuăm
o selecţie a materialul publicat. Criteriul pe care l-am avut în vedere în
selectarea materialului de publicat a fost relevanţa socială a documentului:
cu cât aplicarea lui va influenţa viaţa mai multor oameni, cu atât cota sa de
a fi publicat crește. Ne place să credem că pentru cercetătorul comunismului
românesc, sub aspecte de politică sanitară, aceste două volume vor constitui
un ajutor de preţ.
Alegerea anului 1965 ca punct de separaţie care împarte perioada
regimului comunist din România în două, nu a avut o logică ce ţine de
echilibrarea volumului materialului de publicat, dovadă că volumul al doilea
este mult mai voluminos decât primul. Evident, alegerea a fost de natură
politică, 1965 inaugurând ieșirea din regimul Gheorghe Gheorghiu-Dej și
intrarea în noul regim al lui Nicoale Ceaușescu.
Ca și pentru volumul trecut, criteriul de publicare a fost cel cronologic,
iar sursa principală a textelor publicate este „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”. Dacă încercăm o cât de sumară analiză a textelor publicate
în cele două volume nu putem să nu remarcăm două aspecte: perioada 1948–
1965 ne oferă în materie de legislaţie sanitară, cu excepţia naţionalizărilor, doar
măsuri de mică anvergură: nu avem nici o lege a sănătăţii publice de exemplu.
1
2

Proiect tip Idei, cod 1647.
Vezi Elena Bărbulescu (coord.), Constantin Bărbulescu, Mihai Croitor, Alexandru Onojescu,
Vlad Popovici, Alina Ioana Șuta, Documente privind politica sanitară în România (1948–1964),
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 388 p.
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Se pare că efortul acelor ani a fost îndreptat cvasi-exclusiv către punerea în
practică a schimbării structurii „proprietăţii mijloacelor de producţie”, inclusiv
în domeniul sanitar. După 1965, situaţia se schimbă: aproape toate materialele
publicate în volumul de faţă sunt ordine, decrete și legi cu caracter general;
în mod evident a doua jumătate a deceniului șapte sunt ani ai construcţiei
instituţionale: 1966 – Decretul nr. 446/1966 pentru organizarea instituţiilor și
serviciilor medico-legale3; 1969 – Decretul nr. 452/1969 pentru organizarea
și funcţionarea Ministerului Sănătăţii4; Decretul nr. 541/1969 privind
înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Consiliului Sanitar Superior5 și în
sfârșit Decretul 590/1969 pentru înfiinţarea Academiei de Știinţe Medicale6
o dovedesc cu prisosinţă. Deceniul următor ne aduce prima lege sanitară
de după 1943: Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei7 care
fusese precedată în 1974 de Legea sanitară veterinară (nr. 60/1974)8.
Apoi începe declinul, pentru că o a doua constatare generală cu privire la
legislaţia sanitară este inconsecvenţa publicării, și probabil a elaborării, ei: anii
1952–1964 nu aduc prea multe noutăţi, cum se întâmplă și în ultimul deceniu al
regimului: din 126 documente publicate pentru întreaga perioadă 1965–1989
doar 17 aparţin acestor ani. Este intersant cum evoluţia generală a regimului
Ceaușescu este surprinsă prin acest aspect particular, al legislaţiei sanitare.
Doar atât în ceea ce privește ce am publicat; dar să spunem câteva
cuvinte și despre cum am publicat. În primul rând, am publicat textele integral;
am păstrat pe cât posibil forma iniţială a fiecărui text – aliniatele, scrierea cu
majuscule, etc. Singurele modificări au constat în actualizarea normelor de
scriere cu â și a formelor verbului „a fi” – astfel sînt a devenit sunt etc.
Nu pot încheia fără să mulţumesc, pentru volumul de muncă și timp
pe care l-au investit, echipei care a dus la bun sfârșit acest proiect editorial:
Elena Bărbulescu, Mihai Croitor și Alexandru Onojescu.
De acum cercetătorul perioadei comuniste are la îndemână un
instrument de lucru util. Tot ce ne dorim este să-l vedem cât mai des utilizat.
CONSTANTIN BĂRBULESCU

3
4
5
6
7
8

Documentul nr. 3 în volumul de faţă.
Documentul nr. 25 în volumul de faţă.
Documentul nr. 29 în volumul de faţă.
Documentul nr. 31 în volumul de faţă.
Documentul nr. 102 în volumul de faţă.
Documentul nr. 78 în volumul de faţă.

6

Introducere
Ipostaze ale legislaţiei privind natalitatea
în cadrul regimurilor comuniste.
O analiză comparatistă

E

liberarea” revoluţionară propovăduită de către bolșevici pe par„ cursul revoluţiei din octombrie și a războiului civil ce a urmat
acesteia avea să includă și emanciparea femeilor, deziderat urmărit de către
intelectualitatea rusă încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. O pondere redusă a bolșevicilor militau chiar pentru distrugerea conceptului de
„familie”, însă cea mai mare parte a comuniștilor ruși considerau că femeile
și copiii reprezintă potenţiale victime ale opresiunii familiale, fiind, pe cale
de consecinţă, etichetaţi drept un „grup exploatat”.9 Conform filosofiei marxiste, toate inegalităţile bazate pe sex sau etnie, trebuiau să dispară odată ce
„proletariatul” avea să controleze „mijloacele de producţie”. În perioada imediat următoare „Revoluţiei din Octombrie”, în rândul Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice (PCUS) existau doar câteva figuri feminine proeminente,
precum Alexandra Kollontai (activistă pentru emanciparea femeilor și iniţiatoarea creării organizaţiilor muncitorești ale femeilor) sau Nadejda Krupskaia
(ce s-a implicat activ în elaborarea noului sistem educaţional sovietic și crearea de stabilimente pentru copiii orfani). În anul 1919, ca urmare a demersurilor acestora, se constituia Departamentul Femeilor din Partidul Comunist
(Jenotdel), Inessa Armand devenind primul director al acestui departament.10
La momentul anului 1930, Jenotdel-ul va fi desfiinţat, regimul comunist din
Uniunea Sovietică catalogând egalitatea dintre bărbaţi și femei ca fiind un
fapt pe deplin împlinit.11
La scurt timp după revoluţia din 1917 a fost promulgată o bogată
legislaţie în favoarea femeilor, ce prevedea mult mai multe drepturi faţă de
perioada ţaristă: simplificarea procedurilor de divorţ, dreptul la concediu
de maternitate remunerat, programe privind hrănirea copiilor, iar din 1920
9
10

11

Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, Oxford University Press, New York, 1994, p. 86.
Elena Shulman, Stalinism on the Frontier of Empire: women and state formation in the Soviet Far
East, Cambridge University Press, New York, 2008, pp. 16, 29.
Melanie Ilič (ed.), Women in the Stalin Era, Palgrave, New York, 2001, p. 4.
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dreptul de a efectua întreruperi de sarcină la cerere.12 Ca urmare a nivelului
de trai scăzut, numărul avorturilor a crescut considerabil în anii ’30 ai secolului trecut, depășind în mediul urban, spre consternarea liderilor sovietici,
numărul nașterilor.13 De altfel, costul efectuării unei întreruperi de sarcină era
unul moderat, situându-se, conform cifrelor avansate de către Sarah Davies,
în jurul sumei de 28-32 de ruble. Potrivit autoarei britanice, situaţia statistică
a avorturilor efectuate în Leningrad între 1930–1934 se prezenta astfel:
Numărul întreruperilor de sarcină efectuate în Leningrad (la o mie de locuitori)
Anul

Nașteri

Avorturi legale

Avorturi ilegale

1930

21.2

33.7

–

1931

20.7

36.3

–

1932

19.9

32.0

–

1933

17.2

39.4

4.0

1934

15.9

43.2

5.0

SURSA: Sarah Davies, „‘A Mother’s Cares’: Women Workers and Popular Opinion 89 in Stalin’s Russia,
1934–41”, în Melanie Ilič (ed.), Women in the Stalin Era, p. 101.

La începutul anului 1936, factorii decizionali sovietici vor lansa o amplă
campanie de presă, militând pentru interzicerea întreruperilor de sarcină.
Conform mesajului acestei campanii, atitudinea permisivă a autorităţilor faţă
de problema avorturilor era una explicabilă în condiţiile nivelului de trai scăzut ce caracterizase anii ’20 ai secolului trecut. Anii ’30 însă, potrivit variantei oficiale propagate de Kremlin, aduseseră un nivel de trai mai ridicat și o
îmbunătăţire consistentă a serviciilor sociale.14
Drept urmare, la 27 iunie 1936 era promulgat decretul ce interzicea
întreruperile de sarcină, fiind menţionate totodată, și cazurile de derogare
precum: boli cronice ale inimii și de natură hematologică, afecţiuni cronice
ale ficatului și rinichilor, tuberculoza pulmonară, tumori maligne, epilepsie, boli ale corneei, afecţiuni ereditare. Potrivit decretului în cauză, medicii
implicaţi în efectuarea de avorturi ilegale riscau închisoarea de la 1–2 ani.
Totodată ca o măsură menită să prevină disoluţia familiilor, legea divorţului
12

13

14

Wendy Z. Goldman, Women at the Gates: gender and industry in Stalin’s Russia, Cambridge
University Press, New York, 2002, p. 34.
Theodore R. Weeks, Across the Revolutionary Divide: Russia and the USSR, 1861–1945, Wiley &
Blackwell, Malden, 2010, p. 73.
Vezi în acest sens: „Discussion of the Law on Abolition of Legal Abortion, Pravda, Editorials of May
28 and June 9, 1936” în Robert Vincent Daniels, A Documentary History of Communism in Russia:
From Lenin to Gorbachev, University Press of New England, London, 1993, p. 197 sau „Document
5.13 – Social Policy”, în Richard Sakwa (ed.), The rise and fall of the Soviet Union, 1917–1991,
Routledge, London, 1999, pp. 187–188.
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a fost înăsprită, prezenţa ambelor părţi pe parcursul procedurilor de divorţ
devenind obligatorie.15 Taxele de divorţ au fost de asemenea mărite consistent: 50 de ruble pentru primul divorţ, 150 de ruble pentru al doilea și 300 de
ruble pentru al treilea.16 Parafrazând-o pe Elena Shulman, se dezvolta astfel,
„Noua femeie”, diferită de cea imaginată de către Alexandra Kollontai, acum,
punându-se accentul pe întărirea familiei și creșterea potenţialului demografic.17 Aplicarea decretului din 27 iunie 1936 a stârnit numeroase proteste în
rândul femeilor, iar numărul întreruperilor de sarcină ilegale a crescut simţitor în zona urbană (în special în Moscova și Leningrad). Confruntate cu o
atare situaţie, autorităţile sovietice au răspuns printr-o campanie de presă ce
sublinia efectele negative ale avortului asupra sănătăţii, printre complicaţiile
medicale fiind enumerate: sterilitatea și îmbătrânirea prematură.18 În mod
evident, campania în cauză nu a avut efectul scontat. Potrivit unui medic
ginecolog sovietic, 70% din totalul paturilor disponibile în cadrul secţiei în
care își desfășura activitatea, erau ocupate de femei suferind de complicaţii
medicale de pe urma întreruperilor de sarcină ilegale.19 De altfel, începând
cu anul 1938 rata natalităţii a început să scadă, iar în anul 1940 a ajuns la
nivelul celei din 1935.20 La începutul anilor ’50 ai secolului trecut devenise
cât se poate de clar faptul că decretul din 27 iunie 1936 trebuia abrogat, însă
un atare demers era imposibil în condiţiile în care nimeni nu îndrăznea să-i
sugereze lui Stalin o astfel de soluţie.21
Moartea lui Stalin (5 martie 1953) și instituirea conducerii colective în
URSS (Hrușciov – Malenkov) avea să se traducă și într-o schimbare de optică
privind chestiunea întreruperilor de sarcină ilegale. Astfel, în anul 1955,
decretul din 27 iunie 1936 era abrogat, invocându-se complicaţiile medicale
15

16

17

18

19

20
21

Frank Lorimer, The Population of the Soviet Union: history and prospects, League of Nations,
Geneva, 1946, pp. 128–129; Mark Sandle, A Short History of Soviet Socialism, UCL Press, London,
1999, p. 187; David L. Hoffmann, Annette F. Timm, „Utopian Biopolitics: Reproductive Policies,
Gender Roles, and Sexuality in Nazi Germany and the Soviet Union”, în Sheila Fitzpatrick, Michael
Geyer (ed.), Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism compared, Cambridge University Press,
New York, 2009, p. 110.
Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the
1930s, Oxford University Press, 2000, p. 152.
Elena Shulman, op. cit., p. 40. Vezi de asemenea: Donald Filtzer, Soviet Workers and De-Stalinization:
the consolidation of the modern system of Soviet production relations, 1953–1964, Cambridge
University Press, New York, 2002, p. 177; Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, p. 160.
Choi Chatterjee, „Soviet Heroines and the Language of Modernity, 1930–39”, în Melanie Ilič (ed.),
Women in the Stalin Era, p. 62.
Jerome S. Legge, Abortion Policy: an evaluation of the consequences for maternal and infant health,
State University of New York Press, Albany, 1985, p. 57.
Sarah Davies, op. cit., p. 106.
John Keep, „Wrestling with Revisionism: recent Western writing on Stalinism”, în Alter Litvin, John
Keep, Stalinism: Russian and Western views at the turn of the millennium, Routledge, London, 2005,
p. 143.
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pe care efectuarea de avorturi în afara unităţilor medicale specializate le aveau
asupra sănătăţii femeilor. Prin urmare, se revenea la vechea viziune leninistă
implementată în anul 1920. Totodată, pe parcursul desfășurării Congresului
al XX-lea al PCUS s-a subliniat necesitatea creșterii numărului de zile alocate concediului de maternitate. La 1 aprilie 1956, conform unei directive a
Sovietului Suprem, numărul de zile alocate concediului de maternitate, creștea de la 77 de zile la 112.22
Exemplul URSS privind legalizarea întreruperilor de sarcină, avea să
fie urmat și de către statele comuniste din Europa Centrală și Răsăriteană:
Bulgaria, Polonia și Ungaria (1956); România (1957); Cehoslovacia (1958) și
Iugoslavia (1961).23 Instituţionalizarea regimului comunist în România, avea
să se traducă și prin preluarea viziunii staliniste asupra legalităţii avorturilor.
Astfel, în cursul anului 1948, articolul 482 al Codului Penal a fost revizuit,
întreruperea unei sarcini normale primind conotaţii penale.24 După cum am
mai afirmat, noua viziune promovată de către Kremlin, începând cu anul
1955, va fi implementată și în România, începând cu anul 1957. Astfel, potrivit decretului 463, publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a
Republicii Populare Române:
„Art. 1 – Întreruperea cursului normal al sarcinii se poate efectua la
cererea femeii însărcinate.
Art. 2 – Intervenţiile pentru întreruperea cursului normal al sarcinii
se efectuează în instituţiile medico-sanitare de stat, potrivit instrucţiunilor
Ministerului Sănătăţii și Prevederilor Sociale.”25
În cursul anului 1966, ca urmare a creșterii numărului întreruperilor
de sarcină, autorităţile române au luat iniţiativa creării unei comisii însărcinate cu elaborarea unui raport privind situaţia natalităţii din România.
Raportul în cauză constata faptul că după anul 1960, sporul natural al populaţiei se redusese într-un mod accentuat, între factorii care contribuiseră la o
atare situaţie, menţionându-se: procesul de urbanizare, lipsa unor stimulente
financiare semnificative, creșterea numărului de divorţuri, precum și legalizarea întreruperilor de sarcină prin decretul 463/1957.26 Ședinţa Comitetului
Executiv al CC al Partidului Comunist Român (PCR) din 2 august 1966 va
22

23
24

25
26

Melanie Ilič, „Women in the Khrushchev Era: an overview”, în Melanie Ilič, Susan E. Reid, Lynne
Attwood, Women in the Khrushchev Era, Palgrave Macmillan, New York, 2004, pp. 9–10.
Jerome S. Legge, op. cit., p. 59.
Gail Kligman, The Politics of Duplicity: controlling reproduction in Ceausescu's Romania, University
of California Press, Berkeley, 1998, p. 47.
Vezi în acest sens: Buletinul Oficial (în continuare BO), Nr. 26, 30 septembrie 1957, p. 1.
Pentru o perspectivă mai amplă asupra acestei chestiuni vezi: Corina Pălășan, „Caracterul
restrictiv al politicii pronataliste în România comunistă (1966–1989)”, în Ruxandra Ivan (coord.),
„Transformarea socialistă”. Politici ale regimului comunist între ideologie și administraţie, Polirom,
București, 2009, pp. 154–159.
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lua în discuţie raportul în cauză, Nicolae Ceaușescu și Alexandru Drăghici
pronunţându-se pentru necesitatea interzicerii întreruperilor de sarcină, cu
excepţia unor „cazuri speciale”.27 Forma legislativă pentru care vor opta va fi
reprezentată de decretul 770/1966 (publicat la 1 octombrie 1966), în virtutea
căruia întreruperile de sarcină erau interzise. În mod „excepţional”, întreruperea cursului sarcinii era permisă în șase cazuri distincte:
„a) sarcina pune viaţa femeii într-o stare de pericol care nu poate fi
înlăturat printr-un alt mijloc;
b) unul din părinţi suferă de o boală gravă, care se transmite ereditar,
sau care determină malformaţiuni congenitale grave;
c) femeia însărcinată prezintă invalidităţi grave, fi zice, psihice sau
senzoriale;
d) femeia este în vârstă de peste 45 de ani;
e) femeia a născut patru copii și îi are în îngrijire;
f) sarcina este urmarea unui viol sau a unui incest.”28
Acordul privind întreruperea sarcinii urma a fi dat de către „o comisie medicală raională sau orășenească instituită în acest scop prin decizia
comitetului executiv al sfatului popular regional sau al orașelor București
și Constanţa.”29 Potrivit art. 6 al decretului în cauză, în cazuri de urgenţă
medicală ce necesitau efectuarea unei întreruperi de sarcini, medicul avea
„obligaţia ca înainte de intervenţie, sau când nu este posibil, în cel mult 24
de ore de la aceasta, să anunţe în scris pe procuror, care urmează a constata, pe baza avizului medicului legist și a oricăror alte date, dacă intervenţia pentru întreruperea cursului sarcinii a fost necesară.”30 Decretul
770/1966 intra în vigoare la 30 de zile după publicare, Ministerul Sănătăţii
și Prevederilor Sociale urmând a emite instrucţiunile concrete de implementare ale acestui decret.31 Decretul 771/1966 (publicat tot la 1 octombrie
1966) prevedea modificarea articolelor 482 și 483 din Codul Penal, subliniind consecinţele de natură penală pe care efectuarea unui avort ilegal le
implică.32 În deplin acord cu comandamentele ideologice ale momentului,
27
28
29
30
31

32

Ibidem, pp.160–162
BO, nr. 60, 1 octombrie 1966, p. 2.
Ibidem.
Ibidem.
Pentru o perspectivă mai amplă asupra acestei chestiuni vezi: Ioan Bolovan, „Politica e demografia durante il regime comunista”, în Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Comunismo e
Comunismi. Il modello rumeno, Accent, Cluj-Napoca, 2005, pp. 157–158; Corina Pălășan, op. cit.,
pp. 163–166; Matthew Connelly, Fatal Misconception: the struggle to control world population, The
Belknap Press of Harvard University Press, London, 2008, p. 310.
Potrivit decretului 771/1966: «1. Art. 482 va avea următorul cuprins: „Art. 482. Acela care, prin
orice mijloace, provoacă întreruperea cursului sarcinii în afara condiţiilor admise de lege comite
infracţiunea de avort. Întreruperea cursului sarcinii, efectuată cu consimţământul femeii însărci-
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procedurile de divorţ au fost consistent îngreunate, acestea fiind caracterizate de tergiversări repetate cu scopul reconcilierii părţilor implicate. 33
Pe parcursul implementării sale, politica pronatalistă urmărită de
regimul ceaușist a cunoscut constante reformulări. Astfel, în februarie
1972, articolul 2, litera d din decretul 770/1966 era modificat, în mod
„excepţional” întreruperea cursului sarcinii fiind permisă femeilor „în vârstă de peste 40 ani”.34 Într-un efort de a întări controlul statului în aplicarea politicii pronataliste, doi ani mai târziu decretul 770/1966 era din
nou modificat. Astfel, comisiile medicale (numite de autorităţile judeţene) ce urmau a autoriza efectuarea unui avort legal, erau alcătuite din
trei medici și o secretară, pe parcursul întâlnirilor comisiei în cauză fiind
obligatorie prezenţa unui reprezentant al procuraturii, precum și al unui
delegat al Ministerului de Interne.35 În fine, în decembrie 1985 articolul
2, literele d și e din decretul 770/1966, cunoștea noi modificări, potrivit
cărora în mod „excepţional” întreruperile de sarcină le erau permise femeilor „în vârstă de peste 45 de ani” sau celor care au născut cinci copii și îi au
în îngrijire.36
Trebuie menţionat faptul că autorităţile sovietice și-au exprimat deschis
dezaprobarea vis-a-vis de politica pronatalistă urmărită de către factorii decizionali de la București, argumentul principal invocat fiind experienţa nefericită a URSS în perioada 1936–1955. Sovieticii atrăgeau atenţia Bucureștiului
asupra faptului că o atare viziune nu se va solda cu o creștere a natalităţii, ci
dimpotrivă, avea să contribuie exponenţial la creșterea avorturilor ilegale.37
O atare afirmaţie era cât se poate de corectă în condiţiile în care, potrivit lui
Jerome S. Legge, între 1969–1972 în România se produseseră 1.307 decese

33
34
35
36
37

nate, se pedepsește cu închisoare corecţională de la 1 la 3 ani și interdicţie corecţională de la 1 la
3 ani. Pedeapsa este închisoarea corecţională de la 2 la 5 ani și interdicţia corecţională de la 2 la 5
ani, dacă s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare a sănătăţii sau o infirmitate din cele arătate în
articolul 473, iar dacă i s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea corecţională de la 5 la 10 ani
și interdicţia corecţională de la 3 la 6 ani. Întreruperea cursului sarcinii fără consimţământul femeii
însărcinate se pedepsește cu închisoare corecţională de la 2 la 5 ani și interdicţie corecţională de la
2 la 5 ani. Pedeapsa este închisoarea corecţională de la 3 la 6 ani și interdicţia corecţională de la 3 la
5 ani dacă, prin fapta prevăzută în alineatul precedent, s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare
a sănătăţii sau o infirmitate din cele arătate în articolul 473, iar dacă i s-a cauzat moartea, pedeapsa
este închisoarea corecţională de la 7 la 12 ani și interdicţia corecţională de la 4 la 6 ani. Când fapta
s-a comis în scopul de a se obţine un folos material, pedeapsa privativă de libertate aplicată se
sporește cu un plus până la 2 ani, fără a se putea depăși maximul general al închisorii corecţionale.
(...)”». Vezi în acest sens: BO, nr. 60, 1 octombrie 1966, pp. 2-3.
BO, nr. 64, 8 octombrie 1966, pp. 2–4.
BO, nr. 21, 17 februarie 1972, p. 2.
Vezi în acest sens: Gail Kligman, op. cit., pp. 60–61; Ioan Bolovan, op. cit., p. 161.
BO, nr.76, 26 decembrie 1985, p. 7.
Gail Kligman, op. cit., pp. 53–54.
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maternale de pe urma efectuării de avorturi. Dintre acestea numai 11 decese
se produseseră ca urmare a întreruperilor de sarcină legale.38
Deși Cehoslovacia (1962) Bulgaria (1967) și Ungaria (1974) au introdus
o legislaţie restricţionistă în privinţa avorturilor, totuși viziunea PCR a fost
comparativ una radicală.39 Politica pronatalistă promovată cu atâta asiduitate
de către regimul comunist de la București nu avea să se soldeze cu rezultatul
scontat, spre surprinderea decidenţilor politici români, la momentul anului 1983, atât rata natalităţii, cât și rata fertilităţii fiind similare cu cele din
anul 1966.40 În această ordine de idei, merită a fi menţionat faptul că al doilea
decret emis de guvernul român provizoriu, după căderea regimului comunist
în România, a vizat legalizarea întreruperilor de sarcină.41
O situaţie specială în interiorul blocului comunist este reprezentată de dinamica demografică chineză. Odată cu proclamarea Republicii
Populare Chineze (RPC), Mao Zedong nutrea convingerea fermă potrivit căreia potenţialul demografic imens al statului chinez putea compensa
lipsa tehnologiei moderne.42 În contexul lansării Marelui Salt Înainte, liderul chinez avea să sublinieze relevanţa avantajului demografic chinez:
„În afară de alte caracteristici, cei 600 de milioane de oameni din China,
au două remarcabile particularităţi: sunt, în primul rând, săraci și în al doilea
rând lipsiţi de educaţie. Această (situaţie – n.a.) ar putea părea a fi un lucru
rău, dar în fapt este un lucru bun. Oamenii săraci vor schimbare, vor să acţioneze, vor revoluţie. O foaie de hârtie nescrisă nu are nicio pată (de cerneală
– n.a.) și prin urmare cele mai noi și mai frumoase cuvinte pot fi scrise pe ea,
cele mai noi și mai frumoase picturi pot fi pictate pe ea.”43
Potrivit datelor oferite de către autorităţile chineze, dinamica speranţei
de viaţă în sec. XX–XXI a cunoscut importante mutaţii: 35 de ani în prima
jumătate a secolului al XX-lea; 56 de ani în 1957; 64 la începutul anilor ’70;
38
39
40
41

42

43

Jerome S. Legge, op. cit., p. 62.
Ibidem, p. 59.
Gail Kligman, op. cit., p. 67; Vezi de asemenea: Anuarul statistic al României, 1990, pp. 74–77.
Gail Kligman, Susan Gal, „Gendering Postsocialism: Reproduction as Politics in East Central
Europe”, în Sorin Antohi, Vladimir Tismăneanu (ed.), Between Past and Future: the revolutions of
1989 and their aftermath, Central European University Press, Budapest, 2000, p. 198.
La 31 martie 1956, în contextul tensionat al procesului destalinizării lansat în URSS, odată cu discursul secret al lui Hrușciov (din 25 februarie 1956), Mao Zedong, în cadrul întâlnirii cu ambasadorul sovietic în China (Pavel Iudin), sublinia faptul că odată cu ralierea Chinei la tabăra socialistă,
numărul populaţiei acesteia a crescut la 900 de milioane de oameni. Vezi discuţia pe marginea
acestei chestiuni în: Mihai Croitor, Sanda Borșa, Unitate și conflict în lagărul comunist: dialectica
rupturii sovieto-chineze, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007, pp. 126–127.
„China is Poor and Blank” în Stuart R. Schram, The Political Thought of Mao Tse-tung, Frederick A.
Praeger Publishers, New York, 1965, p. 253 sau Martin Cohen, Political Philosophy From Plato to
Mao, Pluto Press, London, 2001, p. 184.
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68 de ani în 1981; 70 de ani la începutul secolului XXI.44 Recensământul
organizat de către autorităţile chineze în anul 1953, avea să-i surprindă pe
demografii chinezi care se așteptau ca populaţia Chinei să se situeze în jurul
cifrei de 450 de milioane. În schimb, rezultatul final al recensământului a
relevat faptul că numărul real era 582 de milioane de locuitori (conform
altor surse 587 de milioane).45 Un an mai târziu, în decembrie 1954, Liu
Shaoqi, pe parcursul unei ședinţe cu principalii lideri chinezi, a adus în discuţie pentru prima dată necesitatea implementării în RPC a unei politici de
planificare familială. Cu această ocazie, viitorul președinte chinez avea să
sublinieze faptul că Partidul Comunist Chinez (PCC) sprijinea răspândirea
mijloacelor de contracepţie. În ianuarie 1955, Ministerul Sănătăţii elabora
un raport privind utilitatea politicii de planificare familială, pe parcursul
acestuia stipulându-se faptul că accesul la mijloacele contraceptive trebuia
să fie nerestrictiv. În contrast, totuși, raportul sugera din considerente medicale, ca avortul, precum și sterilizarea să se realizeze pe baze strict restrictive. Două luni mai târziu CC al PCC aproba raportul în cauză.46 Odată cu
proclamarea RPC, avorturile fuseseră declarate ilegale, excepţia de la regulă
constituind-o situaţiile în care sarcina punea în pericol sănătatea mamei. În
aceste cazuri efectuarea întreruperilor de sarcină era permisă. Anul 1957
va fi martorul legalizării avortului, permis sub condiţia ca acesta să fie efectuat în primele zece săptămâni de sarcină. Condiţiile medicale precare, precum și rezerva personalului medical de a realiza asemenea intervenţii nu au
determinat însă, o creștere majoră a întreruperilor de sarcină.47
În prima jumătate a anilor ’50 se va desfășura în rândul intelectualităţii chineze o adevărată dezbatere cu privire la direcţiile pe care trebuie să le urmeze o politică de planificare familială, adaptată la realităţile chineze. Exponenţial din această perspectivă este cazul președintelui
Universităţii din Beijing – Ma Yinchu. În lucrarea sa, intitulată The New
Population Theory, Ma contesta viziunea marxistă potrivit căreia un stat socialist nu putea întâmpina dificultăţi în raport cu numărul populaţiei. Potrivit
intelectualului chinez, într-un stat cu o economie planificată, inclusiv aspectul demografic trebuia supus acestei planificări. Nucleul dur al PCC însă, l-a
44

45

46

47

Zhongwei Zhao, Fei Guo (ed.), Transition and Challenge: China’s population at the beginning of the
21st century, Oxford University Press, New York, 2007, pp. 1–2.
Robert Weatherley, Politics in China since 1949: legitimizing authoritarian rule, Routledge, New
York, 2007, p. 43.
Susan Greenhalgh, Edwin A. Winckler, Governing China’s Population: from Leninist to neoliberal
biopolitics, Stanford University Press, Stanford, 2005, pp. 66–67.
Juan Wu, Carol S. Walther, „Patterns of induced abortion”, în Dudley L. Poston, Jr, Che-Fu Lee,
Chiung-Fang Chang, Sherry L. McKibben, Carol S. Walther (ed.), Fertility, Family Planning, and
Population Policy in China, Routledge, London, 2006, p. 22.

14

etichetat ca fiind un adept al malthusianismului, iar în contextul lansării de
către Mao Zedong a Marelui Salt Înainte, o atare etichetare nu avea cum să fie
de bun augur. Drept urmare, Ma Yinchu a fost catalogat drept „element de
dreapta”, iar în anul 1960 a fost forţat să demisioneze din funcţia de președinte al Universităţii din Beijing.48
Politicile economice greșite promovate de către Mao Zedong, coroborate cu o serie de dezastre naturale vor consfinţi eșecul Marelui Salt Înainte,
acesta soldându-se cu peste 30 de milioane de victime omenești.49 Începând,
însă, cu anul 1962 se poate constata o creștere consistentă a ratei natalităţii:
Anul
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Populaţia
(în milioane)
659,94
672,02
662,07
658,59
672,95
691,72
704,99
725,3

Naţional
6.679
4.303
4.015
3.287
6.023
7.502
6.176
6.076

Indicele de fer litate
Rural
5.775
4.323
3.996
3.349
6.303
7.784
6.567
6.597

Urban
5.253
4.172
4.057
2.982
4.789
6.207
4.395
3.749

SURSA: Qiusheng Liang, Che-Fu Lee, op. cit., p. 11.

Pe parcursul anilor ’60 și a începutul anilor ’70 vor avea loc mai multe
tentative timide ale guvernului central chinez în direcţia implementării unei
politici de planificare familială, care însă, nu se vor solda cu succesul scontat.
Accederea la putere a reformistului Deng Xiaoping va contribui la fundamentarea unei viziuni chineze ferme faţă de politica de planificare familială.
Astfel, în cursul anului 1979 a fost adoptată așa-numita „one child policy”
potrivit căreia familiilor din mediul urban li se fixa ca și limită un singur
copil (în caz contrar fiind pasibile de amenzi). Familiilor din mediul rural li
se fixase ca și limită doi copii. Însă această politică a avut o consecinţă pe care
factorii decizionali de la Beijing nu o anticipaseră. Datorită convingerilor de
sorginte confucianistă, în mediul rural s-a constatat o predilecţie pentru fii și
nu pentru fiice. Pe cale de consecinţă s-a observat o creștere a întreruperilor
de sarcină în cazul fetusului feminin și, în mod tragic chiar și pruncucideri.50
48

49

50

Qiusheng Liang, Che-Fu Lee, „Fertility and population policy. An overview”, în Dudley L. Poston,
Jr, Che-Fu Lee, Chiung-Fang Chang, Sherry L. McKibben, Carol S.Walther (ed.), op. cit., p. 9.
Pentru o perspectivă amplă asupra Marelui Salt Înainte vezi: Mihai Croitor, Sanda Borșa, În numele
revoluţiei: Mao și cultura politică chineză, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, pp. 144–199.
Jonathan Fenby, Modern China: the fall and rise of a great power, 1850 to the present, Harper Collins
Publishers, New York, 2008, pp. 556–557.

15

Potrivit datelor furnizate de Comisia de Stat pentru Planificare Familială,
în cursul anului 1981 aproape 6 milioane de copii se născuseră în familii ce
mai aveau minim unul în întreţinere. Dintre aceștia, 1,7 milioane de copii se
născuseră în familii ce mai aveau în întreţinere cinci sau mai mulţi copii.51
În atare condiţii, începând cu anul 1982, guvernul chinez a optat pentru o
politică mai fermă ce viza utilizarea de către femei a dispozitivului intrauterin (sterilet) după prima naștere și sterilizarea după a doua naștere.52 Între
septembrie 1981 și decembrie 1982, 16,4 milioane de femei au fost sterilizate,
iar 4 milioane de bărbaţi au suferit vasectomii.53 Ca urmare a implementării
„one child policy”, numărul întreruperilor de sarcină a crescut exponenţial.
Statistica privind efectuarea de avorturi în China prezintă următoarele date:
1979 – 7,8 milioane; 1982 – 12 milioane; 1983 – 14,4 milioane; 1984 – 9 milioane; 1986 – 12 milioane. Se estimează că între anii ’70 și ’80 ai secolului trecut, în RPC au fost efectuate peste 200 de milioane de întreruperi de sarcini.54
Viziunea chineză adoptată după 1979 avea să reducă indicele de fertilitate de la mai mult de 6 copii / femeie la începutul anilor ’50 la 1,6 la momentul anului 2005.55
În manieră conclusivă putem afirma faptul că politica pronatalistă
urmărită de factorii decizionali de la București a fost una profund radicală,
frizând proporţiile unei traume naţionale. La polul opus, regimul comunist chinez, deși iniţial a considerat că potenţialul demografic reprezintă
un atu al Chinei, treptat a conștientizat necesitatea implementării unei
politici de planificare familială, ale cărei rezultate vor deveni vizibile odată
cu accederea la putere a lui Deng Xiaoping.
MIHAI CROITOR

51
52

53
54
55

Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, Norton&Company, New York, 1990, p. 686.
Can Liu, Chiung-Fang Chang, „Patterns of sterilization”, în Dudley L. Poston, Jr, Che-Fu Lee,
Chiung-Fang Chang, Sherry L. McKibben, Carol S. Walther (ed.), op. cit., p. 35.
Jonathan D. Spence, op. cit., p. 686.
Juan Wu, Carol S. Walther, op. cit., p. 22.
Dudley L. Poston Jr., Zeng Yi, „Introduction: Aging and Aged Dependency in China”, în Zeng
Yi, Dudley L. Poston, Jr., Denese Ashbaugh Vlosky, Danan Gu (ed.), Healthy Longevity in China.
Demographic, Socioeconomic, and Psychological Dimensions, Springer, 2008, p. 3.
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„Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române”,
anul XIV, nr. 4, 27 ianuarie 1965, p. 81–86.
1.
Decret nr. 12 privind îngrijirea medicală a bolnavilor mintali periculoşi
Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Bolnavii mintali periculoşi sunt supuşi în mod obligatoriu la
tratament medical, în condiţiile prezentului decret.
Tratamentul medical se efectuează ambulatoriu, iar în caz de nevoie, prin
internare în spitale de psihiatrie sau secţiile de psihiatrie ale celorlalte spitale,
denumite în acest decret instituţii sanitare de specialitate.
Art. 2. – Sunt consideraţi periculoşi, în înţelesul prezentului decret,
bolnavii mintali care, din cauza stării de tulburare în care se află:
a) pun în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea lor corporală, ori a altora,
sau pot săvârşi, în mod iminent, alte fapte grave prevăzute de legea penală, sau
b) tulbură, prin manifestările lor, în mod repetat şi grav, condiţiile
normale de viaţă ori de muncă ale altora.
Art. 3. – Necesitatea supunerii la tratament medical ambulator ori a
internării pentru tratament medical se va stabili ţinându-se seama de starea
bolnavului mintal, gradul de pericol pe care îl prezintă comportarea sa pentru el
însuşi sau pentru persoanele cu care vine în contact, precum şi de condiţiile
concrete în care trăieşte.
Art. 4. – Instituirea şi încetarea tratamentului medical ambulator se dispun
de organele sanitare.
Internarea pentru tratament medical şi încetarea acestei măsuri se hotărăsc
de instanţele judecătoreşti, cu avizul comisiilor medicale prevăzute în articolul 5.
Internarea provizorie, ca măsură premergătoare internării pentru
tratament medical, se dispune de procuror, iar în caz de urgenţă, şi de către
organele sanitare. Această măsură este supusă controlului instanţelor judecătoreşti.
Membrii majori ai familiei care locuiesc în mod obişnuit cu o persoană din
a cărei comportare s-ar putea deduce că este un bolnav mintal periculos, precum şi
cei care vin în contact permanent la domiciliu sau la locul de muncă cu o
asemenea persoană, sunt obligaţi să anunţe de îndată organele sanitare sau pe
procuror. Când persoana presupusă a fi un bolnav mintal periculos se află pusă
sub interdicţie, aceeaşi obligaţie o au autoritatea tutelară, tutorii şi părinţii
minorului interzis.
Art. 5. – În instituţiile sanitare de specialitate va funcţiona câte o comisie
medicală având, cu privire la cei care urmează a fi internaţi ori se află internaţi
pentru tratament medical, următoarele obligaţii:
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a) avizează asupra necesităţii de internare şi de încetare a acestei măsuri,
precum şi asupra necesităţii de instituire a tratamentului medical ambulator;
b) revizuieşte periodic bolnavii mintali periculoşi internaţi.
CAPITOLUL II
Tratamentul medical ambulator
Art. 6. – Bolnavii mintali periculoşi, prevăzuţi în articolul 2 litera b, în
măsura în care nu există o indicaţie medicală majoră pentru internarea lor, vor fi
trataţi în mod ambulator.
Bolnavii mintali periculoşi a căror internare pentru tratament medical a
încetat, vor fi trataţi in continuare ambulator, ori de câte ori această măsură este
necesară.
Art. 7. – Persoanele sub îngrijirea cărora se află un bolnav mintal supus la
un tratament medical ambulator, precum şi membrii majori din familie care
locuiesc cu el în mod obişnuit, sunt obligaţi să ia măsurile necesare în vederea
prezentării lui cu regularitate la policlinică ori dispensar, pentru aplicarea
tratamentului medical prescris.
Dacă datorită neprezentării la tratament, starea bolnavului se înrăutăţeşte,
se va recurge la măsura internării pentru tratament medical.
CAPITOLUL III
Internarea pentru tratament medical
Art. 8. – Bolnavii mintali periculoşi vor fi internaţi pentru tratament
medical numai în instituţii sanitare de spcialitate, în caz de nevoie, în instituţii
sanitare cu pază.
Internarea pentru tratament medical se hotărăşte, la sesizarea
procurorului, de tribunalul popular în circumscripţia căruia locuieşte persoana
faţă de care urmează a se lua această măsură, iar dacă nu se poate stabili unde
locuieşte, de tribunalul popular al locului unde acea persoană a fost identificată ca
bolnav mintal periculos.
Art. 9. – Procurorul, din oficiu, ori în urma unei sesizări asupra existenţei
unei persoane din a cărei comportare s-ar putea deduce că este un bolnav mintal
periculos, dacă constată că sunt suficiente date cu privire la această stare, va
dispune examinarea medicală a acelei persoane şi, în caz de nevoie, punerea ei sub
pază specială.
Dacă găseşte necesar, procurorul poate efectua, direct sau prin organele
miliţiei, investigaţii prealabile cu privire la starea şi manifestările persoanei
presupusă bolnavă mintal.
Examinarea medicală se va face de medicul psihiatru din localitatea în care
se află persoana prevăzută în alineatul precedent sau din localitatea cea mai
apropiată.
Avizul dat în urma examinării medicale va cuprinde concluzii cu privire la
necesitatea de internare, sau eventual, de instituire a tratamentului ambulator.
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Paza specială va fi asigurată de organele miliţiei. Această măsură se
menţine până la internarea bolnavului într-o instituţie sanitară de specialitate,
afară de cazul în care procurorul dispune încetarea ei mai înainte.
Art. 10. – Procurorul va clasa cauza ori de câte ori din datele cu privire la
starea şi manifestările persoanei în legătură cu care s-au făcut investigaţiile
prealabile şi din avizul medicului care a examinat-o, rezultă că luarea măsurii de
internare pentru tratament medical nu este necesară.
Dacă prin avizul său medicul opinează în sensul instituirii tratamentului
ambulatoriu, procurorul va trimite o copie de pe aviz secţiunii de sănătate şi
prevederii sociale a comitetului executiv al sfatului popular al raionului, oraşului
sau raionului orăşenesc în cuprinsul căruia locuieşte bolnavul, în vederea instituirii
acestui tratament.
În cazul în care, în situaţiile prevăzute în prezentul articol, s-a luat măsura
punerii sub pază specială, această măsură va fi ridicată de îndată.
Art. 11. – Dacă pe baza datelor cu privire la starea şi manifestările
persoanei în legatură cu care s-au făcut investigaţiile prealabile şi a avizului
medicului care a examinat-o, procurorul ajunge la concluzia că este necesară
luarea măsurii de internare pentru tratament medical, el va dispune internarea
provizorie a acelei persoane în cea mai apropiată instituţie sanitară de specialitate.
În cazul în care persoana prevăzută în alineatul precedent a fost pusă sub
pază specială, internarea provizorie se va efectua în termen de cel mult 48 ore de la
punerea sub pază.
Adresa prin care se comunică instituţiei sanitare de specialitate dispoziţia
de internare provizorie şi se cere avizul cu privire la necesitatea măsurii de
internare pentru tratament medical, va fi însoţită de copii ale actelor întocmite
potrivit dispoziţiilor articolului 9.
Internarea provizorie va fi adusă de îndată la cunoştinţa uneia din
persoanele prevăzute în articolul 7 alineatul 1, ori de câte ori această măsură a fost
luată fără ştirea lor. În încunoştinţare se va indica instituţia în care s-a făcut
internarea.
Măsura internării provizorii rămâne în fiinţă până la soluţionarea de către
tribunalul popular a cererii de internare pentru tratament medical, afară de cazul
în care care cel internat a fost eliberat mai înainte, potrivit dispoziţiilor prezentului
decret.
Art. 12. – Instituţia sanitară de specialitate va supune de îndată persoana
internată provizoriu examenului comisiei medicale.
Comisia va aviza asupra necesităţii măsurii de internare pentru tratament
medical, ţinând seama de criteriile prevăzute de articolele 2 şi 3. Avizul va
cuprinde concluzii şi cu privire la necesitatea instituirii tratamentului ambulatoriu,
ori de câte ori comisia va găsi că internarea nu este necesară.
Avizul comisiei medicale se comunică procurorului care a dispus
internarea provizorie, în termen de cel mult 5 zile de la această internare.
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Când în avizul comisiei se arată că internarea pentru tratament medical nu
este necesară, instituţia sanitară de specialitate va elibera persoana internată
provizoriu şi va comunica procurorului, pe lângă avizul comisiei, şi data ieşirii
acelei persoane din instituţie.
Art. 13. – După primirea avizului comisiei medicale, procurorul va sesiza
tribunalul popular competent cerându-i să hotărască internarea pentru tratament
medical, ori de câte ori, pe baza acestui aviz şi a celorlalte date din dosarul cauzei
ajunge la concluzia că luarea acestei măsuri este necesară.
Procurorul va clasa cauza, ori de câte ori, pe baza avizului comisiei
medicale şi a celorlalte date din dosarul cauzei, ajunge la concluzia că luarea
măsurii de internare pentru tratament medical nu este necesară.
Dacă la data clasării persoana supusă măsurilor prevăzute in articolele
precedente din acest capitol se află încă sub internare provizorie, procurorul va
dispune eliberarea ei. Dispoziţia dată în acest sens se va comunica de îndată
instituţiei sanitare de specialitate spre executare.
În cazul în care, din avizul comisiei medicale şi din celelalte date din
dosarul cauzei, rezultă necesitatea instituirii tratamentului medical ambulator,
procurorul va proceda, concomitent cu clasarea cauzei, potrivit dispoziţiilor
articolului 10 alineatul 2.
Sesizarea tribunalului sau clasarea cauzei se va face în termen de cel mult 3
zile de la primirea avizului comisiei medicale.
Art. 14. – Tribunalul popular judecă cererea de internare pentru tratament
medical de urgentă cu procedura prevăzută de lege pentru punerea sub interdicţie,
ale cărei dispoziţii se aplică în mod corespunzător.
Odată cu fixarea primului termen de judecată se va desemna bolnavului a
cărui internare se cere, un avocat din oficiu, ale cărui funcţiuni încetează la
prezentarea unui avocat ales.
În cazul în care bolnavul este pus sub interdicţie vor fi citaţi şi tutorele sau
părinţii minorului interzis.
Dacă bolnavul nu poate fi adus în instanţă tribunalul va lua măsuri pentru
ascultarea lui mai înainte de primul termen de judecată, la locul unde se află
internat provizoriu.
În afară de martorii care rezultă eventual din actele dosarului, tribunalul
va asculta, în măsura în care există, cel puţin una din persoanele sub îngrijirea
cărora se află bolnavul sau unul din membrii majori ai familiei care locuiesc în
mod obişnuit cu el.
Art. 15. – Judecând cauza, tribunalul va admite cererea şi va hotărî
internarea pentru tratament medical, ori de câte ori, pe baza probelor administrate
şi tinând seama de criteriile prevăzute în articolele 2 şi 3, stabileşte că luarea acestei
măsuri este necesară.
În cazul în care stabileşte că internarea pentru tratament medical nu este
necesară, tribunalul va respinge cererea, iar dacă la data pronunţării sentinţei
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persoana faţă de care s-a făcut cererea se află internată privizoriu, va dispune şi
eliberarea ei.
Dacă din avizul comisiei medicale şi celelalte date din dosarul cauzei
rezultă necesitatea instituirii tratamentului medical ambulator, tribunalul va
dispune, prin sentinţă, sesizarea secţiunii de sănătate şi prevederi sociale arătată în
articolul 10 alineatul 2, în vederea instituirii acestui tratament.
CAPITOLUL IV
Încetarea măsurii de internare pentru tratament medical
Art. 16. – Măsura internării pentru tratamentul medical se menţine atât
timp cât, prin manifestările sale, persoana internată dă dovadă că este periculoasă
în sensul articolului 2 din prezentul dectret. Această măsură încetează de îndată ce
nu mai este necesară în raport cu starea persoanei internate şi criteriile arătate in
articolul 3.
Art. 17. – Instituţia sanitară de specialitate în care se află internat pentru
tratament medical un bolnav mintal faţă de care acestă măsură nu mai este
necesară, va sesiza de îndată tribunalul popular competent, cerându-i să dispună
încetarea internării.
Sesizarea, însoţită de avizul motivat al comisiei medicale, se adresează
tribunalului popular care a judecat cererea de internare pentru tratament medical.
În baza avizului prevăzut în alineatul precedent instituţia sanitară de
specialitate va elibera provizoriu persoana internată. Data ieşirii ei din instituţie va
fi menţionată în sesizarea ce se adresează tribunalului.
Încetarea măsurii de internare pentru tratament medical poate fi cerută
tribunalului arătat în alineatul 2, şi de procuror, de persoana internată, de un
membru major al familiei sau de orice altă persoană, iar în cazul minorilor şi
interzişilor şi de autoritatea tutelară sau de tutore.
Dispoziţiile alineatului 3 se aplică şi în cazul în care, în urma unei
asemenea cereri, comisia medicală avizează în sensul că menţinerea internării
pentru tratament medical nu mai este necesară.
Art. 18. – Tribunalul popular judecă cererea de încetare a măsurii de
internare pentru tratament medical potrivit dispoziţiilor articolului 14.
În cazul în care cererea de încetare a măsurii de internare a fost făcută de
procuror, de autoritatea tutelară sau de una din celelalte persoane prevăzute în
articolul 17 alineatul 4, tribunalul va cere avizul comisiei medicale din instituţia
sanitară de specialitate în care se află bolnavul faţă de care internarea ar urma să
înceteze.
Art. 19. – Judecând cauza, tribunalul va admite cererea şi va hotărî
încetarea măsurii de internare pentru tratament medical ori de câte ori, pe baza
probelor administrate şi ţinând seama de criteriile prevăzute în articolele 2 şi 3,
stabileşte că această măsură nu mai este necesară. Dacă la data pronunţării
sentinţei, persoana prevăzută în cerere se află internată, tribunalul va dispune
totodată eliberarea ei.
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Când din avizul comisiei medicale şi celelalte date ale cauzei rezultă
necesitatea continuării, în mod ambulatoriu, tratamentului medical, se aplică
dispoziţiile articolulul 15 alineatul 3.
Tribunalul va respinge cererea, ori de câte ori va constata că menţinerea
măsurii de internare pentru tratament medical este necesară. În această situaţie,
dacă persoana prevăzută în cerere a fost eliberată mai înainte în mod provizoriu,
tribunalul va dispune reinternarea ei.
Art. 20. – În cazul în care cererea de încetare a măsurii de internare pentru
tratament medical a fost respinsă, o nouă cerere, făcută chiar de o altă persoană, nu
va putea fi admisă decât dacă se întemeiază pe împrejurări de fapt sau fapte noi,
intervenite între timp sau care au existat, dar pe care tribunalul nu le-a cunoscut
atunci când a judecat cererea anterioară.
CAPITOLUL V
Dispoziţii de procedură comune cauzelor privind internarea pentru tratament
medical şi încetarea acestei măsuri
Art. 21. – Atât timp cât cererile privind internarea pentru tratament
medical sau încetarea acestei măsuri sunt pendinte în faţa lor, instanţele
judecătoreşti vor putea dispune, din oficiu sau la cerere, printr-o încheiere
motivată, chiar mai înainte de a hotărî asupra fondului, după caz, eliberarea sau
reinternarea persoanelor la care se referă aceste cereri.
Dispoziţiile alineatului precedent se aplică, ori de câte ori instanţele
judecătoreşti, fiind în situaţia de a nu se putea pronunţa încă asupra fondului,
socotesc că măsura de internare sau de eliberare provizorie trebuie să înceteze de
îndată.
Încheierile prevăzute în alineatul 1 sunt executorii. Ele pot fi atacate cu
recurs, potrivit dispoziţiilor codului de procedură civilă, în termen de 5 zile de la
pronunţare.
Art. 22. – Sentinţele tribunalelor populare, prin care acestea au rezolvat
cererile de internare pentru tratament medical şi cele de încetare a acestei măsuri,
se comunică procurorului, persoanei la care se referă cererea, precum şi uneia din
persoanele prevăzute de articolul 7 alineatul 1, în măsura în care este cunoscută;
dacă persoana la care se referă cererea este un interzis sau un minor, sentinţa se
comunică şi autorităţii tutelare de la domiciliul ei, tutorelui sau părinţilor
minorului.
Sentinţele prin care se rezolvă cererile de încetare a masurii de internare
pentru tratament medical se comunică şi persoanei care a făcut cererea, dacă
aceasta nu face parte din cele arătate în alineatul 1.
Art. 23. – Sentinţele pronunţate de tribunalele populare în rezolvarea
cererilor de internare pentru tratament medical sau de încetare a acestei măsuri
sunt executorii. Ele pot fi atacate cu recurs potrivit dispoziţiilor codului de
procedură civilă.
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Art. 24. – Hotărârile judecătoreşti definitive prin care s-au rezolvat cererile
de internare pentru tratament medical sau cele de încetare a acestei măsuri se pun
în executare prin mijlocirea tribunalului popular care a judecat cauza în primă
instanţă.
Tribunalele regionale vor comunica în cel mult 24 ore după pronunţarea
deciziei prin care cauza a fost definitiv soluţionată, tribunalului popular care a
judecat în primă instanţă, copie de pe dispozitivul hotărârii ce umează a fi pusă în
executare.
Punerea în executare a încheierilor şi a sentinţelor executorii se face de
îndată după pronunţarea lor, iar a hotărârilor prevăzute în alineatul 2, în cel mult
24 ore de la primirea dispozitivelor comunicate de tribunalele regionale.
Art. 25. – Măsura de internare pentru tratament medical, precum şi
încetarea acestei măsuri, se pun în executare prin comunicarea copiei de pe
dispozitivul hotărârii către instituţia sanitară de specialitate în care persoana, faţă
de care s-a dispus una din aceste masuri, se află internată provizoriu sau pentru
tratament medical.
În cazul persoanelor neinternate, măsura de internare sau reinternare se
pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitivul hotărârii sau de pe
încheiere, către secţiunea de sănătate şi prevederi sociale arătată în articolul 10
alineatul 2.
Sesizarea secţiunii de sănătate şi prevederi sociale potrivit dispoziţiilor
articolului 15 alineatul 3 şi articolului 19 alineatul 2, cu privire la instituirea
tratamentului medical ambulator sau continuarea, după încetarea internării, a
tratamentului medical în acest mod, va fi însoţită de o copie a actului medical prin
care se avizează în acest sens.
Dispozitivele hotărârilor definitive se comunică instituţiilor sanitare de
specialitate şi în cazul în care nu implică măsuri de executare, în vederea ataşării
lor la dosarele medicale ale celor ce au fost sau se află internaţi în acele instituţii.
Art. 26. – Instituţiile sanitare de specialitate vor confirma instanţelor
judecătoreşti primirea copiilor de pe dispozitivele hotărârilor sau de pe încheiri şi
vor comunica totodată executarea măsurii de eliberare a persoanei internate, cu
indicarea datei când acea persoană a ieşit din instituţie, atunci când prin hotărâre
sau încheiere s-a dispus această măsură.
Comunicarea prevăzută în alineatul precedent se va face procurorului,
când eliberarea s-a dispus de acesta potrivit dispoziţiilor articolului 13 alineatul 3.
Secţiunile de sănătate şi prevederi sociale vor comunica instanţelor
judecătoreşti executarea măsurii de internare sau reinternare, cu indicarea datei de
internare şi a instituţiei sanitare de specialitate în care s-a făcut internarea, atunci
când prin hotărâre sau încheiere s-a dispus una din aceste măsuri.
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CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 27. – În caz de urgenţă, bolnavii mintali periculoşi vor putea fi
internaţi provizoriu direct de organele sanitare, cu avizul medicului psihiatru din
localitatea în care se află bolnavul sau din localitatea cea mai apropiată.
În această situaţie instituţia sanitară de specialitate în care s-a făcut
internarea, va sesiza, în termen 24 ore de la internare, procurorul şef al raionului,
oraşului sau raionului orăşenesc în cuprinsul căruia locuieşte bolnavul faţă de care
s-a luat această măsură. Ulterior, în cel mult 5 zile de la internare, instituţia
sanitară de specialitate va comunica procurorului şi avizul comisiei medicale.
Procurorul va proceda apoi potrivit dispoziţiilor articolului 9 alineatul 2,
articolului 11 alineatul 4 şi articolului 13, care se aplică în mod corespunzător.
Dispoziţiile alineatelor 2 şi 3 sunt aplicabile şi în cazul în care un bolnav
mintal nepericulos, internat potrivit normelor sanitare sau dispoziţiilor codului
familiei referitoare la interdicţie, devine periculos, iar starea lui necesită luarea
măsurii de internare pentru tratament medical în conformitate cu dispoziţiile
prezentului decret. În această situaţie, bolnavul se socoteşte internat provizoriu de
la data adresei de sesizare către procuror.
Art. 28. – Dispoziţiile articolului 17 alineatele 4 şi 5, precum şi ale
articolelor 18–26 se aplică şi bolnavilor mintali periculoşi internaţi anterior intrării
în vigoare a prezentului decret. Cererile privind încetarea internării acestor bolnavi
se vor adresa tribunalului popular în circumscripţia căruia ei locuiesc.
În măsura în care prin codul penal şi codul de procedură penală nu se
dipune altfel, dispoziţiile prezentului decret sunt aplicabile şi bolnavilor mintali
periculoşi ce au săvârşit fapte prevăzute de legea penală.
Art. 29. – Sunt supuşi dispoziţiilor prezentului decret şi toxicomanii care,
din cauza intoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanţe se
află în una din situaţiile prevăzute în articolul 2 literele a sau b.
Art. 30. – Cererile şi celelalte acte de procedură în legătură cu internarea
pentru tratament medical şi încetarea acestei măsuri sunt scutite de orice taxe.
Tratamentul medical şi internarea bolnavilor mintali periculoşi, precum şi
a celor prevăzuţi în articolul 29, sunt gratuite.
Cheltuielile necesare transportului acestor bolnavi, precum şi a
însoţitorilor lor, se suportă din bugetele sfaturilor populare.
Art. 31. – Sarcinile organelor administraţiei de stat, organele competente
să dispună instituirea şi încetarea tratamentului medical ambulatoriu a bolnavilor
mintal periculoşi, modul de efectuare a acestui tratament, alcătuirea comisiilor
medicale, precum şi orice alte măsuri necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor
acestui decret, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
Art. 32. – Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă Legea
asupra alienaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 203 din 15 decembrie 1894 şi
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Regulamentul legii asupra alienaţilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 124 din 13
noiembrie 1896, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor acestui decret.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Bucureşti, 25 ianuarie 1965
Nr. 12

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul I, nr. 1, 21
august 1965, p. 203–205.
2.
Decret privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului sanitar de stat
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Se înfiinţează Inspectoratul sanitar de stat, care are sarcina de a
controla, îndruma şi lua măsuri pentru aplicarea unitară a normelor şi
instrucţiunilor de igienă şi antiepidemice, precum şi de a investiga factorii de
mediu care pot influenţa starea de sănătate a populaţiei.
Art. 2. – Normele şi instrucţiunile de igienă şi antiepidemice se stabilesc de
ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale şi sunt obligatorii pentru orice persoane
fizice şi juridice de pe cuprinsul ţării.
CAPITOLUL II
Atribuţiile şi drepturile Inspectoratului sanitar de stat
Art. 3. – Inspectoratul sanitar de stat are următoarele atribuţii:
a) controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice privind:
- nocivităţile de natură chimică, fizică sau biologică, la locurile în care se
desfăşoară procese de muncă;
- protecţia sanitară a aerului, a solului şi a apei folosite în scop potabil, din
localităţi şi alte colectivităţi;
- construirea şi sistematizarea obiectivelor economice sau social-culturale
de orice fel;
- funcţionarea organizaţiilor socialiste de orice fel şi activitatea desfăşurată
în aceasta;
- exploatarea mijloacelor destinate transportului în comun;
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- funcţionarea instituţiilor de copii şi adolescenţi, precum şi regimul de
activitate şi de odihnă din aceste instituţii;
- producţia şi circulaţia alimentelor destinate consumului public;
- producţia şi manipularea obiectelor, materialelor şi substanţelor care,
prin natura sau modul lor de utilizare, pot influenţa sănătatea populaţiei;
- prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile; controlează aplicarea
măsurilor ce urmează a fi luate în acest scop, a măsurilor de protecţie sanitară a
frontierelor de stat, precum şi a sarcinilor ce decurg din convenţiile şi acordurile
internaţionale cu privire la bolile transmisibile;
- prevenirea şi combaterea bolilor profesionale; controlează aplicarea
măsurilor ce urmează a fi luate în acest scop, precum şi înregistrarea şi evidenţa
acestor boli;
b) efectuează investigaţii asupra potenţialului epidemiologic al teritoriului,
asupra factorilor de mediu şi de muncă şi a influenţei acestora asupra stării de
sănătate a populaţiei;
c) avizează, în vederea asigurării condiţiilor de igienă:
- amplasarea obiectivelor economice sau social-culturale, precum şi a
oricăror alte obiective;
- proiectele de sistematizare a centrelor populate şi a teritoriului, precum şi
orice proiecte tip şi normative de proiectare;
- proiectele de construcţii, transformare sau sistematizare a obiectivelor
economice sau social-culturale, pentru care nu sunt stabilite norme de igienă;
- proiectele de standarde de stat şi de norme interne pentru orice fel de
obiecte, materiale sau substanţe care, prin natura sau modul lor de utilizare, pot
influenţa sănătatea populaţiei;
- folosirea de noi substanţe sau introducerea de noi procese tehnologice
pentru care nu sunt stabilite norme de igienă;
d) autoriză din punct de vedere sanitar:
- intrarea în funcţiune a obiectivelor economice sau social-culturale de
orice fel;
- introducerea în practică a preparatelor biologice folosite în diagnosticul,
profilaxia şi tratamentul bolilor transmisibile.
Art. 4. – Inspectoratul sanitar de stat, în realizarea atribuţiilor sale, are
următoarele drepturi:
a) să ceară unităţilor controlate înlăturarea deficienţelor de igienă
constatate, fixând termene de executare şi de comunicare pentru realizarea
acestora;
b) să dispună oprirea sau limitarea temporară a activităţii în organizaţiile
socialiste de orice fel, atunci când, prin nerespectarea normelor de igienă sau
antiepidemice, acea activitate costituie un pericol iminent pentru sănătatea
angajaţilor sau a populaţiei înştiinţând totodată organul ierarhic superior al
unităţii controlate pentru a lua măsurile corespunzătoare;
c) să dispună oprirea parţială sau totală a lucrărilor de construcţii în cazul
când acestea se execută fără respectarea normelor de igienă sau avizelor
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Inspectoratului sanitar de stat; în cazul organizaţiilor socialiste această măsură se
comunică organului ierarhic superior al unităţii constructoare, precum şi băncii
finanţatoare pentru a suspenda finanţarea lucrărilor respective;
d) să oprească sau să condiţioneze darea în consum public a alimentelor
care nu corespund normelor de igienă, precum şi folosirea obiectelor, materialelor
sau substanţelor care, prin natura sau modul lor de utilizare, periclitează sănătatea
populaţiei;
e) să recolteze probe pentru analize de control sau expertiză, probe
biologice în vederea controlului medical profilactic, precum şi pentru investigaţiile
privind potenţialul epidemiologic al teritoriului, potrivit instrucţiunilor
ministrului sănătăţii şi prevederilor sociale;
f) să dispună măsuri speciale privind bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli
transmisibile sau purtătorii de germeni de boli transmisibile, precum şi alte
măsuri cu caracter obligatoriu pentru prevenirea şi combaterea bolilor
transmisibile sau profesionale;
g) să oprească folosirea preparatelor biologice de diagnostic, profilaxie sau
tratament al bolilor transmisibile, care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive;
h) să ceară unităţilor controlate documente sau informaţii necesare cu
privire la condiţiile de igienă şi măsurile antiepidemice;
i) să ceară aplicarea de sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea
contractului de muncă, celor vinovaţi pentru nerespectarea măsurilor de igienă şi
antiepidemice;
j) să constate şi să sanctioneze, potrivit dispoziţiilor legale, contravenţiile
de la normele şi instrucţiunile de igienă şi antiepidemice.
Art. 5. – Atribuţiile şi drepturile prevăzute la art. 3 şi 4 se exercită de
Inspectoratul sanitar de stat central, regional, raional, sau orăşenesc, prin
inspectorii sanitari de stat, în limita competenţei materiale şi teritoriale stabilite de
ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale.
Inspectorii sanitari de stat au dreptul să intre oricând în obiectivele de
orice fel din raza lor de activitate, iar în locuinţe numai între orele 8–20, cu
învoirea celor ce ocupă locuinţa, iar în caz de opunere, cu autorizarea
procurorului, pentru efectuarea controlului sanitar sau instituirea măsurilor de
prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, în baza legitimaţiei eliberate de
ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale. Celălalt personal de specialitate din
Inspectoratul sanitar de stat intră în obiectivele din raza lor de activitate pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în baza unei delegaţii eliberate de inspectorul
sanitar de stat şef regional sau al oraşelor Bucureşti şi Constanţa.
Art. 6. – Organele de control ale Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii,
precum şi orice organe cu atribuţii de inspecţie, care pot contribui la realizarea
sarcinilor. Inspectoratului sanitar de stat, vor acorda acestuia sprijinul de specialitate
necesar pentru asigurarea controlului condiţiilor de igienă şi antiepidemice.
Art. 7. – Atribuţiile Inspectoratului sanitar de stat se exercită în unităţile
Ministerului Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne de către organele
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medico-sanitare proprii ale acestor ministere, după normele şi instrucţiunile
ministrului sănătăţii şi prevederilor sociale.
CAPITOLUL III
Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat
Art. 8. – Inspectoratul sanitar de stat se organizează după cum urmează:
a) la Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, Inspectoralul sanitar de
stat central;
b) la regiuni şi la oraşele Bucureşti şi Constanţa Inspectoratul Sanitar de
stat regional şi al oraşelor Bucureşti şi Constanţa;
c) la raioanele şi oraşele regionale, Inspectoratul sanitar de stat raional sau
orăşenesc.
Inspectoratul sanitar de stat regional, raional şi orăşenesc este subordonat
comitetului executiv al sfatului popular respectiv;
d) Pentru raioanele şi oraşele regionale la care nu sunt organizate
inspectorate sanitare de stat, ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale – cu acordul
comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv – va stabili
inspectoratele sanitare de stat care vor acţiona şi pe teritoriul acestor raioane sau
oraşe.
Art. 9. – Numirea, trasferarea şi eliberarea din funcţia inspectorilor
sanitari de stat regionali, raionali sau orăşeneşti se face de către ministrul sănătăţii
şi prevederilor sociale la propunerea comitetului executiv al sfatului popular
regional respectiv sau al oraşelor Bucureşti ori Constanţa.
Art. 10. – Normele de organizare şi funcţionare a Inspectoratului sanitar
de stat central, regional, raional şi orăşenesc se stabilesc de către ministrul sănătăţii
şi prevederilor sociale.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 11. – Organizaţiile socialiste sunt obligate să prevadă, în planurile lor,
fondurile şi mijloacele proprii necesare pentru:
- efectuarea controlului respectării normelor de igienă şi antiepidemice la
apa potabilă furnizată populaţiei, la reţinerea sau neutralizarea nocivităţilor
eliminate în mediul extern, la fabricarea sau importul produselor alimentare şi a
altor obiecte, materiale sau substanţe care, prin natura sau modul lor de utilizare
pot influenţa sănătatea populaţiei;
- aplicarea măsurilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică,
precum şi pentru îndeplinirea oricăror alte obligaţii decurgând din normele de
igienă şi antiepidemice.
Art. 12. – Organizaţiile de proiectare sunt obligate să aplice normele de
igienă la elaborarea studiilor şi proiectelor.
Consiliile tehnico-ştiinţifice şi comisiile tehnice interne sunt obligate să
verifice dacă la elaborarea proiectelor au fost respectate normele de igienă sau
avizele Inspectoratului sanitar de stat.
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Comitetul de Stat al Planificării şi Comitetului de Stat pentru Construcţii,
Arhitectură şi Sistematizare vor aviza numai proiectele pentru care consiliul
tehnico-ştiinţific al organizaţiei socialiste menţionează ca s-au respectat normele
de igienă şi pentru care sunt asigurate mijloacele financiare şi materiale necesare.
Art. 13. – Organizaţiile socialiste vor pune la dispoziţia Inspectoratului
sanitar de stat specialiştii solicitaţi de acesta şi, după caz, mijloacele necesare
pentru efectuarea de expertize sau investigaţii legate de condiţii de igienă specifice
unor anumite procese de producţie.
Preşedintele Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA
Bucureşti, 30 decembrie 1965.
Nr. 974.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 27,
27 mai 1966, p. 182–183.
3.
Decret pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Instituţiile şi serviciile medico-legale fac parte din sistemul de
unităţi medico-sanitare şi sunt organizate potrivit prevederilor prezentului decret:
Art. 2. – Instituţiile medico-legale sunt Institutul de cercetări ştiinţifice
medico-legale „Prof. Dr. Mina Minovici”, subordonat Ministerului Sănătăţii şi
Prevederilor Sociale, şi filialele institutului.
În cadrul Institutului de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina
Minovici” funcţionează Comisia superioară medico-legală.
În cadrul aceluiaşi institut şi al filialelor sale funcţionează comisii de
control şi avizare a actelor medico-legale.
Art. 3. – În regiuni şi în oraşele Bucureşti şi Constanţa funcţionează servicii
medico-legale subordonate comitetelor executive ale sfaturilor populare din aceste
unităţi administrativ-teritoriale. Serviciile medico-legale au cabinete medico-legale
cu sediul în oraşele reşedinţă de raion şi în centrele industriale importante.
Art. 4. – Instituţiile şi serviciile medico-legale au următoarele atributii:
a) ajută organele de urmărire penală şi instanţele de judecată în stabilirea
adevărului prin efectuarea de expertize, noi expertize când există îndoieli cu privire
la exactitatea concluziilor raportului de expertiză, constatări şi alte lucrări cu
caracter medico-legal;
b) efectuează cercetări ştiinţifice în problemele de medicină legală;
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c) contribuie la ridicarea nivelului calitativ al asistenţei medicale prin
sesizarea deficienţelor constatate în activitatea unităţilor sanitare cu ocazia
efectuării lucrărilor medico-legale.
Art. 5. – Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina
Minovici” efectuează cercetări ştiinţifice, îndrumează şi coordonează activitatea
ştiinţifică în domeniul medicinei legale din întreaga ţară şi este forul superior
tehnico-metodologic în problemele de medicină legală.
Art. 6. – Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina
Minovici” şi filialele sale efectuează:
a) expertize, constatări şi alte lucrări medico-legale la cererea serviciilor
medico-legale, atunci când acestea consideră că din punct de vedere tehnic nu le
pot executa sau la cererea Ministerului Afacerilor Interne, Tribunalului Suprem ori
a Procuraturii Generale;
b) noi expertize medico-legale, la cererea organelor în drept, în cazurile de:
- omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte şi moarte suspectă;
- deficienţe în acordarea asistenţei medicale;
- expertize psihiatrico-legale;
c) orice alte lucrări medico-legale prevăzute de regulamentul de aplicare a
prezentului decret.
Art. 7. – Serviciile medico-legale şi cabinetele lor efectuează expertize şi
constatări medico-legale la cererea organelor în drept. Serviciile medico-legale pot
efectua şi noi expertize în condiţiile stabilite de regulamentul de aplicare a
prezentului decret.
Art. 8. – Dispoziţiile codului de procedură penală referitoare la efectuarea
expertizei de către laboratoarele de expertize criminalistice sunt aplicabile în mod
corespunzător şi în cazul expertizelor şi noilor expertize medico-legale.
Art. 9. – Serviciile medico-legale şi cabinetele lor efectuează, cu plată,
examinări medico-legale, la cererea persoanelor interesate, în condiţiile prevăzute
de regulament, eliberând certificate medico-legale asupra celor constatate.
Art. 10. – Costul constatărilor şi expertizelor medico-legale de orice fel,
precum şi celelalte chetuieli prilejuite de efectuarea acestora, se comunică
organului care le-a dispus, pentru a fi incluse în cheltuielile judiciare.
Art. 11. – Modul de aplicare a prevederilor prezentului decret se va stabili
prin regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
Art. 12. – Decretul nr. 345 pentru înfiinţarea sectorului de medicină
judiciară, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 1 septembrie 1953, se abrogă.
Preşedintele Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA
Bucureşti, 25 mai 1966.
Nr. 446.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 33, 8
iunie 1966, p. 255.
4.
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a decretului
nr. 446/1966 pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 446/1966
pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale.
Art. 2. – Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, cu avizul Ministerului
Finanţelor, va stabili taxele ce se percep pentru examinările medico-legale şi pentru
îmbălsămarea cadavrelor, efectuate la cererea persoanelor interesate, precum şi
cazurile de scutire de plata aceestor taxe.
Din sumele încasate, 50% se repartizează pentru stimularea personalului
care a contribuit in afara orelor de serviciu la realizarea încasărilor, precum şi
pentru plata contribuţiei de asigurări sociale aferente.
Art. 3. – Actualele laboratoare interregionale de medicină judiciară se
transformă în filiale ale Institutului de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr.
Mina Minovici”.
Art. 4. – Actualele servicii medico-judiciare interraionale şi raionale se
transformă în cabinete medico-legale ale serviciilor medico-legale.
Art. 5. – Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale va prelua de la
comitetele executive ale sfaturilor populare ale regiunilor Banat, Cluj, Iaşi şi
Mureş-Autonomă Maghiară, întregul activ şi pasiv, indicatorii şi sarcinile de plan
financiar, precum şi fondul de salarii aferent ale laboratoarelor interregionale de
medicină judiciară.
Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor face
modificările corespunzătoare în planurile Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor
Sociale şi ale sfaturilor populare regionale prevăzute la alineatul 1.
Art. 6. – Filialele Institutului de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof.
Dr. Mina Minovici” se finanţează din planul de cheltuieli al Ministerului Sănătăţii
şi Prevederilor Sociale de la acţiunea de sănătate.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ION GHEORGHE MAURER
Bucureşti, 30 mai 1966.
Nr. 1085.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 33, 8
iunie 1966, p. 256–264.
5.
Regulament de aplicare a Decretului nr. 446/1966 pentru organizarea
instituţiilor şi serviciilor medico-legale
PARTEA I
Organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Instituţiile şi serviciile medico-legale fac parte din sistemul de
unităţi medico-sanitare.
Art. 2. – Instituţiile medico-legale sunt Institutul de cercetări ştiinţifice
medico-legale „Prof. Dr. Mina Minovici”, subordonat Ministerului Sănătăţii şi
Prevederilor Sociale, şi filialele institutului.
Art. 3. – În regiuni şi în oraşele Bucureşti şi Constanţa funcţionează
servicii medico-legale subordonate comitetelor executive ale sfaturilor populare
din aceste unităţi administrativ-teritoriale. Serviciile medico-legale au cabinete
medico-legale cu sediul în oraşele reşedinţă de raion şi în centrele industriale
importante.
Art. 4. – Instituţiile şi serviciile medico-legale au următoarele atribuţii:
a) ajută organele de urmărire penală şi instanţele de judecată în stabilirea
adevărului prin efectuarea de expertize, noi expertize când există îndoieli cu privire
la exactitatea concluziilor raportului de expertiză, constatări şi alte lucrări cu
caracter medico-legal;
b) efectuează cercetări ştiinţificce în problemele de medicină legală;
c) contribuie la ridicarea nivelului calitativ al asistenţei medicale prin
sesizarea deficienţelor constatate în activitatea unităţilor sanitare, cu ocazia
efectuării lucrărilor medico-legale.
CAPITOLUL II
Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina Minovici”
Art. 5. – Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina
Minovici”, cu sediul în oraşul Bucureşti, efectuează cercetări ştiinţifice,
îndrumează şi coordonează activitatea ştiinţifică în domeniul medicinei legale din
întreaga ţară şi este forul superior tehnico-metodologic în problemele de medicină
legală.
Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina Minovici”
are filiale în oraşele Cluj, Iaşi, Timişoara şi Târgu-Mureş. Filialele institutului au,
în limitele competenţei lor teritoriale, stabilită pentru fiecare dintre ele de
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Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, aceleaşi atribuţii şi sarcini ca şi
institutul, în afară de cele date în competenţa exclusivă a acestuia prin prezentul
regulament sau prin ordinul ministrului sănătăţii şi prevederilor sociale.
Art. 6. – Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina
Minovici” şi filialele sale efectuează:
a) expertize, constatări şi alte lucrări medico-legale la cererea serviciilor
medico-legale, atunci când acestea consideră că din punct de vedere tehnic nu le
pot executa sau la cererea Ministerului Afacerilor Interne, Tribunalului Suprem ori
a Procuraturii Generale;
b) noi expertize medico-legale, la cererea organelor în drept, în cazuri de:
- omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte şi moarte suspectă;
- deficienţe în acordarea asistenţei medicale;
- expertize psihiatrico-legale;
c) examene complimentare de laborator, solicitate de serviciile
medico-legale, de Ministerul Afacerilor Interne, Tribunalul Suprem ori de
Procuratura Generală (examene histopatologice, serologice, hematologice,
toxicologice, bacteriologice etc.).
Conducătorul institutului şi conducătorii filialelor desemnează pe medicii
legişti ce urmează să efectueze constatările medico-legale, expertizele şi noile
expertize şi verifică nivelul ştiinţific şi calitatea lucrărilor efectuate de aceştia,
putând dispune, dacă socotesc necesar, refacerea lor totală sau parţială prin aceiaşi
medici legişti sau prin altii.
Art. 7. – În cadrul Institutului de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof.
Dr. Mina Minovici” funcţionează Comisia superioară medico-legală. În cadrul
aceluiaşi institut şi al filialelor sale funcţionează comisii de control şi avizare a
actelor medico-legale.
Compunerea Comisiei superioare medico-legale şi a comisiilor de control
şi avizare a actelor medico-legale se stabileşte prin ordinul ministrului sănătăţii şi
prevederilor sociale.
Modul de retribuire a membrilor acestor comisii se stabileşte de Ministerul
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, cu avizul Comitetului de Stat pentru Problemele
de Muncă şi Salarii.
Art. 8. – Comisia superioară medico-legală, verifică şi avizează din punct
de vedere ştiinţific, la cererea organelor de drept, concluziile contradictorii ale
diverselor acte medico-legale, cum ar fi între expertiză şi noua expertiză sau alte
acte cu caracter medico-legal.
În acest scop, dacă socoteşte necesar, Comisia superioară medico-legală
poate dispune refacerea totală, sau parţială, în cadrul Institutului de cercetări
ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina Minovici”, a lucrărilor la care se referă
actele medico-legale primite spre verificare şi avizare.
Avizele Comisiei superioare medico-legale se trimit celor care le-au cerut,
în cel mult 40 de zile de la sesizare.
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Art. 9. – Comisiile de control şi avizare a actelor medico-legale examinează
şi avizează:
a) actele de constatare sau de expertiză medico-legală efectuate de
serviciile medico-legale în cazurile de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de
moarte şi moarte suspectă, în cele de deficienţe în acordarea asistenţei medicale,
precum şi în orice alte cazuri în care avizarea este prevăzută în mod obligatoriu de
lege;
b) actele noii expertize efectuate de aceleaşi servicii.
Actele prevăzute la lit. a şi b vor fi transmise la avizare de către medicii
legişti şefi, mai înainte ca acestea să fie înaintate organului judiciar.
Comisiile de control şi avizare a actelor medico-legale pot dispune, în
cazul când socotesc necesar, refacerea totală sau parţială a lucrării avizate, dând în
acelaşi timp şi indicaţiile necesare, care sunt obligatorii.
Avizele comisiilor de control şi avizare a actelor medico-legale se trimit
celor care le-au cerut, în cel mult 10 zile de la sesizare.
CAPITOLUL III
Serviciile medico-legale
Art. 10. – În oraşele reşedinţă de regiune şi în oraşele Bucureşti şi
Constanţa funcţionează câte un serviciu medico-legal subordonat comitetului
executiv al sfatului popular regional, respectiv al oraşelor Bucureşti şi Constanţa.
În oraşele reşedinţă de raion şi în centrele industriale importante pot
funcţiona cabinete ale serviciilor medico-legale regionale, înfiinţate prin decizia
comitetului executiv al sfatului popular regional, cu acordul Ministerului Sănătăţii
şi Prevederilor Sociale.
Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor
Bucureşti şi Constanţa vor asigura mijloacele materiale necesare desfăşurării
activităţii (local, cabinete pentru examinări medico-legale la cererea persoanelor
interesate, laboratoare, morgă, instrumentar, aparatură, mijloace de transport etc.)
serviciilor medico-legale şi cabinetelor lor.
Art. 11. – Serviciul medico-legal este condus de un medic legist şef.
Angajarea, transferarea şi desfacerea contractului de muncă al medicului
legist şef se face de comitetul executiv al sfatului popular regional, respectiv al
oraşelor Bucureşti şi Constanţa cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor
Sociale.
Art. 12. – Serviciile medico-legale, în cadrul atribuţiilor lor:
a) efectuează expertize:
- în cazurile de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte şi
moarte suspectă;
- în cazurile de deficienţe în acordarea asistenţei medicale;
- psihiatrico-legale;
b) efectuează orice alte expertize în cazul când medicul legist şef consideră
că acestea nu pot fi efectuate de cabinetele medico-legale;
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c) efectuează examinări medico-legale la cererea persoanelor interesate şi
orice alte lucrări medico-legale, cu excepţia acelora care intră în competenţa
teritorială a cabinetelor medico-legale;
d) efectuează noi expertize, în afara cazurilor prevăzute în art. 6 lit. b;
e) colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele de judecată în
vederea stabilirii lucrărilor pregătitoare şi altor măsuri necesare pentru ca expertiza
sau constatarea medico-legală să fie efectuată în condiţii bune şi la timp;
f) pun la dispoziţia cadrelor de medicină legală ale institutelor de medicină
şi farmacie materiale documentare, cadavre, precum şi ţesuturi şi alte produse
biologice, necesare procesului de învăţământ.
De asemenea, pun la dispoziţia Institutului de cercetări ştiinţifice
medico-legale „Prof. Dr. Mina Minovici” şi filialelor sale materiale necesare
cercetării ştiinţifice;
g) contribuie la ridicarea nivelului calitativ al asistenţei medicale din
unităţile sanitare curativo-profilactice, comunicând organului ierarhic superior al
acestor unităţi deficienţele constatate cu ocazia ativităţii practice medico-legale;
h) participă la cerecetarea cauzelor de deces, la cererea organelor în drept,
executând autopsii şi luând parte la lucrările comisiilor de anchetă fixate de către
acestea;
i) participă la cererea secţiunilor de sănătate şi prevederi sociale de pe
lângă comitetele executive ale sfaturilor populare, la lucrările comisiilor de anchetă
instituite de acestea şi contribuie la elucidarea cauzelor care au provocat decesul
bolnavilor în primele 24 de ore după internarea în spital.
Art. 13. – Medicul legist şef are următoarele atribuţii:
- organizează, îndrumează şi controlează buna desfăşurare a activităţii
serviciului medico-legal şi cabinetelor medico-legale;
- formează comisii de expertiză lărgite cu cadre de specialitate, în
expertizele psihiatrice, în expertizele privind deficien lărgite cu cadre de
specialitate, în expertizele psihiatrice, în expertizele privind deficienţe în acordarea
asistenţei medicale, amânarea şi întreruperea executării pedepsei, precum şi ori de
câte ori socoteşte necesar, cooptând în acest scop medici de diferite specialităţi,
chimişti, biologi etc.;
- verifică nivelul ştiinţific şi calitatea expertizelor şi constatărilor
medico-legale efectuate de medicii legişti sau de alţi medici din regiunea
respectivă, putând dispune, dacă socoteşte necesar, refacerea lor totală sau parţială;
- solicită Institutului de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina
Minovici” sau filialelor sale, efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale
pe care din punct de vedere tehnic serviciul nu le poate executa;
- organizează, în colaborare cu organele de urmărire penală şi instanţele de
judecată, consfătuiri în legătură cu problemele medico-legale din regiune;
- propune comitetului executiv al sfatului popular respectiv delegarea
personalului medical pentru efectuarea examinărilor medico-legale cerute de
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persoane din alte raioane decât acelea în care îşi au sediul cabinetele medico-legale
şi fixează competenţa teritorială a medicilor delegaţi;
- face instructajul medicilor delegaţi cu efectuarea unor lucrări cu caracter
medico-legal şi controlează activitatea acestora.
Art. 14. – Medicul legist şef efectuează personal expertize medico-legale în
cazurile de omor şi lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, precum şi
constatările medico-legale în caz de moarte violentă.
De asemenea, participă în mod obligatoriu la efectuarea expertizelor în
cazurile de deficienţe în acordarea asistenţei medicale.
În caz de împiedicare, el poate delega pentru efectuarea lucrărilor
prevăzute în alineatele precedente pe medicul legist de la cabinetul medico-legal
competent din punct de vedere teritorial, iar în lipsa acestuia, un medic legist din
cadrul serviciului medico-legal.
Art. 15. – Medicul legist şef în limitele competenţei serviciului
medico-legal, poate efectua în comisie noile expertize cerute de organele în drept.
Art. 16. – Cabinetele medico-legale ale serviciilor medico-legale sunt
conduse de un medic legist numit de comitetul executiv al sfatului popular
regional şi au, în limitele competenţei lor teritoriale, următoarele atribuţii:
a) efectuează orice expertize, cu excepţia celor arătate în art. 12 lit. a şi b;
b) asigură efectuarea examinărilor medico-legale la cererea persoanelor
interesate, precum şi a altor lucrări cu caracter medico-legal;
c) îndeplinesc atribuţiile prevăzute în art. 12 lit. e.
Art. 17. – Serviciile medico-legale efectuează la cererea organelor în drept
constatări medico-legale în caz de moarte violentă sau a cărei cauză nu se cunoaşte
ori este suspectă.
Cabinetele medico-legale efectuează constatări medico-legale când este
necesară o examinare corporală asupra învinuitului ori persoanei vătămate, pentru
a constata pe corpul acestora existenţa urmelor infracţiunii.
Art. 18. – Examinările medico-legale cerute de persoane interesate din alte
raioane decât acelea în care îşi au sediul cabinetele medico-legale, se asigură
printr-un medic delegat dintr-o unitate sanitară curativo-profilactică. Delegarea se
face de comitetul executiv al sfatului popular regional, la propunerea medicului
legist şef.
Medicii delegaţi a efectua examinările medico-legale la cererea persoanelor
interesate pot face şi expertize şi constatări medico-legale referitoare la cadavre şi
persoane, cu excepţia celor arătate în art. 12 lit. a şi art. 17 alin. 1, pe baza delegaţiei
date de medicul legist şef pentru fiecare caz în parte.
Medicii delegaţi a efectua examinările medico-legale cerute de persoanele
interesate sunt îndrumaţi din punct de vedere tehnic şi metodologic de către
serviciul medico-legal şi cabinetele sale. Ei pot cere sprijinul acestora ori de câte ori
întâmpină greutăţi în efectuarea expertizelor, constatărilor sau examinărilor
medico-legale, iar când este cazul, şi concursul medicului legist şef.
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Atribuţiile medicilor delegaţi sunt cele stabilite prin instrucţiuni ale
ministrului sănătăţii şi prevederilor sociale.
PARTEA a II-a
Expertiza, noua expertiză, constatarea şi alte lucrări medico-legale
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 19. – Expertiza şi constatarea medico-legală constă din:
a) examinări şi cercetări privind cadavre umane sau părţi din ele;
b) examinări şi cercetări privind produsele biologice şi cadaverice
provenite de la oameni;
c) examinări şi cercetări privind persoane în viaţă;
d) examinări de lucrări medicale şi medico-legale în legătură cu activitatea
medico-legală.
Art. 20. – Se consideră examene complimentare orice lucrări
medico-legale care se efectuează în legătură cu lucrarea principală, ca: examene
histopatologice, bacteriologice, hematologice, toxicologice, radiologice etc. privind
piese anatomice, secreţiuni, excreţiuni, dejecţiuni, pete, urme; examene ale
obiectelor şi substanţelor; cercetări experimentale; cercetări medico-legale la locul
faptei sau la locul unde s-a aflat cadavrul; examinări de lucrări medicale etc.
Examenele complimentare, indiferent dacă sunt efectuate de medicul legist
sau de alţi specialişti din unităţile sanitare la cererea acestuia, nu se socotesc
expertize sau constatări medico-legale separate.
Art. 21. – Pentru efectuarea expertizelor şi constatărilor medico-legale
prevăzute în art. 16 lit. a şi art. 17 alin. 2, în raioanele unde îşi au sediul cabinete
medico-legale, organele în drept să ordoneze expertiza sau constatarea se vor
adresa direct acestor cabinete. În celelalte cazuri de expertiză sau constatare, ele se
vor adresa serviciului medico-legal.
Pentru efectuarea noii expertize organele în drept se vor adresa după caz,
serviciului medico-legal sau instituţiei medico-legale competente potrivit
prezentului regulament.
Art. 22. – Noua expertiză se efectuează de o comisie de experţi, indiferent
dacă expertiza anterioară a fost efectuată de un singur medic legist sau de mai
mulţi. Comisia se instituie la nivelul Institutului de cercetări ştiinţifice
medico-legale „Prof. Dr. Mina Minovici” sau al uneia din filialele sale, ori la nivelul
serviciului medico-legal, potrivit prevederilor prezentului regulament.
Comisia care face noua expertiză va avea în compunerea ei cel puţin un
membru cu un grad egal sau superior expertului sau experţilor care au efectuat
expertiza anterioară.
Noile expertize făcute la serviciile medico-legale se trimit spre avizare în
mod obligatoriu, la Institutul de cercetări ştiinţifice medico-legale „Prof. Dr. Mina
Minovici” sau la una din filialele sale, potrivit competenţei teritoriale ale acestora.
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Art. 23. – În cazurile de incompatibilitate, precum şi ori de câte ori
medicul legist este împiedicat din alte motive justificate să efectueze lucrarea ce i
s-a cerut, el este obligat să comunice de îndată aceasta în scris organului
medico-legal competent să desemneze un alt medic legist, arătând şi motivele
împiedicării.
Art. 24. – Ori de câte ori medicul legist consideră necesar să ia cunoştinţă
de lucrări suplimentare aflate la dosar (certificate, buletine de analiză, plăci
radiografice etc.) el are dreptul să ceară, potrivit dispoziţiilor legale organelor ce au
ordonat constatarea sau expertiza, să-i pună la dispoziţie aceste lucrări.
Art. 25. – Medicul legist este obligat să păstreze secretul în ce priveste
lucrările ce efectuează şi constatările ce le face. El poate face comunicări şi lucrări
ştiinţifice, folosind materialul documentar al lucrărilor efectuate, numai după
soluţionarea definitivă a cauzei.
Art. 26. – Unităţile sanitare vor da sprijin prin secţiile, serviciile şi
laboratoarele lor la efectuarea expertizelor, constatărilor şi altor lucrări
medico-legale, oricând li se cere.
De asemenea, ele vor trimite unităţilor medico-legale, la cererea acestora
copii de pe lucrările medicale, extrase din registrele de consultaţii, din fişe, din
protocoalele operatorii etc.
Art. 27. – Lucrările cerute de organele în drept se efectuează de medicii
legişti în cadrul îndatoririlor lor de serviciu.
Medicii legişti au dreptul la îndemnizaţia de deplasare şi cazare stabilită
prin dispoziţiile legale.
Când este necesară deplasarea medicilor legişti de la serviciile şi cabinetele
medico-legale, comitetele executive ale sfaturilor populare le vor asigura mijloace
de transport, precum şi plata cheltuielilor făcute (procurarea materialelor,
transportul pieselor etc.)
Art. 28. – Costul expertizelor şi al costatărilor medico-legale se stabileşte
pe baza tarifului întocmit de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, cu avizul
Ministerului Finanţelor.
În cauzele penale, costul expertizelor şi al costatărilor medico-legale,
precum şi borderoul de alte cheltuieli prilejuite de efectuarea acestora se comunică
organului care a ordonat expertiza sau constatarea, odată cu raportul de expertiză
sau constatare, pentru a include sumele în cheltuielile judiciare avansate de stat.
În cauzele civile, costul expertizelor, precum şi un borderou provizoriu de
cheltuieli necesare efectuării lor, se comunică de îndată după primirea cererii de
expertiză instanţei, pentru ca aceasta să poată stabili suma pe care partea care a
cerut expertiza să o depună potrivit legii. Expertiza se efectuează după ce suma a
fost depusă. Borderoul definitiv de cheltuieli se comunică instanţei odata cu
raportul de expertiză, în vederea obligării părţii, prin încheiere executorie, la plata
diferenţei. Suma reprezentând costul expertizei şi cheltuielile incluse în borderoul
definitv, se va depune sau, după caz, se va vira la bugetul statului.
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CAPITOLUL II
Expertiza şi constatarea medico-legală referitoare la cadavre
Art. 29. – Expertiza şi costatarea medico-legală referitoare la cadavre
constă din:
a) examinarea exterioară a cadavrului şi autopsia lui (examinare internă)
inclusiv exhumarea, când este cazul;
b) examinări la locul unde s-a găsit cadavrul sau în alte locuri, pentru
constatarea indiciilor asupra cauzelor morţii şi a circumstanţelor ei;
c) examene complimentare de laborator (histopatologice, bacteriologice,
toxicologice, hematologice, serologice şi altele).
Art. 30. – Autopsia cadavrului este obligatorie în următoarele cazuri:
a) când moartea este violentă (consecutivă omuciderii, sinuciderii sau
accidentului ori numai bănuită ca atare);
b) când cauza morţii este necunoscută sau suspectă;
c) când moartea a survenit în împrejurări deosebite şi pe neaşteptate, în
instituţii sau în întreprinderi, pe căi publice, pe locuri virane, pe câmp, în pădure,
în locuri de deţinere etc.
d) când moartea este pusă în legătură cu vreo deficienţă în acordarea
asistenţei medicale sau în aplicarea măsurilor de profilaxie sanitară ori de protecţie
a muncii;
e) în cazul decesului survenit în primele 24 de ore de la internarea
bolnavului în spital;
f) când identitatea celui decedat nu se poate preciza.
În cazurile prevăzute la literele a, b, c, d, e, şi f, autopsia se efectuează
numai pe baza dispoziţiei organului în drept.
Art. 31. – Autopsia cadavrului se efectuează la morga serviciului
medico-legal din localitatea respectivă.
Dacă în localitate nu există o asemenea morgă, autopsia se va efectua la
morga prosecturii spitalului în a cărui rază teritorială s-a produs moartea sau s-a
găsit cadavrul.
Dacă nu există o morgă de prosectură şi nu există nici posibilitatea
transportării cadavrului la morga cea mai apropiată, autopsia se va putea efectua
accolo unde se află cadavrul sau într-un loc din apropiere, anume ales pentru
aceasta.
Art. 32. – Exhumarea cadavrelor umane în vederea efectuării expertizelor
sau constatărilor medico-legale se face numai cu autorizarea procurorului, afară de
cazul când efectuarea expertizei a fost dispusă de instanţa de judecată. Cadavrul va
fi exhumat în prezenţa şi după indiciile medicului legist desemnat a efectua
expertiza sau constatarea.
Examinarea cadavrului exhumat şi autopsia se va face la locul unde se află
cadavrul (în cimitir, pe câmp etc.) sau în imediata apropiere.
Art. 33. – Medicul legist va fi ajutat la efectuarea autopsiei de personal
mediu sau elementar sanitar.
39

Când expertiza sau constatarea medico-legală se efectuează de o comisie
medicală, autopsia se va executa de medicul legist sau de medicul specializat în
anatomie patologică.
Autopsia trebuie să fie completă, examinându-se toate ţesuturile şi
organele.
Este interzis a se formula concluzii medico-legale privind cauzele şi
împrejurările morţii, numai pe baza unor examene parţiale sau examene externe.
Când stabilirea cauzei morţii se bazează pe constatări morfo-patologice,
precum şi ori de câte ori se consideră necesar, se vor ridica piese pentru examene
histopatologice.
Când se constată vreo infecţie, se vor lua piese pentru examene
bacteriologice (frotiuri, însămânţări), iar când se bănuieşte o otrăvire se vor lua
organe, ţesuturi şi umori pentru examene toxicologice; de asemenea se vor efectua
şi celelalte examene complimentare, oricând va fi nevoie (examenul
îmbrăcămintei, stabilirea grupei sanguine etc.).
În toate cazurile considerate ca accidente de trasfuzie, precum şi în
cazurile în care cadavrul are plăgi ce pot lăsa urme de sânge, se va cere obligatoriu
grupa sanguină a cadavrului şi petelor găsite.
În accidentele de circulaţie şi accidentele de muncă se va stabili în mod
obligatoriu şi alcoolemia, iar în celelalte cazuri, ori de câte ori se consideră necesar.
Materialul biologic ca: organe, sânge sau alte asemenea, precum şi
corpurile delicte care poartă urme de sânge sau de alt material biologic vor fi
transportate prin grija organelor de urmărire penală.
Când identitatea celui decedat nu se cunoaşte, se vor lua impresiunile
digitale, se vor nota semnele de identificare şi se vor face fotografii după
readucerea cadavrului în situaţia de a fi identificat.
Art. 34. – Constatările făcute cu ocazia autopsiei, inclusiv examenul
extern, se vor consemna într-un protocol de autopsie pe baza căruia se va întocmi
raportul de expertiză sau, după caz, de constatare medico-legală.
Protocolul de autopsie se va redacta imediat după efectuarea autopsiei,
înscriindu-se toate cele constatate, fără comentarii sau concluzii.
Art. 35. – Când medicul prosector al unui spital sau al altei instituţii
sanitare efectuează o autopsie în virtutea atribuţiilor sale şi constată că este un caz
medico-legal, va opri de îndată lucrarea începută şi va anunţa imediat procuratura
raionului sau oraşului respectiv.
Procurorul poate autoriza pe medicul prosector să continue autopsia. În
acest caz protocolul de autopsie întocmit de prosector are valoarea unei lucrări
medico-legale. Dacă există bănuiala de omucidere sau de moarte în legătură cu
deficienţe în acordarea asistenţei medicale, procurorul va delega pentru
continuarea autopsiei pe medicul legist. Medicul prosector care a început lucrarea
poate asista la autopsie.
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CAPITOLUL III
Expertiza, constatarea şi alte lucrări medico-legale referitoare la persoane
Art. 36. – Expertiza şi constatarea medico-legală referitoare la persoane
constă în examinări clinice şi examene complimentare (radiologice, hematologice,
serologice, bacteriologice, antropologice etc.) şi pot avea ca obiect:
a) constatarea sexului, virginităţii, capacităţii sexuale, vârstei, conformaţiei
sau dezvoltării fizice, identităţii fizice, precum şi a elementelor necesare stabilirii
filiaţiei;
b) constatarea stărilor de boală, a leziunilor traumatice, a infirmităţilor şi a
capacităţii de muncă legate de aceste stări;
c) constatarea stării obstetricale (sarcină, viduitate, avort, naştere,
leziune etc.);
d) alte examinări cerute de organele în drept;
Expertiza poate avea ca obiect şi constatarea stării psihice (normale sau
patologice).
Art. 37. – Expertizele, constatările şi celelalte lucrări medico-legale
referitoare la persoane se efectuează la serviciile medico-legale şi cabinetele lor.
Dacă acestea nu dispun de aparatură necesară, examenul persoanelor în cauză se
poate efectua la alte unităţi sanitare (spitale, policlinici, dispensare). Unităţile
sanitare sunt obligate să efectueze examenele complimentare cerute de medicii
legişti.
Examinarea persoanelor se poate face şi la locul unde ele se află (domiciliu,
locuri de deţinere), dacă nu se pot deplasa la unităţile arătate în alineatul
precedent.
Art. 38. – În cazul expertizei, conducătorul unităţii medico-legale poate
institui comisii de expertiză pentru examinările arătate în art. 36, dacă socoteşte
necesar.
Se instituie comisii de expertiză în mod obligatoriu în cazurile când legea
prevede aceasta, precum şi când obiectul expertizei îl constituie:
a) constatarea stării psihice a unei persoane în vederea stabilirii
responsabilităţii penale sau a capacităţii civile;
b) constatarea stărilor morbide datorită unor fapte medicale ilicite,
deficienţe sau nerespectări ale normelor tehnice medicale;
c) determinarea elementelor necesare pentru stabilirea paternităţii.
Din comisiile de expertiză vor face parte un medic legist şi medici
specializaţi în domeniile indicate pentru fiecare caz în parte.
Art. 39. – La examinarea persoanelor se va avea în vedere organizarea
condiţiilor corespunzătoare sexului persoanei examinate.
În timpul examinării, medicul legist va fi ajutat de personal mediu sanitar.
La examenele pentru constatarea virginităţii sau a deflorării se va îngădui
prezenţa unei persoane de sex femeiesc din partea familiei.
Art. 40. – Persoanele aflate în stare de reţinere sau deţinere vor fi
examinate în prezenţa personalului de pază de acelaşi sex.
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Minorii vor fi examinaţi in prezenţa unuia dintre părinţi sau a tutorelui,
iar în lipsa acestora în prezenţa unui membru major al familiei, de acelaşi sex cu
minorul.
Persoanele internate în spitale vor fi examinate în prezenţa medicului care
are în îngrijirea sa pe bolnav.
Art. 41. – Dacă pentru stabilirea diagnosticului este nevoie de observaţie
medicală pentru un timp mai îndelungat, medicul legist va cere ca persoanele în
cauză să fie internate într-un spital, putând indica spitalul şi secţia, precum şi
durata estimativă a observaţiei.
Dacă expertiza sau constatarea medico-legală se referă la o persoană aflată
în stare de deţinere, internarea şi expertiza sau constatatea se vor face potrivit
dispoziţiilor legale.
Deosebit de examenele clinice, în spital se vor efectua şi examenele
complimentare necesare (examene radiologice, examene de laborator).
CAPITOLUL IV
Expertiza psihiatrico-legală
Art. 42. – Expertiza psihiatrico-legală se execută de o comisie instituită în
acest scop, formată dintr-un medic legist şi doi medici din specialitatea psihiatrie.
Comisia poate funcţiona numai în centrele unde există servicii sau cabinete
medico-legale şi spital sau secţii de psihiatrie.
Dacă expertiza priveşte un minor, în comisia de expertiză vor fi cooptaţi
specialişti de neuropsihiatrie infantilă şi eventual psihopedagogi.
Art. 43. – Expertiza psihiatrico-legală se va executa în principiu după
următoarele reguli:
a) observaţia clinică prin internarea expertizatului dacă este cazul,
procedându-se la toate investigaţiile clinice şi de laborator;
b) consultarea următoarelor date din dosarul cauzei:
- antecedentele medicale ale expertizatului;
- antecedentele penale şi ancheta socială;
- mobilul şi împrejurările în care s-a săvârşit infracţiunea;
c) examenul psihic efectuat imediat după identificarea învinuitului.
Art. 44. – În cazul când sunt supuse expertizei persoane cu tulburări care
prezintă stare de pericol, în concluziile raportului de expertiză se vor propune şi
măsurile ce trebuie luate în conformitate cu dispoziţiile legale.
În cazul expertizării minorilor, concluziile raportului de expertiză vor
cuprinde obligatoriu măsurile medico-psiho-pedagogice care urmează să se ia
pentru asigurarea dezvoltării în condiţii corespunzătoare a personalităţii acestora.
CAPITOLUL V
Expertiza medico-legală pe bază de lucrări
Art. 45. – În cazurile în care materialul de expertiză este restrâns numai la
lucrări medicale şi medico-legale, conducătorul unităţii medico-legale poate
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dispune ca expertiza să se facă de către un singur medic legist sau de către o
comisie, cooptând în comisie specialiştii de care este nevoie.
Dacă medicul legist sau comisia consideră insuficiente lucrările medicale şi
medico-legale, aceştia pot cere de la unităţile sanitare foi de observaţie, protocoale
operatorii, buletine de analiză etc.
Art. 46. – Medicul legist sau comisia examinează lucrările din punct de
vedere al conţinutului lor şi al concordanţei dintre ele.
Pentru verificarea datelor din lucrări, medicul legist sau comisia de
expertiză pot recurge la examinarea pacientului sau cadavrului, eventual la
exhumare, la refacerea examenelor complimentare în total sau în parte, precum şi
la orice alte analize şi cercetări ştiinţifice ce s-ar găsi necesare.
CAPITOLUL VI
Examinările medico-legale efectuate la cererea persoanelor interesate
Art. 47. – Pot cere efectuarea examinărilor medico-legale:
a) persoana în cauză, dacă a depăşit vârsta de 14 ani;
p. 263 b) unul din părinţi, pentru copiii minori;
c) tutorele sau autoritatea tutelară, pentru persoanele puse sub tutelă,
precum şi curatorul în cazul când s-a instituit curatela;
d) persoanele care îi îngrijesc, pentru minori, alţii decât cei prevăzuţi la
lit. a, b şi c;
e) directorul instituţiei respective, pentru persoanele internate în cămine,
spitale, preventorii, internate şcolare etc.;
f) comandantul locului de deţinere, pentru deţinuţii condamnaţi, şi
organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, pentru persoanele aflate în
stare de reţinere sau deţinere;
g) orice altă persoană, pentru copii găsiţi, pentru persoanele debile mintal,
pentru cei care nu se pot îngriji singuri şi nici nu sunt în îngrijirea cuiva.
Art. 48. – Examinările medico-legale la cererea persoanelor interesate se
fac numai pentru constatarea:
a) loviturilor şi altor vătămări traumatice (striviri, arsuri, degerături,
muşcături);
b) infirmităţilor şi incapacităţilor consecutive traumatismului sau,
indierent de cauze, când sunt cerute de organele în drept;
c) virginităţii, deflorării, sarcinii, viduităţii, a naşterii sau a avortului
consecutiv unui traumatism;
d) sexului, vârstei, conformaţiei şi dezvoltării fizice;
e) stării psihice, numai în vederea unui act de dispoziţie (vânzare, donaţie,
testament, schimb etc.).
Art. 49. – Unităţile medico-legale şi celelalte unităţi sanitare din care face
parte medicul delegat vor percepe taxa pentru examinările medico-legale efectuate
la cererea persoanelor interesate.
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Cuantumul acestor taxe se va fixa Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor
Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor, stabilindu-se totodată şi cazurile de
scutire.
CAPITOLUL VII
Examene complimentare
Art. 50. – Medicul legist este obligat să efectueze examene complimentare
în toate cazurile când dispoziţiile legale prevăd aceasta, precum şi ori de câte ori
examenele complimentare pot ajuta la stabilirea diagnosticului şi a împrejurărilor
în care a survenit boala sau complicaţiile ei, ori pot ajuta la precizarea cauzelor
morţii şi a circumstanţelor în care a survenit.
Medicul legist poate efectua el însuşi asemenea examene, dacă are
pregătirea in domeniul respectiv, sau poate recurge la laboratorul serviciului
medico-legal ori la laboratoarele sau serviciile altor unităţi sanitare, pentru
examene bacteriologice, radiologice etc.
Prelevarea pieselor biologice şi cadaverice, a secreţiilor şi dejecţiilor, a
hainelor, precum şi altor materiale ce pot forma obiectul examenelor
complimentare, se va efectua în conformitate cu instrucţiunile ministrului sănătăţii
şi prevederilor sociale.
Art. 51. – În cazurile de viol ori contaminare venerică, se va examina, când
e posibil, şi persoana bănuită a fi săvârşit fapta, iar în caz de inversiune sexuală,
persoanele între care au avut loc asemenea acte.
CAPITOLUL VIII
Îmbălsămarea cadavrelor
Art. 52. – Îmbălsămarea cadavrelor se va efectua de serviciile
medico-legale şi de prosecturile spitalelor, potrivit instrucţiunilor ministrului
sănătăţii şi prevederilor sociale.
CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale
Art. 53. – Medicii legişti sunt obligaţi să consemneze în scris lucrările
efectuate, constatările şi concluziile rezultate.
Actul întocmit cu privire la expertiza cerută de organele de urmărire
penală sau de instanţele de judecată se numeşte „raport de expertiză
medico-legală”.
Actul întocmit cu privire la constatarea medico-legală cerută de organele
în drept se numeşte „raport de constatare medico-legală”.
Actul întocmit cu privire la examinarea medico-legală, în cazurile arătate
la art. 48, se numeşte „certificat medico-legal”.
Art. 54. – Raportul de expertiză medico-legală cuprinde:
a) partea introductivă în care se arată data şi organul care a ordonat
expertiza, cine a efectuat-o, când şi unde a fost efectuată, data întocmirii raportului
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de expertiză, obiectul expertizei şi întrebările la care expertul urma sa răspundă,
materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile au dat explicaţii
în cursul expertizei.
b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei, explicaţiile
părţilor, precum şi analiza acestor explicaţii în lumina celor constatate de expert;
c) concluziile care cuprind răspunsurile la întrebările puse, părerea
expertului asupra obiectului expertizei, precum şi propunerile prevăzute în art. 44,
atunci când este cazul.
Dispoziţiile prevăzute la lit. a şi c se aplică în mod corespunzător şi în ceea
ce priveşte cuprinsul raportului de constatare medico-legală.
Art. 55. – Când cu ocazia efectuării expertizei sau constatării
medico-legale, medicul legist constată şi alte situaţii care constituie cazuri
medico-legale, deosebite de cele care formează obiectul lucrării, el va extinde
expertiza sau constatarea şi asupra acestora, consemnându-le în raport. De
asemenea, când medicul legist sau medicul delegat cu ocazia examinărilor
medico-legale efectuate la cererea persoanelor interesate, constată existenţa unei
fapte penale care se urmăreşte din oficiu, el o va aduce la cunoştinţa organului de
procuratură competent.
Art. 56. – Raportul de expertiză sau constatare medico-legală şi certificatul
medico-legal se semnează de toţi cei care au participat la întocmirea lui, atunci
când nu există deosebiri de păreri. Dacă există deosebiri de păreri, fiecare va
expune şi motiva în scris părerea sa.
Rapoartele de expertiză sau de constatare medico-legală vor purta antetul
şi ştampila unităţii medico-legale în care au fost executate şi vor fi înregistrate în
registrul de evidenţă a expertizelor şi constatărilor medico-legale.
Art. 57. – Certificatele medico-legale se eliberează de unităţile
medico-legale sau de unităţile sanitare în care lucrează medicii delegaţi. Ele pot fi
folosite în faţa organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată sau organelor
administrative ori obşteşti cu activitate jurisdicţională.
Art. 58. – Identitatea persoanelor examinate se va stabili în baza
buletinului de identitate sau a adeverinţei temporare de identitate a cărei serie şi
număr se va menţiona în certificatul eliberat.
Dacă persoana examinată nu prezintă buletinul de identitate sau
adeverinţa temporară de identitate, se va menţiona acest fapt în certificat, iar
pentru identificare se vor lua impresiile digitale de la indexul stâng, atât pe
certificat, cât şi pe copia rămasă în serviciu.
Art. 59. – În cazurile în care organele în drept cer să li se dea concluzii
imediat după efectuarea lucrării, unitatea medico-legală va înainta raportul de
expertiză sau de constatare medico-legală de îndată sau cel mult în 3 zile de la data
executării lucrării.
Dacă în acest termen nu pot fi formulate concluzii definitive, raportul va fi
înaintat cu concluzii provizorii, urmând ca raportul cu concluziile definitive să fie
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înaintat de îndată ce va putea fi întocmit. Concluziile provizorii vor arăta numai
datele ce se pot deduce din lucrările efectuate.
Art. 60. – Unităţile medico-legale au îndatorirea să trimită rapoartele către
organele în drept care au dispus expertiza sau constatarea medico-legală, în
termenul fixat de acestea, cu excepţia cazurilor specificate în art. 59 alineatul 2,
urmând ca şi în aceste cazuri termenul de prelungire să nu depăşească 6 săptămâni
pentru expertize sau 10 zile pentru constatări medico-legale, în afara
imprejurărilor exceptionale.
Art. 61. – Dispoziţiile art. 23, 25, 27, 53 alineatul 1 şi 55 se aplică şi
medicilor delegaţi, precum şi celorlalţi membri ai comisiilor de expertiză sau
constatare medico-legală.
Art. 62. – Instrucţiunile prevăzute la art. 18, precum şi orice alte
instrucţiuni ce se vor emite de ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale cu privire
la activitatea instituţiilor şi serviciilor medico-legale vor fi avizate de Ministerul
Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne şi Procuratura Generală.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 60, 1
octombrie 1966, p. 416.
6.
Decret pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii
Având în vedere că întreruperea cursului sarcinii reprezintă un act cu
grave consecinţe asupra sănătăţii femeii şi aduce mari prejudicii natalităţii şi
sporului natural al populaţiei.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Întreruperea cursului sarcinii este interzisă.
Art. 2. – În mod cu totul excepţional întreruperea cursului sarcinii va fi
autorizată potrivit prevederilor art. 5, în cazurile în care:
a) sarcina pune viaţa femeii într-o stare de pericol care nu poate fi
înlăturat printr-un alt mijloc;
b) unul din părinţi suferă de o boală gravă, care se transmite ereditar, sau
care determină malformaţiuni congenitale grave;
c) femeia însărcinată prezintă invalidităţi grave, fizice, psihice sau
senzoriale;
d) femeia este în vârstă de peste 45 de ani;
e) femeia a născut patru copii şi îi are în îngrijire;
f) sarcina este urmarea unui viol sau a unui incest.
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Art. 3. – Întreruperea în cazurile prevăzute la art. 2 se poate efectua în
primele trei luni ale sarcinii.
În caz excepţional, când se constată o stare patologică gravă care pune în
pericol viaţa femeii, întreruperea cursului sarcinii se poate face până la şase luni.
Art. 4. – Întreruperea cursului sarcinii se efectuează, în cazurile prevăzute
de art. 2 şi 3, de medici obstetricieni-ginecologi, în unităţi sanitare de specializate.
Art. 5. – Autorizarea întreruperii cursului sarcinii se dă de către o comisie
medicală raională sau orăşenească instituită în acest scop prin decizia comitetului
executiv al sfatului popular regional sau al oraşelor Bucureşti şi Constanţa.
Art. 6. – În cazuri de extremă urgenţă medicală, când întreruperea
cursului sarcinii trebuie imediat efectuată, medicul are obligaţia ca înainte de
intervenţie, sau când nu este posibil, în cel mult 24 de ore de la aceasta, să anunţe
în scris pe procuror, care urmează a constata, pe baza avizului medicului legist şi a
oricăror alte date, dacă intervenţia pentru întreruperea cursului sarcinii a fost
necesară.
Art. 7. – Efectuarea întreruperii cursului sarcinii în alte condiţii decât cele
prevăzute în acest decret constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit
dispoziţiilor Codului penal.
Art. 8. – Prezentul decret intră în vigoare la 30 zile de la publicare. În
acelaşi termen, ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale va emite instrucţiuni de
aplicare a acestui decret. Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, Decretul
nr. 463 pentru încuviinţarea întreruperilor de sarcină, publicat în Buletinul Oficial
nr. 26 din 30 septembrie 1957, se abrogă.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA
Bucureşti, 29 septembrie 1966.
Nr. 770.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 60,
1 octombrie 1966, p. 416–417.
7.
Decret pentru modificarea Codului Penal
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. I. Codul penal se modifică după cum urmează:
1. Art. 482 va avea următorul cuprins:
47

„Art. 482. Acela care, prin orice mijloace, provoacă întreruperea cursului
sarcinii în afara condiţiilor admise de lege comite infracţiunea de avort.
Întreruperea cursului sarcinii, efectuată cu consimţământul femeii
însărcinate, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 1 la 3 ani şi interdicţie
corecţională de la 1 la 3 ani.
Pedeapsa este închisoarea corecţională de la 2 la 5 ani şi interdicţia
corecţională de la 2 la 5 ani, dacă s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare a
sănătăţii sau o infirmitate din cele arătate în articolul 473, iar dacă i s-a cauzat
moartea, pedeapsa este închisoarea corecţională de la 5 la 10 ani şi interdicţia
corecţională de la 3 la 6 ani.
Întreruperea cursului sarcinii fără consimţământul femeii însărcinate se
pedepseşte cu închisoare corecţională de la 2 la 5 ani şi interdicţie corecţională de
la 2 la 5 ani.
Pedeapsa este închisoarea corecţională de la 3 la 6 ani şi interdicţia
corecţională de la 3 la 5 ani dacă, prin fapta prevăzută în alineatul precedent, s-a
cauzat femeii însărcinate vreo vătămare a sănătăţii sau o infirmitate din cele arătate
în articolul 473, iar dacă i s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea
corecţională de la 7 la 12 ani şi interdicţia corecţională de la 4 la 6 ani.
Când fapta s-a comis în scopul de a se obţine un folos material, pedeapsa
privativă de libertate aplicată se sporeşte cu un plus până la 2 ani, fără a se putea
depăşi maximul general al închisorii corecţionale.”
2. După art. 482 se introduc articolele 4821, 4822 şi 4823, cu următorul
cuprins:
„Art. 4821. Întreruperea cursului sarcinii de către însăşi femeia însărcinată
se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 6 luni la 2 ani şi interdicţie
corecţională de la 1 la 2 ani.
Cu aceaşi pedeapsă se sancţionează fapta femeii însărcinate de a fi
consimţit la întreruperea cursului sarcinii efectuată de altă persoană.
Art. 4822. Deţinerea oricăror instrumente speciale pentru întreruperea
cursului sarcinii, ca şi deţinerea, în vederea întreruperii cursului sarcinii, a oricăror
alte mijloace avortive stabilite de ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale, în afara
instituţiilor sanitare de specialitate, se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3
luni la 1 an.
Art. 4823. Medicul care, în caz de extrema urgenţă, a efectuat întreruperea
cursului sarcinii fără a avea autorizaţia legală şi nu a anunţat despre aceasta
organul competent în termenul prevăzut de lege, se pedepseşte cu închisoare
corecţională de la 1 la 3 luni.”
3. Art. 483. va avea următorul cuprins:
„Art. 483. Instigatorii, complicii şi favorizatorii se pedepsesc ca şi autorii.
Tentativa infracţiunii prevăzute în articolul 482 se pedepseşte.”
4. După articolul 483 se introduce articolul 4831, cu următorul cuprins:
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„Art. 4831. În cazul când cel ce a săvârşit infracţiunea prevăzută de
articolul 482 face parte din personalul medico-sanitar, instanţa va pronunţa
interdicţia exercitării profesiei pe o durată de la 2 la 10 ani.”
5. Art. 484. Se abrogă.
Art. II. Prezentul decret intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA
Bucureşti, 29 septembrie 1966.
Nr. 771.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 75, 5
decembrie 1966, p. 552.
8.
Decret pentru modificarea decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Articolul 7 din Decretul nr. 974/1965, privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat, publicat în Buletinul
Oficial nr. 24 din 30 decembrie 1965, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. Atribuţiile Inspectoratului sanitar de stat se exercită în unităţile
Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului
Căilor Ferate de către organele medico-sanitare proprii ale acestor ministere, după
normele şi instrucţiunile ministrului sănătăţii şi prevederilor sociale”.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA
Bucureşti, 30 noiembrie 1966.
Nr. 955.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 75,
5 decembrie 1966, p. 553.
9.
Decret privind indemnizaţia de naştere
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. Se instituie indemnizaţia de naştere, care se acordă mamei pentru
fiecare copil născut, începând cu cel de al treilea copil.
Cuantumul indemnizaţiei de naştere este o mie lei şi se acordă pe baza
certificatelor de naştere ale copiilor.
Art. 2. Indemnizaţia de naştere nu este impozabilă şi se suportă din
fondurile prevăzute în acest scop în bugetul de stat.
Art. 3. Prezentul decret intră în vigoare de la 1 ianuarie 1967.
Până la această dată, Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat pentru
Problemele de Muncă şi Salarii, cu avizul Ministerului Sanătăţii şi Prevederilor
Sociale şi cu consultarea Uniunii Generale a Sindicatelor din România şi a
Consiliului Naţional al Femeilor, vor emite instrucţiuni de aplicare a acestui
decret.
Art. 4. Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, articolul 5 din
Decretul nr. 106 din 29 aprilie 1950, pentru înfiinţarea ajutorului familial de stat,
astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 339 din 6 septembrie 1953, se abrogă.
Preşedintele
Consiliului de Stat
CHIVU STOICA
Bucureşti, 30 noiembrie 1966
Nr. 954.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 75,
5 decembrie 1966, p. 553–556.
10.
Instrucţiuni pentru aplicarea Decretului 954/1966
privind indemnizaţia de naştere
1. – Indemnizaţia de naştere instituită în baza art. 1 din Decretul nr.
954/1966, în cuantum de 1.000 lei, se acordă mamelor care vor naşte, începând cu
data de 1 ianuarie 1967, cel de al treilea copil şi următorii.
2. – Indemnizaţia de naştere nu este impozabilă şi, potrivit prevederilor
art. 409 din Codul de procedură civilă, nu poate fi urmărită pentru nici un fel de
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creanţă datorată. Ea se acordă, pe baza certificatului de naştere al copilului, pentru
fiecare naştere, începând cu cel de al treilea copil, fără a fi condiţionată de faptul că
mama este sau nu angajată, de veniturile ei sau ale familiei şi de starea ei civilă.
3. – La stabilirea dreptului de indemnizaţie pentru naşterea celui de al
treilea copil şi urmatorii, se iau în calcul naşterile anterioare, indiferent când s-au
produs acestea, chiar dacă copilul pentru a cărui naştere se solicită indemnizaţia
sau copii născuţi anterior nu se mai află în întreţinerea mamei sau nu mai sunt în
viaţă.
4. – În cazul naşterilor gemelare, la calculul drepturilor de indemnizaţie,
fiecare copil născut se consideră o naştere.
5. – Numărul naşterilor se stabileşte pe baza certificatelor de naştere ale
copiilor.
6. – Indemnizaţia de naştere ce se acordă în condiţiile pct. 1 poate fi
solicitată în termen de cel mult 3 ani de la naşterea copilului. Drepturile
nesolicitate în cadrul acestui termen nu se mai plătesc, fiind prescrise potrivit
prevederilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958.
7. – Plata indemnizaţiei de naştere se face, după caz, de către sfaturile
populare comunale, orăşeneşti sau ale raioanelor de oraş, în raza cărora îşi au
domiciliul stabil mamele beneficiare, din fondurile prevăzute centralizat, în acest
scop, în bugetul de stat.
8. – Domiciliul stabil este cel înscris de organele de miliţie în buletinul de
identitate al mamei copilului, vizele de flotant neluându-se în considerare.
În cazul când în perioada de la naşterea copilului până la solicitarea
indemnizaţiei de naştere au intervenit modificări în ceea ce priveşte domiciliul
stabil al mamei, aceasta va trebui să prezinte o adeverinţă de la sfatul popular, în
raza căruia a avut anterior domiciliul stabil, că nu a solicitat şi nici nu a primit de
la acel sfat indemnizaţia pentru naşterea copilului în cauză.
9. – Pentru obţinerea indemnizaţiei de naştere, mamele beneficiare sunt
obligate să prezinte oficiului de stare civilă al sfatului popular din raza căruia au
domiciliul stabil, următoarele documente:
a) declaraţia tip conform anexei nr. 1, semnată de mama beneficiară;
b) certificatele de naştere originale pentru copiii născuţi anterior şi pentru
noul născut;
c) copie simplă de pe fiecare certificat prevăzut la lit. b.
În cazul în care în certificatele de naştere ale copiilor mama figurează cu
nume diferite, se vor prezenta în plus, în original şi câte o copie, actele de stare
civilă (certificate de căsătorie, de despărţenie etc.), prin care sa se dovedească
identitatea de persoană.
Copiile de pe aceste acte se anexează la declaraţie, constituind
documentaţia în baza căreia se va face înscrierea în lista de plată. Atât declaraţia
cât şi certificarea copiilor de pe acte ce se anexează la aceasta, nu sunt supuse
taxelor de timbru.
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Dacă mama nu se poate deplasa pentru depunerea actelor, declaraţia tip
semnată de mama beneficiară însoţită de documentaţia necesară, va putea fi
depusă de o terţă persoană, a cărei identitate va fi consemnată pe declaraţie de
către ofiţerul stării civile.
În cazul decesului mamei sau al stării de interdicţie a acesteia, declaraţia va
fi semnată de tutore sau curator.
10. – Ofiţerul stării civile are obligaţia de a verifica exactitatea copiilor de
pe actele prezentate, certificându-le pentru conformitate prin semnătura sa şi
ştampila sfatului popular. După certificare actele originale vor fi restituite.
Totodată, ofiţerul stării civile va constata dacă sunt îndeplinite condiţiile legale
pentru înscrierea mamei în lista de plată a indemnizaţiei de naştere. În caz
afirmativ va menţiona, sub semnătură, pe declaraţia mamei că documentele
prezentate corespund cu originalele şi confirmă dreptul la plata indemnizaţiei de
naştere pentru acel copil.
După efectuarea operaţiunilor de mai sus, ofiţerul stării civile înscrie
mama beneficiară în lista de plată a indemnizaţiei de naştere (anexa nr. 2).
Înscrierea în lista de plată, pentru luna respectivă, se va face în ordinea
solicitării şi depunerii actelor de către mamele îndreptăţite la primirea
indemnizaţiei în acea lună.
Odată cu înscrierea în lista de plată se va elibera o dovadă prin care se va
confirma depunerea actelor, menţionându-se numărul de ordine la care a fost
înscrisă în lista de plată pentru luna respectivă, precum şi data când urmează a se
efectua plata.
11. – La sfârşitul fiecărei luni, lista de plata indemnizaţiei, însoţită de
declaraţiile mamelor şi de documentaţia necesară, va fi predată contabilului – în
cazul sfaturilor populare comunale, respectiv secţiunii financiare – în cazul
sfaturilor populare orăşeneşti şi ale raioanelor de oraş.
După verificarea de către aceste organe a listelor de plată şi a
documentelor anexate şi după aprobarea efectuării plăţilor de către preşedintele
comitetului executiv al sfatului popular, se vor întocmi actele necesare ridicării
numerarului de la bancă, respectiv dispoziţia de incasarea sumei de la bugetul
republican, precum şi cecuri pentru ridicarea numerarului din contul sfatului
popular. Sumele necesare plăţii indemnizaţiilor de naştere se ridică de la unităţile
bancare între 3 şi 5 ale lunii următoare aceleia pentru care se face plata.
12. – Plata indemnizaţiei se face personal mamei, pe baza semnăturii în
lista de plată, după ce a fost identificată prin buletinul de identitate.
În cazul când mama nu se poate deplasa la casieria sfatului popular pentru
ridicarea indemnizaţiei, aceasta se va preda mamei la domiciliul ei de către casierul
sfatului popular sau i se va trimite prin mandat poştal.
Plata indemnizaţiei se va putea face tatălui sau celui căruia i s-a încredinţat
copilul potrivit prevederilor Codului familiei, numai în caz de deces sau punere
sub interdicţie a mamei.
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13. – Organele de control financiar intern ale sfaturilor populare pe
întreaga scară organizatorică, au sarcina de a verifica cel puţin odată pe an modul
de acordare a indemnizaţiei de naştere.
Controlul plăţilor privind indemnizaţia de naştere va fi înscris ca un
obiectiv separat în planurile de verificare întocmite potrivit instrucţiunilor
Ministerului Finanţelor în baza H.C.M 1934/1957.
În cazul constatării de plăţi ilegale, sumele astfel plătite se recuperează de
la beneficiari potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, în cazul când
faptele nu constituie infracţiuni; în cazul infracţiunilor se aplică prevederile legii
penale şi ale Codului de procedură penală.
În cazul când plata ilegală s-a produs datorită unor infracţiuni sau
neglijenţe ale organelor sfaturilor populare, recuperarea se face de la salariaţii în
cauză potrivit legii.
14. – Comitetele executive ale sfaturilor populare comunale, orăşeneşti şi
ale raioanelor de oraş, vor stabili prin decizii angajaţii responsabili cu intocmirea
actelor, înscrierea în listele de plată şi efectuarea plăţii indemnizaţiei.
Formularele de declaraţii şi cele ale listelor de plată vor fi tipărite şi
difuzate prin grija comitetelor executive, ale sfaturilor populare regionale şi ale
oraşelor Bucureşti şi Constanţa.
În vederea cunoaşterii din timp de către mamele beneficiare a modului de
plată şi a documentelor necesare, comitetele executive ale sfaturilor populare vor
lua măsuri pentru a se afişa la sediul organelor de stare civilă precizarile
corespunzătoare.
La sfârşitul fiecarei luni, concomitent cu predarea listei de plată la organul
de contabilitate, o copie de pe această listă va fi afişată, în mod obligatoriu, timp de
30 de zile, la sediul organelor de stare civilă.
Ministrul finanţelor,
AUREL VIJOLI

Preşedintele
Comitetului de Stat pentru Problemele
de Muncă şi Salarii,
PETRE LUPU

Bucureşti, 5 decembrie 1966.
Nr. 1556.
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ANEXA NR. 1
Copiile de pe acte anexate la prezenta
corespund cu originalele şi confirmă
dreptul la plata indemnizaţiei de naştre
pentru cel de al …………..copil.
Ofiţerul stării civile,
DECLARAŢIE
Subsemnata………………………………………………….cu domiciliul stabil în
localitatea…………………………..
strada…………………………………
nr............................…………..
raionul…………………………………….
regiunea…………………… având buletinul de identitate seria………………….. nr.
…………………… eliberat de…………………… declar pe a mea răspundere că anterior
am născut, potrivit certificatelor de naştere anexate în copie, următorii copii:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
copiilor

Data nasterii:

Nr.
certificatului de
Ziua
naştere

Anul Luna

Sfatul popular
care l-a eliberat

1
2
3
4
5
6
7
8
În conformitate cu prevederile Decretului nr. 954/1966 solicit plata indemnizaţiei
de 1.000 lei, pentru cel de al ……………copil născut de subsemnata la data de ………….
înregistrat la starea civilă pe numele ………………………………. potrivit certificatului de
naştere anexat în copie.
Declar pe proprie răspundere că pentru acest copil nu am mai solicitat
indemnizaţia respectivă.
Am luat conoştinţă că în cazul declaraţiei nesincere în vederea obţinerii unei
indemnizaţii necuvenite, voi fi pasibilă de sancţiuni potrivit prevederilor în vigoare, fiind
obligată totodată la restituirea sumei ilegal încasate.
personal de semnatarul declaraţiei
Declaraţia
a fost depusă de……………....................................................buletin de identitate
seria………. nr……… eliberat de......................................................
I s-a eliberat dovada prevăzută la pct. 10 alineatul ultim din instrucţiuni.
Ofiţerul stării civile,
SFATUL POPULAR …………..
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ANEXA NR. 2
exemplar nr. …..
Se aprobă plata,
Preşedintele,
Vizat,
Organul de contabilitate,
LISTA DE PLATĂ
a indemnizaţiei de naştere pe luna………….anul….... în conformitate cu prevederile
Decretului nr. 954/1966
Nr.
Numele şi
crt. prenumele mamei

Domiciliul

Numele şi
Data
Nr. şi
Suma Semnă- Nr.
prenumele copilului naştedata
cuve- tura *) buletin
pentru care se
rii certifica- nită
identiplăteşte
tului de
tate
indemnizaţia
naştere al
copilului
pt. care
se
plăteşte
indemnizaţia

Se certifică exactitatea datelor înscrise în prezenta listă de plată
Ofiţerul stării civile,

*) În caz de trimitere prin mandat poştal se va trece nr. mandatului, care se va anexa la
actele de plată.
Se întocmeşte în 3 exemplare din care:
- 1 exemplar pentru organele de contabilitate ale sfatului popular;
- 1 exemplar pentru organele de stare civilă ale sfatului popular;
- 1 exemplar pentru afişare;
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 82,
24 decembrie 1966, p. 601.
11.
Decret pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Decretul nr. 246/1958 privind
reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor, femeilor care
au cel puţin trei copii în viaţă
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Femeile care au cel puţin trei copii în viaţă beneficiază de
gratuităţile prevăzute în art. 2 din Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea
acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor, publicat în Buletinul Oficial nr.
24 din 2 iunie 1958.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA
Bucureşti, 24 decembrie 1966.
Nr. 1032.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul II, nr. 88, 31
decembrie 1966, p. 654.
12.
Decret privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fără copii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Impozitul pe veniturile populaţiei, prevăzut de Decretul nr. 153
din 11 mai 1954 şi impozitul pe veniturile agricole ale populaţiei, prevăzut de
Decretul nr. 379 din 8 august 1957, se majorează, pentru persoanele fără copii,
după cum urmează:
a) Impozitul datorat de muncitori şi funcţionari potrivit art. 5 din Decretul
nr. 153/1954 şi de alte categorii asimilate acestora potrivit art. 14 – 16 din acelaşi
decret:
- cu 10%, în cazul celor cu venituri lunare impozabile între 801 şi 2.000 de
lei inclusiv;
- cu 20%, în cazul celor cu venituri lunare impozabile de peste 2.000 de lei.
b) Impozitul datorat de oamenii de litere, artă şi ştiinţă, liber-profesionişti,
meseriaşi, cărăuşi, proprietari de bunuri închiriate şi celelalte persoane supuse
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impozitului potrivit art. 17, 21, 22, 23 şi 34 din Decretul nr. 153/1954, precum şi
impozitul pe veniturile agricole datorat potrivit art. 12 din Decretul nr. 379/1957:
- cu 10% asupra impozitului calculat, la venitul mediu lunar, cu cotele de
la art. 5 din Decretul nr. 153/1954, pentru veniturile anuale impozabile între 9.601
şi 24.000 de lei;
- cu 20% asupra impozitului calculat în acelaşi mod ca mai sus, pentru
veniturile anuale impozabile de peste 24.000 de lei.
Art. 2. – Majorarea de impozit se aplică atât bărbaţilor cât şi femeilor fără
copii, de la vârsta de 25 ani împliniţi, indiferent dacă sunt sau nu căsătoriţi.
Se exceptează de la plata majorării de impozit persoanele care au avut copii
şi au decedat, persoanele care au invalidităţi de gradul I sau II, pentru veniturile
realizate în afara pensiei, precum şi persoanele fără copii care sunt căsătorite cu
persoane care au copii dintr-o căsătorie anterioară sau din afara căsătoriei.
Art. 3. – Prevederile prezentului decret se aplică cu începere de la 1
ianuarie 1967.
Pe aceeaşi dată ministrul finanţelor va emite instrucţiuni de aplicare a
prezentului decret.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA
Bucureşti, 31 decembrie 1966.
Nr. 1086.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul III, nr. 2, 4
ianuarie 1967, p. 6–10.
13.
Hotărâre privind declararea, cercetarea şi evidenţa
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
CAPITOLUL I
Accidente de muncă
A. Definiţia şi clasificarea accidentelor de muncă
Art. 1. – Prin accident de muncă, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege
vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care
se produc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi,
invaliditate ori deces.
57

Art. 2. – Accidentele de muncă se clasifică astfel:
a) accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi;
b) accident care produce invaliditate;
c) accident mortal.
Accidentarea a cel puţin 3 persoane în condiţiile arătate la literele a, b şi c,
în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză, se consideră accident colectiv.
Art. 3. – Se consideră de asemenea accident de muncă în sensul art. 1:
a) accidentul suferit în afara organizaţiei socialiste, în timpul îndeplinirii
îndatoririlor de serviciu, de către conducătorii mijloacelor de transport şi
însoţitorii acestora, precum şi accidentul suferit de tractorişti şi mecanizatoii, în
timpul deplasării pe drumuri publice de la un loc de muncă la altul, pentru
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
b) accidentul produs înainte de începerea sau după încetarea lucrului, dacă
lucrătorul se află în organizaţia socialistă unde îşi are locul de muncă sau în altă
organizaţie pentru interese legate de serviciu, precum şi accidentul produs în
timpul pauzelor care au loc în desfăşurarea procesului de muncă;
c) accidentul suferit de elevi, studenţi sau ucenici, în timpul îndeplinirii
practicii profesionale în organizaţiile productive;
d) accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau obşteşti în
timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini.
B. Declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă
1. Declararea accidentelor de muncă
Art. 4. – În caz de accident, conducătorul procesului de muncă va înştiinţa
de îndată, prin orice mijloace, pe conducătorul organizaţiei socialiste sau
înlocuitorul său, precum şi comitetul sindicatului. Orice persoană care a luat
cunoştinţă de accident sau accidentatul este obligat să înştiinţeze despre accident
pe conducătorul procesului de muncă.
Art. 5. – În cazul accidentelor de muncă colective, mortale şi a celor care
au produs invaliditate conducătorul organizaţiei socialiste sau înlocuitorul său va
anunţa imediat telefonic sau prin orice alte mijloace organele Comitetului de Stat
pentru Protecţia Muncii, ale Procuraturii şi Ministerului Afacerilor Interne,
precum şi organul ierarhic superior al organizaţiei socialiste şi consiliul local sau
raional al sindicatului respectiv.
De asemenea, în cazul când accidentele produse sunt generate de
instalaţiile mecanice sub presiune sau instalaţiile de ridicat, se va anunţa şi
inspectoratul regional pentru cazane şi instalaţii de ridicat al Direcţiei Generale
pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, pe teritoriul căruia s-a produs accidentul.
Accidentele de muncă colective, mortale şi cele care au produs invaliditate
prevazute la art. 3 lit. a, vor fi anunţate de îndată de către organele Ministerului
Afacerilor Interne organelor Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii, ale
Procuraturii, precum şi conducătorului organizaţiei socialiste din care fac parte cei
accidentaţi.
Art. 6. – Conducătorii organizaţiilor socialiste şi ai proceselor de muncă
sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt
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rezultată din producerea accidentelor prevăzute la art. 5 alineatul 1, afară de
cazurile când menţinerea acestei stări ar da loc la alte accidente, ar periclita viaţa
sau sănătatea accidentaţilor ori securitatea organizaţiei socialiste.
În cazul când este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din
producerea accidentului, se vor face schiţe ale locului de muncă în care s-a produs
accidentul, iar în măsura posibilităţii şi fotografii, sub supravegherea
conducătorului organizaţiei socialiste sau înlocuitorului său.
2. Cercetarea accidentelor de muncă
Art. 7. – Accidentele de muncă ce au produs incapacitate temporară de
muncă de cel puţin o zi, vor fi cercetate îndată după anunţarea lor conducătorului
organizaţiei socialiste care răspunde de efectuarea cercetării.
Cercetarea nu poate fi facută de acei care – potrivit dispoziţiilor legii –
aveau obligaţia de a organiza, controla şi conduce procesul de muncă la locul unde
a avut loc accidentul, precum şi lucrătorii subordonaţi direct acestora.
Art. 8. – Accidentele de muncă ce au produs invaliditate, accidentele
mortale sau colective, vor fi cercetate de îndată – potrivit dispoziţiilor legii – sub
aspectul cauzelor şi răspunderilor, de organele Comitetului de Stat pentru
Protecţia Muncii.
Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi
Constanţa şi organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte
organizaţii obşteşti sunt obligate să urmărească rezultatele şi concluziile cercetării
cu privire la cauzele tehnico-organizatorice ale accidentelor de muncă prevăzute la
alineatul precedent şi vor stabili măsuri corespunzătoare în vederea prevenirii altor
accidente de muncă.
Art. 9. – Cu prilejul cercetării tuturor accidentelor de muncă, se vor stabili:
- cauzele şi împrejurările în care a avut loc accidentul;
- prevederile din normele de protecţie a muncii ale altor dispoziţii legale,
care nu au fost respectate;
- persoanele care se fac răspunzătoare de încălcarea lor;
- măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente cu arătarea
termenelor de executare;
Rezultatul cercetării se va consemna într-un proces verbal care se va
întocmi conform instrucţiunilor de aplicare.
Art. 10. – Accidentele de muncă considerate iniţial ca accidente care
produc incapacitate temporară de muncă şi care ulterior se constată că au ca
urmare invaliditate, vor fi anunţate inspectoratului de stat pentru protecţia muncii
pe teritoriul căruia s-a produs accidentul şi conducătorului organizaţiei socialiste
de care aparţine accidentatul, de către organul de expertiză medicală şi recuperare
a capacităţii de muncă, care emite decizia de încadrare a accidentatului într-un
grad de invaliditate.
Pe această bază, inspectoratul de stat pentru protecţia muncii procedează
la cercetarea accidentului.
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Cazurile de deces survenite ulterior producerii accidentului vor fi anunţate
aceloraşi organe, de către unitatea medicală care eliberează certificatul constatator
de deces, în vederea cercetării lor.
Art. 11. – Accidentele de muncă prevăzute la art. 3 lit. a vor fi cercetate,
potrivit legii, de organele Ministerului Afacerilor Interne şi ale Procuraturii, care –
dacă va fi necesar – vor solicita participarea organelor Comitetului de Stat pentru
Protecţia Muncii în vederea stabilirii cauzelor tehnice şi organizatorice care au dus
la producerea accidentului.
Art. 12. – Organizaţiile socialiste sunt obligate, la cererea Comitetului de
Stat pentru Protecţia Muncii sau inspectoratelor de stat pentru protecţia muncii
regionale, interraionale, raionale şi orăşeneşti, să pună la dispoziţie specialiştii
solicitaţi de acestea pentru efectuarea unor expertize, precum şi pentru lămurirea
problemelor ce se ridica cu ocazia cercetării unor accidente de muncă sau
îmbolnăviri profesionale.
3. Evidenţa accidentelor de muncă
Art. 13. – Accidentele de muncă se înregistrează de organizaţia socialistă
unde s-a produs accidentul, prin completarea formularului tip, întocmai potrivit
instrucţiunilor de aplicare.
Formularul tip se completează pe baza procesului verbal de cercetare a
accidentului şi se semnează de conducătorul organizaţiei socialiste sau înlocuitorul
său.
Art. 14. – Dacă cel accidentat provine de la o altă organizaţie socialistă,
fiind trimis în interes de serviciu, pentru parctică sau schimb de experienţă,
accidentul se înregistrează şi se trece în evidenţa organizaţiei socialiste, care –
potrivit normelor de protecţie a muncii – avea obligaţia să-l instruiască şi să ia
măsurile de protecţie a muncii la locul de muncă unde a avut loc accidentul.
În acest caz, o copie a formularului tip de înregistrare a accidentului se
trimite şi organizaţiei socialiste de la care provine accidentatul.
Art. 15. – Accidentele de muncă care au produs incapacitate de muncă pe
cel puţin o zi, se vor înregistra în baza procesului verbal de cercetare, efectuată
potrivit prevederilor art. 7.
Art. 16. – Accidentele de muncă ce au produs invaliditate se vor înregistra
pe baza procesului verbal de cercetare întocmit de organele Comitetului de Stat
pentru Protecţia Muncii după încadrarea accidentului într-un grad de invaliditate
de către comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care
emite decizia respectivă de încadrare.
Accidentele de muncă mortale sau colective se vor înregistra pe baza
procesului verbal de cercetare întocmit de organele Comitetului de Stat pentru
Protecţia Muncii.
Art. 17. – Accidentele de muncă prevăzute la art. 3 lit. a vor fi înregistrate
pe baza cercetărilor făcute potrivit legii de organele Ministerului Afacerilor Interne
şi ale Procuraturii, care au obligaţia de a trimite organizaţiei socialiste al cărei
angajat sau membru cooperator este accidentatul şi inspectoratului de stat pentru
protecţia muncii al regiunii sau oraşului Bucureşti, pe teritoriul căruia se află
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sediul organizaţiei socialiste de care aparţine accidentatul, concluziile cu privire la
cercetarea efectuată.
Pe baza acestor concluzii, inspectoratele de stat pentru protecţia muncii
respective hotărăsc dacă accidentele care au avut loc, sunt accidente de muncă şi în
acest caz dispun înregistrarea lor la organizaţiile socialiste.
Art. 18. – Pe baza formularelor tip pentru înregistrarea accidentelor de
muncă, organizaţiile socialiste sunt obligate să întocmească dările de seamă
statistice, potrivit instrucţiunilor emise de directorul general al Direcţiei Centrale
de Statistică, cu consultarea Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii.
Art. 19. – Accidentele de muncă ce au loc în unităţile din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Forţelor Armate vor fi cercetate
prin organele proprii ale acestora.
Declararea, cercetarea şi evidenţa atât a accidentelor de muncă ce se
produc în unităţile aparţinând Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului
Forţelor Armate, cât şi a accidentelor suferite în timpul muncii de persoanele aflate
sub supravegherea ori controlul organelor acestor ministere sau când persoanele
respective prestează muncă în alte organizaţii socialiste, se va face potrivit
instrucţiunilor emise în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri de
ministrul afacerilor interne şi ministrul forţelor armate şi avizate de Comitetul de
Stat pentru Protecţia Muncii.
CAPITOLUL II
Bolile profesionale
Art. 20. Bolile profesionale, în sensul prezentei hotărâri, sunt afecţiunile
care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau unei profesiuni, cauzate de
factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă precum
şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de
muncă.
Art. 21. – Bolile profesionale a căror declarare este obligatorie sunt cele
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 22. – Declararea bolilor profesionale se face de către medicii unităţii
sanitare care acordă asistenţă medicală lucrătorilor din organizaţia socialistă
respectivă. Acestea se declară inspectoratului sanitar de stat teritorial, indiferent
dacă sunt sau nu urmate de incapacitate temporară de muncă.
Art. 23. – Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale în vederea
confirmării sau infirmării lor, precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea
altor îmbolnăviri din aceleaşi cauze, se face de către inspectoratul sanitar de stat
teritorial.
Cercetarea se efectuează împreună cu medicul de întreprindere sau de
instituţie sau cu medicul de circumscripţie teritorială la organizaţiile socialiste fără
medic, în prezenţa conducătorului unităţii sau înlocuitorului acestuia.
Cercetarea are drept scop:
- stabilirea cauzelor care au provocat îmbolnăvirile profesionale şi a
măsurilor care au fost încălcate;
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- stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea altor îmbolnăviri
profesionale, cu indicarea termenelor de executare.
Art. 24. – Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se
înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă.
Art. 25. – Boala transmisibilă profesională se declară, se cercetează şi se
înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca boală transmisibilă.
Art. 26. – Conducătorii organizaţiilor socialiste sunt obligaţi să organizeze
evidenţa bolilor profesionale conform instrucţiunilor de aplicare.
Art. 27. – Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi
Constanţa şi organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte
organizaţii obşteşti sunt obligate să urmărească rezultatele şi concluziile cercetării
cu privire la cauzele bolilor profesionale şi să stabilească măsurile corespunzătoare
în vederea prevenirii acestora.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 28. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică angajaţilor tuturor
organizaţiilor de stat, cooperatiste şi ai celorlalte organizaţii obşteşti, membrilor
cooperativelor de producţie agricole şi meşteşugăreşti, precum şi elevilor,
studenţilor şi ucenicilor, dacă aceştia se accidentează în timpul îndeplinirii
practicii profesionale în organizaţiile productive.
Art. 29. – Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează
conform dispoziţiilor legale.
Art. 30. – Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1967.
Pe aceeaşi dată, preşedintele Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii
şi ministrul sănătăţii şi prevederilor sociale vor emite instrucţiuni de aplicare a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 31. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul
privind înregistrarea şi evidenţa accidentelor în muncă şi a bolilor profesionale,
precum şi asigurarea şi utilizarea fondurilor pentru protecţia muncii aprobat prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 966/1964, publicată în Colecţia de Hotărâri şi
Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 56 din 4 decembrie 1964, cu excepţia
art. 21 – 28, se abrogă.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ION GHEORGHE MAURER
Bucureşti, 22 decembrie 1966.
Nr. 2896.
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ANEXA
TABELUL
bolilor profesionale declarabile
Denumirea bolii
1
1. Intoxicaţii (acute, sub acute şi cronice) şi
consecinţele lor.
2. Pneumoconioze (fibroze pulmonare
cauzate de pulberi minerale cum sunt:
silicoza, azbestoza, alte silicatoze, aluminoza
precum şi forme mixte ca: silico-antracoza,
silico-sideroza şi altele) simple sau asociate
cu tubeculoza.
3. Îmbolnăviri respiratorii cauzate de
pulberile organice (bisinoză, bronşită
cronică).
4. Îmbolnăviri respiratorii cronice cauzate
de substanţe toxice iritante (iritaţia căilor
aeriene, emfizemul pulmonar şi fibroza
pulmonară consecutive bronşitei cronice).
5. Astm bronşic, rinită vasomotorie.

6. Boli infecţioase şi parazitare.

7.Îmbolnăviri datorite compresiunilor şi
decompresiunilor.
8. Tumori maligne ale pielii şi leziuni
precanceroase (hipercheratoze, papiloame şi
altele).
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Noxele profesionale care provoacă boala
2
Substanţe cu acţiune toxică cunoscută.
Pulberi de bioxid de siliciu, silicaţi, azbest,
cărbune şi altele, în atmosfera locurilor de
muncă.

Pulberi vegetale textile (bumbac, in, cânepă
şi altele) în atmosfera locurilor de muncă
Substanţe toxice iritante (bioxid de sulf,
clor, oxizi de azot şi altele) în atmosfera
locurilor de muncă.
Substanţe de natură vegetală sau animală,
precum şi substanţe chimice cu proprietăţi
alergizante (praf de ursol, sidef, ricin,
ipecacuana, şi altele).
a) contact cu bolnavii infecţioşi sau cu
materiale contaminate;
b) contact cu animalele bolnave sau cu
produse contaminate de origine animală
sau vegetală ( carne, piele, lână, păr, plante
şi altele);
c) contact cu sol contaminat sau cu apă
contaminată;
d) contact cu culturi de germeni, vaccinuri
vii şi altele.
Condiţii de muncă în care muncitorii sunt
expuşi la compresiune şi decompresiune
a) acţiunea radiaţiilor ionizante şi
corpusculare produse de instalaţiile Rötgen,
de acceleratorii de particule elementare sau
de
materiale
radio-active;
acţiunea
îndelungată a radiaţiilor ultraviolete;
b) contact îndelungat în timpul muncii cu
produse de distilare a huilei, petrolului şi
şisturilor bituminoase (smoală, asfalt, ulei
antracenic, derivate de antracen, fenantren,

Tumori ale căilor urinare (papiloame,
cancer).
Cancer pulmonar, al căilor aeriene, al
mucoasei sinusurilor paranasale.

Cancer pulmonar, mezoteliom pleural
şi peritoneal.
9. Nevroze de coordonare.
Miotendosinovite şi tendinite cronice.

10. Artroze cronice, periartrite, stiloidite,
necroze aseptice, osteo-condilite, bursite,
epicondilite.
11. Boală de vibraţii (angionevroze şi
modificări osteoarticulare).
12. Varice foarte accentuate ale venelor
membrelor inferioare complicate cu
tulburări trofice sau cu procese inflamatorii
(tromboflebită).
Tromboflebită de efort a membrelor
superioare.
13. Dermite acute şi cronice, ulceraţii,
melanodermii şi leucodermii.

14. Laringite cronice accentuate, nodulii
cântăreţilor.
15. Hipoacuzie şi surditate de percepţie.
16. Astenomiopie acomodativă, agravarea
miopiei preexistente.
17. Cataractă.
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combinaţii azoaminice, gudron, parafină,
compuşi ai arsenului şi altele).
Expuneri la compuşi aminici cancerigeni.
Inhalarea gazelor şi pulberilor radioactive,
inhalarea vaporilor şi pulberilor de
compuşi cancerigeni ai cromului şi
nichelului; inhalarea prafului sau vaporilor
din gudroanele de huilă.
Inhalarea pulberilor de azbest.
Mişcări numeroase şi frecvent repetate.
Încordarea sistematică a muşchilor şi
ligamentelor respective, sau presiune pe
tendoanele respective.
Presiune
sistematică
in
regiunea
articulaţiilor respective, supraîncordarea şi
traumatizarea lor, munca îndelungată la
temperatură scăzută şi umiditate.
Vibraţii şi trepidaţii legate de munca cu
instrumente care vibrează puternic.
Poziţie ortostatică îndelungată.

Efort cu mişcări ample ale membrelor
superioare.
a) contact prelungit cu substanţe chimice
iritante (lacuri, solvenţi, uleiuri minerale,
hidrocarburi clorate, compuşi ai arsenului,
cromului, acizi, baze şi altele);
b) contact cu substanţe sensibilizante
(nichel, ursol, fluor, compuşi ai beriliului,
dinitroclorbenzen,
antibiotice,
răşini
formaldehidice, formalină, compuşi ai
mercurului, novocaină, coloranţi organici şi
altele);
c) acţiunea diferitelor radiaţii ionizante.
Încordarea îndelungată a coardelor vocale
în exercitarea profesiunii.
Acţiunea prelungită a zgomotului intens.
Încordarea permanentă a vederii în munci
cu solicitarea aparatului vizual.
a) acţiunea îndelungată şi intensivă a

18. Electrooftalmie.
19. Conjunctivite şi cheratoconjunctivite.
20. Boală de iradiaţie.
21. Sindrom cerebro-astenic şi tulburări de
termoreglare provocate de undele electromagnetice de înaltă frecvenţă.
22. Nistagmus.
23. Şoc caloric, colaps caloric, crampe
calorice.
24. Psihonevroze.

energiei radiante (radiaţii infraroşii, radiaţii
ionizante penetrante, unde electromagentice de înalţă frecvenţă);
b) acţiunea îndelungată a unor substanţe
toxice (trinitrotoluenul, dinitrofenolul şi
altele).
Acţiunea radiaţiilor ultraviolete.
Substanţe toxice iritante şi pulberi iritante
în zonele de muncă.
Acţiunea radiaţiilor ionizante.
Acţiunea prelungită a undelor electromagnetice de înaltă frecvenţă.
Încordarea îndelungată a aparatului vizual
în condiţii defavorabile de iluminat.
Expunerea la condiţii meteorologice
defavorabile care provoacă supraîncălzirea
organismului.
Îngrijirea prelungită a bolnavilor psihici în
unităţi de psihiatrie.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul III, nr. 6,
14 ianuarie 1967, p. 46–59.
14.
Instrucţiuni pentru aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 2896/1966
privind declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă
şi a bolilor profesionale
CAPITOLUL I
Accidente de muncă
1. În legătură cu definiţia accidentului de muncă asfel cum este prevăzută
în art. 1 din H.M.C nr. 2896/1966, se precizează că prin accident de muncă ce a
avut loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu
se înţelege accidentul suferit de angajat sau membrul cooperator care îşi desfăşoară
activitatea potrivit atribuţiilor ce le revin, la locul de muncă, pe teritoriul în care
organizaţiile socialiste de stat, cooperatiste sau obşteşti, îşi exercită obiectul
activităţii lor.
Se consideră de asemenea, că angajaţii sau membrii cooperatori se află la
locul lor de muncă şi atunci când în aceeaşi localitate sau în localităţi diferite îşi
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desfăşoară activitatea lor în puncte de lucru dispersate ca: sonde, trasee de cale
ferată şi telefonice, şosele, tarlale agricole, parchete forestiere, lucrări de
prospecţiuni (geologice, geofizice, seismice etc.) sectoare în care îşi exercită
activitatea picherii, factorii poştali, liniorii P.T.T., controlorii de conducte etc.
A. Clasificarea accidentelor de muncă
2. Accidentele de muncă se clasifică astfel:
a) accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin o
zi, indiferent de timpul cât durează incapacitatea temporară de muncă.
Prin incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi se înţelege ziua de
muncă prevăzută în programul unităţii respective (acolo unde se lucrează 8 ore pe
zi, ziua de muncă se consideră 8 ore; acolo unde programul este redus la 6 ore pe
zi, ziua de muncă se consideră 6 ore etc.). Indiferent de ora la care a avut loc
accidentul în cursul unei zile de muncă, incapacitatea temporară de muncă de o zi
se consideră pe întreaga zi de muncă pentru care s-a eliberat certificatul de
concediu medical.
b) Accident care produce invaliditate. Prin accident care produce
invaliditate se înţelege accidentul care are ca urmare: pierderea unui simţ, a unui
organ sau încetarea funcţiunii acestuia, avortul, sluţirea sau o
infirmitatepermanentă fizică sau psihică, dacă acestea au dus la pierderea totală
sau parţială a capacităţii de muncă.
c) Accident mortal. Prin accident mortal se înţelege accidentul care
cauzează decesul imediat sau după un interval de timp, dacă acesta a fost confirmat
în baza unui act medical ca fiind determinat de accidentul de muncă survenit.
Dacă în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză are loc un accident ce se soldează
cu cel puţin 3 accidentaţi care se încadrează în una din categoriile de accidente
prevăzute la art. 2 lit. a, b şi c din H.C.M nr. 2896/1966, se consideră accident
colectiv.
3. În conformitate cu art. 3 din H.C.M nr. 2896/1966, se consideră de
asemenea accidente de muncă următoarele:
a) Accidentul suferit de conducătorii mijloacelor de transport şi însoţitorii
acestora, mijlocul de transport respectiv fiind locul lor de muncă permanent.
Prin conducători ai mijloacelor de transport se întelege: conducătorul auto
(autoturism, autocamion, automacara, autobuz, troleibuz, tramvai, etc.)
tractoristul, mecanizatorul, mecanicul de locomotivă şi automotor, persoanalul
navigant ambarcat pe vase şi aeronave de orice fel, vizitiul, căruţaşul sau orice altă
persoană care are sarcina de a conduce un mijloc de trasport cu tracţiune mecanică
animală sau manuală – care figurează pe statele de salarii în funcţia respectivă, sau
care, având calificarea necesară, a primit dispoziţie scrisă pentru îndeplinirea
sarcinii de serviciu.
Prin însoţitori ai mijloacelor de transport se înţeleg persoanele care au
locul de muncă permanent pe mijloacele de trasport şi sunt prevăzute în statele de
salarii în funcţia respectivă sau care au primit dispoziţie scrisă pentru înlocuirea
unora dintre aceste persoane.
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Se consideră accident de muncă şi acela suferit de conducătorul mijlocului
de trasport şi de mecanizator atunci când se deplasează pe drumuri publice, cât şi
atunci când parcurg distanţele de la sediul unităţii (S.M.T, G.A.S, întreprindere,
şantier, etc.) la un loc de muncă (sondă, tarla, parchet, lot etc.), de la locul de
muncă la sediul unităţii, de la un loc de muncă la altul sau execută transporturi de
agregate sau materiale, când aceştia se deplasează în interes de serviciu, pe bază de
documete legale de trasport.
În sensul prezentelor instrucţiuni prin mecanizatori se înţeleg şi
conducătorii de combine, gredere, buldozere, etc.
b) Accidentul de muncă produs în organizaţia socialistă respectivă sau în
altă organizaţie socialistă, dar pentru interese legate de serviciu, astfel:
– înainte de începerea sau după încetarea lucrului, dacă accidentatul s-a
aflat la locul său de muncă sau la alt loc de muncă (atunci când preia uneltele de
lucru, schimbă îmbrăcămintea personală cu echipamentul de protecţie sau de
lucru, preia locul de muncă, maşina sau materialul, atunci când se află la baie,
spălător, în timpul deplasării de la locul de muncă până la ieşirea din incinta
întreprinderii şi invers etc.)
- în timpul pauzelor legale în desfăşurarea procesului de muncă şi anume
în cazurile când accidentele s-au produs ca urmare a neasigurării măsurilor de
protecţie a muncii de cei cărora le reveneau aceste sarcini în procesul de muncă,
excluzându-se cazurile când accidentele au loc ca urmare a unor acţiuni fără
legătură cu procesul de muncă.
c) Accidentul de muncă ce a avut loc în timpul îndeplinirii practicii
profesionale în organizaţiile productive: accidentul suferit de elevi, studenţi,
ucenici sau de angajaţi cuprinşi în cursuri de calificare şi ridicarea calificării cu
scoaterea din producţie, atunci când efectuează practică profesională într-o
organizaţie socialistă productivă, pe baza unui program de practică aprobat de
conducătorul organizaţiei socialiste.
d) Accidentul suferit de angajat sau membrul cooperator, care îndeplinesc
sarcini de stat sau obşteşti în cadrul atribuţiilor profesionale ce le revin sau în afara
acestor atribuţii, ca urmare a dispoziţiilor date de conducerea organizaţiei
socialiste sau a sarcinilor primite din partea organizaţiilor obşteşti, din care fac
parte.
Se consideră sarcină obştescă şi acţiunea întreprinsă de un angajat sau
membru cooperator din proprie iniţiativă, precum prevenirea sau înlăturarea unui
pericol ce ameninţă avutul obştesc, pentru apărarea ordinei socialiste, precum şi
pentru salvarea unei vieţi omeneşti.
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B. Declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă
1. Declararea accidentelor de muncă
4. Orice accident de muncă va fi comunicat în condiţiile stabilite de art. 4
şi 5 din H.C.M nr. 2896/1966.
Comunicarea va cuprinde următoarele date:
- numele, prenumele şi profesia accidentatului;
- secţia şi locul de muncă unde s-a produs accidentul;
- cauzele şi împrejurările care se cunosc în legătură cu accidentul.
5. În cazul anunţării accidentelor prevăzute la art. 5 din H.C.M nr.
2896/1966, inspectoratul de stat pentru protecţia muncii ce funcţionează în cadrul
organizaţiei socialiste, care a primit comunicarea unui accident de muncă mortal,
colectiv sau care a produs invaliditate, va anunţa de îndată inspectoratul de stat
pentru protecţia muncii ierarhic superior, astfel ca în timp de cel mult 2 ore
inspectoratul de stat pentru protecţia muncii al regunii respective şi al oraşului
Bucureşti să poată anunţa Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii.
La anunţarea accidentului de muncă inspectoratele regionale de stat
pentru protecţia muncii şi cel al oraşului Bucureşti vor comunica Comitetului de
Stat pentru Protecţia Muncii datele de la pct. 4.
În cazul accidentelor mortale, colective sau care au produs invaliditate,
dacă printre accidentaţi se află şi angajaţi ai altor organizaţii socialiste, sau membri
cooperatori, conducătorul organizaţiei socialiste unde s-a produs accidentul, va
anunţa imediat şi pe conducătorul organizaţiei socialiste al cărei angajat sau
membru cooperator este cel accidentat.
6. Conducătorii organizaţiilor socialiste şi ai proceselor de muncă sunt
obligaţi să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din
producerea accidentelor de muncă colective, mortale sau celor care au avut ca
urmare invaliditatea, afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar da loc la alte
accidente, ar periclita viaţa sau sănătatea accidentaţilor ori securitatea organizaţiei
socialiste.
În cazul când este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din
producerea accidentului, se vor face schiţe ale locului unde s-a produs accidentul,
iar în măsura posibilităţii şi fotografii, sub supravegherea conducătorului
organizaţiei socialiste sau înlocuitorului său.
Schiţele sau fotografiile vor fi predate de conducătorul organizaţiei
socialiste sau înlocuitorul său organelor Comitetului de Stat pentru Protecţia
Muncii care cercetează accidentul, întrucât acestea constituie acte ale dosarului de
cercetare a accidentului.
2. Cercetarea accidentelor de muncă
7. Cercetarea accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară
de muncă de cel puţin o zi, se va face de persoanele desemnate, prin decizie scrisă,
de conducătorul organizaţiei socialiste sau înlocuitorul său, cu acordul organului
sindical corespunzător.
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Dacă cel accidentat provine de la o altă organizaţie socialistă, fiind trimis
în interes de serviciu, practică sau schimb de experienţă, accidentatul se cercetează
de persoanele prevăzute la alineatul 1.
Nu pot fi desemnate pentru cercetarea accidentelor de muncă ce au
produs incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi, acele persoane care –
potrivit dispoziţiilor legii – aveau obligaţia de a organiza, controla şi conduce
procesul de muncă la locul unde s-a produs accidentul, precum şi lucrătorii
subordonaţi nemijlocit acestora.
Persoanele care cercetează accidentul trebuie să posede pregătirea tehnică
corespunzătoare.
Ele au dreptul să solicite şi să consulte orice acte sau documente ale
organizaţiei socialiste, necesare pentru clarificarea situaţiei de fapt şi stabilirea
răspunderilor, iar cei care le deţin sunt obligaţi să le pună la dipoziţia acestora.
Dacă în cazul cercetărilor apar împrejurări care ar duce la denaturarea
cauzelor care au provocat accidentul de muncă sau a răspunderilor, ori dacă cei
care efectuează cercetarea primesc dipoziţii, ordine sau îndrumări de la organele
ierarhice superioare pe care le consideră că sunt contrare legii, sau sunt de natură
să îngreuneze efectuarea cercetării, aceştia vor cere îndrumări inspectoratelor
teritoriale ale Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii, care le vor acorda
sprijinul corespunzător.
În cazul când inspectoratele de stat pentru protecţia muncii consideră că
cele aduse la cunoştinţă constituie infracţiuni, sesizează imediat organele
procuraturii.
De asemenea, în cazul când cei care efectuează cercetarea apreciază că
faptele constituie infracţiune, sesizează direct organele procuraturii, în termen de
cel mult 3 zile de la începerea cercetării, în vederea continuării şi rezolvării cazului
de către acestea.
Persoanele însărcinate cu efectuarea cercetării vor întocmi dosarul de
cercetare, pe care îl depun conducătorului organizaţiei socialiste în termen de 48
ore din momentul primirii sarcinii.
În cazul când sunt necesare expertize, cercetarea se va face în termen de cel
mult 5 zile, cu aprobarea conducătorului organizaţiei socialiste.
În cazul când conducătorul organizaţiei socialiste nu este de acord cu
concluziile la care au ajuns cei care au cercetat accidentul, va trimite dosarul
inspectoratului de stat pentru protecţia muncii teritorial arătând, prin adresa de
înaintare a dosarului, şi punctul său de vedere. La primirea dosarului, inspectoratul
teritorial va proceda la verificarea modului cum a fost cercetat accidentul şi, dacă
este necesar, va dispune refacerea cercetării.
Inspectorii de stat pentru protecţia munci, cu ocazia controalelor la
organizaţiile socialiste, vor verifica dosarele de cercetare întocmite de persoanele
numite de conducătorul organizaţiei socialiste sau înlocuitorul său.
Dacă inspectorii de stat pentru protecţia muncii constată că unele dosare
nu au fost întocmite conform dispoziţiilor legale, dispun refacerea cercetărilor.
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8. Accidentele de muncă ce au produs invaliditate, accidentele mortale sau
colective vor fi cercetate de îndată de organele Comitetului de Stat pentru Protecţia
Muncii.
În cazul organizaţiilor socialiste care au şantiere în alte regiuni decât acelea
în care îşi au sediul, accidentele de muncă mortale, colective sau care au produs
invaliditate ce au avut loc pe aceste şantiere, vor fi cercetate de inspectoratul de stat
pentru protecţia muncii în raza căruia se află şantierul.
Dosarul de cercetare întocmit de inspectorul de stat pentru protecţia
muncii se depune de acesta în maximum 5 zile de la data când a avut loc
accidentul, la inspectoratul de stat pentru protecţia muncii al regiunii respective
sau la cel al oraşului Bucureşti.
În cazul când sunt necesare expertize sau alte lucrări speciale, ca ridicări de
surpări etc., termenul pentru depunerea dosarului se va stabili cu aprobarea
inspectoratului central respectiv din Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii.
Aceste dosare vor fi analizate de inspectoratele de stat pentru protecţia
muncii şi vor fi înaintate de către acestea organelor prevăzute la pct. 9 din
prezentele instrucţiuni.
9. Cu prilejul cercetării accidentelor de muncă se vor întocmi dosare de
cercetare astfel:
a) pentru accidentele care au produs incapacitate temporară de muncă de
cel puţin o zi, într-un exemplar care va rămâne în arhiva organizaţiei socialiste;
b) pentru accidentele de muncă ce produc invaliditate, în 2 exemplare;
c) pentru accidentele de muncă mortale şi colective, în 3 exemplare.
După ce au fost analizate şi însuşite de inspectoratul de stat pentru
protecţia muncii al regiunii sau de cel al oraşului Bucureşti, dosarele de cercetare
vor fi înaintate de acestea în termen de 10 zile de la data când a avut loc accidentul,
astfel:
- un exemplar cu piesele originale la procuratura raională pe teritoriul
căreia a avut loc accidentul, pentru accidentele prevăzute la lit, b şi c;
- un exemplar cu copii certificate de inspectoratul respectiv, la Comitetul
de Stat pentru Protecţia Muncii, pentru accidentele prevăzute la lit. c.
Pentru accidentele prevăzute la lit. b şi c un exemplar cu copii certificate
rămâne la arhiva inspectoratului de stat pentru protecţia muncii al regiunii sau la
cel al oraşului Bucureşti.
Inspectoratele centrale din Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii sunt
obligate să analizeze de îndată dosarele privitoare la accidentele prevăzute la lit. c
şi, în cazul când au unele observaţii, să le comunice inspectoratelor regionale sau
ale oraşului Bucureşti în termen de cel mult 10 zile de la primirea dosarelor, pentru
a fi trasmise organelor procuraturii în vederea luării măsurilor legale
corespunzătoare.
În cazul accidentelor de muncă mortale, colective sau care au produs
invaliditate, ce au avut loc în unităţi, şantiere etc. care aparţin organizaţiilor
socialiste cu sediul în altă regiune, se va întocmi încă un exemplar din dosarul de
70

cercetare care va fi trimis în acelaşi termen de inspectoratul de stat pentru
protecţia muncii al regiunii pe teritoriul căreia a avut loc accidentul, inspectoratul
regional sau al oraşului Bucureşti în care îşi are sediul organizaţia socialistă.
Dosarele de cercetare a accidentelor de muncă vor cuprinde:
I. Cele referitoare la accidentele de muncă cu incapacitate temporară de
muncă:
- opisul actelor din dosar;
- procesul verbal de cercetare semnat de persoanele care au efectuat
cercetarea;
- schiţe ale locului unde s-a produs accidentul, acolo unde este cazul, sau
fotografii;
- declaraţiile accidentaţilor atunci când acest lucru este posibil;
- declaraţiile persoanelor care răspund de asigurarea măsurilor de
protecţie a muncii la locul de muncă;
- declaraţiile martorilor de la locul de muncă şi ale oricărei persoane care
poate contribui la stabilirea adevărului;
- copie de pe fişele de instructaj ale accidentaţilor;
- copie de pe actul de scutire medicală;
- copie de pe fişa medicală de angajare.
II. Cele referitoare la accidentele de muncă colective, mortale sau care au
produs invaliditatea:
- opisul actelor din dosar;
- procesul verbal de cercetare semnat de inspectoratul de stat pentru
protecţia muncii care a efectuat cercetarea;
- schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs accidentul;
- declaraţiile accidentaţilor, atunci când acest lucru este posibil şi nu este
contraindicat de medicul curant;
- declaratiile persoanelor care răspund de asigurarea măsurilor de
protecţia muncii la locul de muncă;
- declaraţiile martorilor de la locul de muncă şi ale oricărei persoane care
poate contribui la stabilirea adevărului;
- copie de pe fişele de instructaj ale celor accidentaţi;
- orice alte acte sau documente pe care inspectorul de stat pentru protecţia
muncii le consideră necesare pentru lămurirea cauzelor producerii accidentului;
- după caz, referatul organelor de specialitate (inspectoratul de stat pentru
cazane şi instalaţii de ridicat, inspecţia de supraveghere pentru prevenirea
incendiilor) sau raportul de expertiză întocmit de cadrul cercetării accidentului de
muncă;
– raportul de constatare medico-legal în cazul accidentelor mortale;
- dovada sau certificatul de diagnostic, în cazul accidentelor care au produs
invaliditate.
Din actele dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă trebuie să
rezulte clar:
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- cauzele accidentului;
- prevederile din normele şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii şi
ale dispoziţiilor legale care nu au fost respectate;
- persoanele care se fac răspunzătoate de încălcarea lor;
- măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente, cu arătarea
termenelor de executare.
Procesul verbal de cercetare va conţine în mod obligatoriu următoarele:
- data şi locul unde se face cercetarea;
- numele şi prenumele persoanelor desemnate a cerceta accidentele de
muncă prevăzute la lit. a sau numele şi prenumele inspectorului de stat pentru
protecţia muncii care cercetează accidentele de muncă prevazute la lit. b şi c;
- obiectul cercetării şi datele de identitate a accidentatului sau
accidentaţilor;
- descrierea detaliată a locului şi împrejurărilor în care s-a produs
accidentul;
- descrierea urmărilor suferite de accidentaţi;
- stabilirea cauzelor reale ale accidentului şi a măsurilor de protecţie a
muncii ce au fost încălcate;
- stabilirea persoanelor care răspund de neluarea măsurilor de protecţie a
muncii la locul de muncă, cu indicarea normelor în vigoare care nu au fost
respectate;
- măsurile disciplinare propuse impotriva celor vinovaţi;
- sancţiunile contravenţionale aplicate de inspectorul de stat pentru
protecţia muncii;
- organizaţia socialistă care trebuie să înregistreze accidentul de muncă
respectiv;
- măsurile pentru prevenirea altor accidente de muncă, cu indicarea
termenelor şi a persoanelor care răspund de executare;
- alte probleme ce se consideră necesar a fi semnalate;
- numărul exemplarelor în care s-a încheiat procesul verbal şi repartizarea
acestora;
- semnătura persoanelor desemnate a cerceta accidentele de muncă
prevăzute la lit. a sau a inspectorului de stat pentru protecţia muncii care
cercetează accidentele de muncă prevăzute la lit. b şi c.
Procesul verbal de cercetare se va întocmi:
- într-un singur exemplar, pentru accidentele de muncă prevăzute la lit. a;
- în numărul de exemplare corespunzător dosarelor de cercetare, pentru
accidentele prevăzute la lit. b şi c plus un exemplar care va fi trimis de
inspectoratul regional sau al oraşului Bucureşti, conducătorul organizaţiei
socialiste sau înlocuitorul său în termen de maximum 15 zile de la data când avut
loc accidentul, cu dispoziţia de înregistrare a accidentului.
În cazuri speciale, termenul pentru trimiterea dosarului şi a procesului
verbal de cercetare se va stabili cu aprobarea inspectoratului central respectiv din
Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii.
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În situaţiile prevăzute la lit. b şi c conducătorii organizaţiilor socialiste sunt
obligaţi să ia de îndată măsuri corespunzătoare pentru prevenirea altor accidente
de muncă şi să prezinte conducerii ministerului sau organului central, în termen
24 ore de la data primirii procesului verbal de cercetare a accidentului, cauzele care
au produs accidentul de muncă şi măsurile luate pentru evitarea altor accidente
similare, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 8 din H.C.M nr. 2896/1966.
10. Probabilitatea ca accidentul să fie urmat de invaliditate se apreciază de
către personalul medical care acordă primul ajutor.
Medicii de întreprindere, de circumscripţii rurale şi urbane, medicii de
policlinici şi spitale, care acordă primul ajutor medical sau îngrijesc pe accidentaţii
de muncă, sunt obligaţi de a aprecia şi indica în termen de maximum 48 ore
organele tehnico-administrative ale organizaţiilor socialiste, dacă accidentul de
muncă ce a avut loc va produce numai incapacitate temporară de muncă sau va
avea ca urmare invaliditatea, pentru a se efectua cercetarea în condiţiile stabilite la
pct. 7 şi 8 din prezentele instrucţiuni.
Aprecierea probabilităţii ca accidentatul să rămână invalid se face numai
în vederea cercetării de către organele Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii
şi luării măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare,
atât de către conducerile organizaţiilor socialiste cât şi de către inspectoratele de
stat pentru protecţia muncii. Această apreciere nu dă însă dreptul la încadrare
într-un grad de invaliditate pentru înscrierea la drepturile de pensie pentru
invaliditate şi nici nu înlocuieşte decizia organului de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă.
Pentru aprecierea cât mai judicioasă a faptului dacă un accident de muncă
va fi urmat de invaliditate, medicii de intreprinderi (instituţii), de circumscripţii
rurale sau urbane, de policlinici sau spitale vor ţine seama de următoarele criterii:
- pierderea unui ochi sau a ambilor ochi;
- pierderea unui membru, a porţiunii unui membru (mână, antebraţ,
picior, gambă) sau a mai multor membre;
- traumatisme cranio-cerebrale, toracice sau abdominale;
- traumatisme lombare grave;
- politraumatisme;
- fracturi ale coloanei vertebrale şi ale bazinului;
- fracturi deschise sau cu deplasarea fragmentelor, polifracturi;
- arsuri de gradul II şi III pe cel puţin 10% din suprafaţa corpului;
- intoxicaţiile profesionale acute grave;
- orice alte leziuni care se apreciază că pot avea ca urmare invaliditate.
La aceste aprecieri se va ţine seama nu numai de o evoluţie obişnuită
favorabilă a leziunii respective, ci şi de posibilitatea apariţiei de complicaţii.
Dacă un accident de muncă, considerat iniţial ca accident care produce
incapacitate temporară de muncă, a avut ulterior ca urmare o invaliditate, organul
de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, ce emite decizia de
încadrare a accidentatului într-un grad de invaliditate, va anunţa despre aceasta
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inspectoratul de stat pentru protecţia muncii în raza căruia s-a produs accidentul şi
pe conducătorul organizaţiei socialiste de care aparţine accidentatul.
Pe baza acestei comunicări, inspectoratul de stat pentru protecţia muncii
va proceda la cercetarea accidentului.
Ori de câte ori personalul medical care acordă primul ajutor unui accident
de muncă consideră că ar putea surveni ulterior decesul victimei sau constată că
victima a decedat ca urmare a accidentului suferit, va comunica aceasta
organizaţiei socialiste din care face parte accidentatul, precum şi inspectoratului de
stat pentru protecţia muncii al regiunii sau celui al oraşului Bucureşti, care va
proceda la cercetarea accidentului.
Dacă în urma accidentului de muncă, accidentatul a decedat la locul de
muncă, constatarea decesului va fi făcută de medicul legist, care este obligat să
înainteze raportul de constatare medico-legală la cererea inspectoratului de stat
pentru protecţia muncii care cercetează accidentul.
Dacă decesul accidentatului a avut loc într-o unitate spitalicească după
trecerea unui timp de la producerea accidentului, şeful unităţii medico-legale va
trimite, în termen de 3 zile, raportul de constatare medico-legală inspectoratului de
stat pentru protecţia muncii al regiunii sau celui al oraşului Bucureşti, după caz,
care la rândul său va proceda la cercetare şi la întocmirea dosarului de cercetare.
Dacă decesul unui accidentat a avut loc la domiciliul acestuia sau în alt loc
în afara unei unităţi spitaliceşti, medicul care a constatat decesul va comunica
aceasta telefonic şi apoi în scris inspectoratului de stat pentru protecţia muncii al
regiunii sau celui al oraşului Bucureşti, după caz, care la rândul său va cere unităţii
medico-legale să efectueze expertiza medico-legală şi să trimită raportul de
constatare medico-legală inspectoratului de stat pentru protecţia muncii al regiuni
sau celui al orasului Bucuresti, în raza căruia a avut loc accidentul.
La primirea raportului de constatare medico-legală inspectoratul de stat
pentru protecţia muncii al regiunii sau cel al oraşului Bucureşti va completa
dosarul şi va înştiinţa organizaţia socialistă care urmează să înregistreze accidentul,
pentru a fi trecut în categoria accidentelor respective.
11. Inspectoratele de stat pentru protecţia muncii sunt obligate ca la
solicitarea organelor Ministerului Afacerilor Interne şi a procuraturii să acorde
sprijinul necesar în efectuarea cercetării accidentelor prevăzute la art. 3 lit. a din
H.C.M nr. 2896/1966, în vederea stabilirii cauzelor tehnice şi organizatorice ale
accidentului, precum şi a măsurilor corespunzatoare pentru prevenirea unor
accidente asemănătoare.
12. Organele Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii pot solicita
sprijinul necesar de la specialiştii încadraţi în organizaţii socialiste sau de la
inspectoratul sanitar de stat, inspectoratul de stat pentru cazane şi instalaţii de
ridicat, inspectoratul de supraveghere pentru prevenirea incendiilor, inspecţia de
stat pentru construcţii etc.
Specialiştii a căror sprijin a fost solicitat vor întocmi o notă de constatare
sau un act de expertiză care va face parte din piesele dosarului de cercetare.
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3. Evidenţa accidentelor de muncă
13. Accidentele de muncă se înregistrează în condiţiile stabilite prin art. 13
din H.C.M nr. 2896/1966 prin completarea formularului tip pentru înregistrarea
accidentelor de muncă, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.
Formularul tip se completează în termen de 24 ore de la primirea
procesului verbal de cercetare a accidentului şi se semnează de conducătorul
organizaţiei socialiste sau înlocuitorul său.
14. În cazul unui accident de muncă ce are loc în altă unitate decât acea
din care face parte accidentatul, înregistrarea se face în condiţiile art. 14 din H.C.M
nr. 2896/1966.
În cazul când într-o unitate se accidentează un angajat sau un membru
cooperator al unei alte unităţi trimis de aceasta pentru prestarea unor servicii pe
bază de contract, accidentul se înregistrează de organizaţia socialistă căreia,
conform clauzelor contractuale dintre unitatea prestatoare şi unitatea beneficiară,
îi revenea sarcina de instruire şi de asigurare a măsurilor de protecţie a muncii.
În cazul când nu s-a încheiat contract sau în contractul încheiat nu s-au
înscris clauzele menţionate mai sus şi are loc un accident de muncă acesta se va
înregistra la organizaţia socialistă pentru care s-a prestat munca.
În cazul accidentelor produse pe şantierele de construcţii – montaj,
înregistrarea acestora se va face astfel:
a) de către organizaţia de construcţii – montaj, pentru accidentele de
muncă ce au loc din momentul primirii comenzii şi amplasamentului lucrării de la
beneficiar şi până la recepţionare, indiferent dacă accidentatul este angajatul său
sau al altei organizaţii socialiste;
b) de către subantrepriză, în cazul când se accidentează un angajat al său
dacă în contractul încheiat cu antreprenorul general s-a prevăut clauza că
subantrepriza răspunde pentru asigurarea măsurilor de protecţie a muncii – şi de
către antreprenorul general, în cazul când în contract nu s-a prevăzut cui îi revine
răspunderea pentru asigurarea măsurilor de protecţie a muncii;
c) de către organizaţia socialistă executantă în cadrul lucrărilor de
dezvoltare a unităţilor productive sau a oricăror alte lucrări ce se execută pe
teritoriul acestora, dacă in contractul cu organizaţia socialistă beneficiară s-a
prevăzut clauza ca executantul răspunde de asigurarea masurilor de protecţie a
muncii – şi de către beneficiar, dacă în contract sau alt act încheiat cu unitatea
executantă nu s-a menţionat cui îi revine sarcina de a asigura măsurile de protecţie
a muncii.
În toate cazurile în care se execută lucrări în cadrul unităţilor productive,
între beneficiar şi executant se va încheia un proces verbal în care se va delimita
suprafaţa pe care se execută lucrarea şi pe care răspunderea privind asigurarea
măsurilor de protecţie a muncii revine executantului.
În cazul unor situaţii neprevăzute în prezentele instrucţiuni cu privire la
înregistrarea accidentelor de muncă, inspectoratele de stat pentru protecţie a
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muncii regionale sau cel al oraşului Bucureşti vor stabili organizaţia socialistă care
urmează să înregistreze accidentul.
În astfel de situaţii, când conducătorul organizaţiei socialiste nu este de
acord cu măsura de înregistrare dispusă de inspectoratul de stat respectiv, se va
putea adresa Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii. Aceasta nu suspendă
măsura luată de inspectorat, rectificarea eventuală a modului de înregistrare a
accidentului urmând să se facă după rezolvarea sesizării.
Accidentele suferite de elevi, studenţi, ucenici sau de angajaţii cuprinşi în
cursuri de calificare şi ridicarea calificării cu scoaterea din producţie, în timpul
îndeplinirii practicii profesionale într-o organizaţie socialistă productivă, se
înregistrează şi se raportează de această organizaţie socialistă.
Accidentul suferit de un angajat sau membru cooperator în timpul şi din
cauza îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti se înregistrează de organizaţia
socialistă în care s-a produs accidentul.
În cazul când accidentul nu s-a produs într-o organizaţie socialistă, acesta
se înregistrează de organizaţia socialistă al cărei angajat sau membru cooperator
este cel accidentat.
15. Accidentele de muncă ce au produs incapacitate de muncă de cel puţin
o zi se vor înregistra prin completarea formularului tip, pe baza procesului verbal
de cercetare întocmit de persoanele prevăzute la pct. 7 din prezentele instrucţiuni.
16. Accidentele de muncă ce au produs invaliditate se vor înregistra prin
completarea formularului tip întocmit în baza procesului verbal de cercetare al
organelor Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii, după încadrarea
accidentatului într-un grad de invaliditate de către comisia de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă.
Accidentele de muncă mortale sau colective se vor înregistra prin
completarea formularului tip, în baza procesului verbal de cercetare întocmit de
organele Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii.
17. Accidentele de muncă prevăzute la pct. 3 lit. a vor fi înregistrate pe
baza cercetărilor făcute potrivit legii de organele Ministerului Afacerilor Interne şi
ale procuraturii, care au obligaţia de a trimite organizaţiilor socialiste interesate şi
inspectoratelor de stat pentru protecţia muncii ale regiunii sau oraşului Bucureşti,
în raza cărora îşi au sediile organizaţiile socialiste cărora le aparţin cei accidentaţi,
concluziile privitoare la cercetarea efectuată.
Pe baza acestor concluzii, inspectoratul de stat pentru protecţia muncii
hotărăşte dacă accidentul care a avut loc este accident de muncă şi în acest caz
dispune înregistrarea la organizaţiile socialiste, după cum urmează:
- accidentele suferite de conducătorii mijloacelor de trasport şi însoţitorii
acestora care îndeplinesc condiţiile arătate la pct. 3 lit. a din prezentele
instrucţiuni, se vor înregistra de organizaţia socialistă căreia îi aparţine mijlocul de
transport şi care este obligată să instruiască şi să ia măsurile de protecţie a muncii
pentru acest personal;
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- accidentele de muncă suferite de însoţitorii angajaţi sau membri
cooperatori ai unor organizaţii socialiste care potrivit legii sunt obligate sa delege
însoţitori pe mijloacele de transport C.F.R. şi pe mijloacele auto ce nu le aparţin
(însoţitori de vietăţi, de încărcături usor inflamabile, de explozivi sau alte
încărcături periculoase, personalul de poştă de la vagoanele C.F.R. etc.), care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 lit. a, se vor înregistra de organizaţia
socialistă al cărei angajat sau membru cooperator este accidentatul. În acest caz,
dacă producerea accidentelor se datoreşte neluării măsurilor de protecţie a muncii
din partea organizaţiei socialiste care deţine mijlocul de transport, accidentele de
muncă se înregistrează de această organizaţie socialistă.
Comunicarea către organizaţia socialistă se face în scris de către
inspectoratul de stat pentru protectia muncii al regiunii sau de cel al oraşului
Bucureşti, în termen de 5 zile de la data primirii concluziilor din partea organelor
care au cercetat accidentul.
18. Dările de seamă statistice se întocmesc în condiţiile stabilite la art. 18
din H.C.M. nr. 2896/1966.
Inspectoratele de stat pentru protecţia muncii regionale şi cel al oraşului
Bucureşti sunt obligate să confrunte lunar şi trimestrial cu direcţiile regionale de
statistică situaţia accidentelor de muncă colective, mortale sau care au produs
invaliditate, încheind de fiecare dată câte o minută care va însoţi darea de seamă
statistică.
Urmărirea şi centralizarea cauzelor accidentelor de muncă, împrejurărilor
care au contribuit la producerea acestora, precum şi a măsurilor luate în vederea
prevenirii lor se face pe baza fişei de sesizare a accidentelor de muncă, întocmită
conform modelului din anexa nr. 2.
Fişa de sesizare a accidentelor de muncă se completează imediat după
întocmirea formularului tip prevăzut la pct. 13 din prezentele instrucţiuni, în
conformitate cu datele cuprinse de acestea şi se semnează de conducătorul
organizaţiei socialiste sau înlocuitorul său.
După completare, un exemplar se va înainta, în termen de 3 zile,
ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, organelor centrale
ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, precum şi comitetelor executive ale
sfaturilor populare respective, regionale sau al oraşului Bucureşti ori Constanţa, iar
un exemplar la Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii.
La rubrica „Observaţii” se va înscrie unitatea care înregistrează accidentul
de muncă, menţionându-se denumirea completă a unităţii, localitatea, raionul şi
regiunea, precum şi denumirea organului central tutelar.
19. În ceea ce priveşte, declararea, cercetarea şi evidenţa accidentelor de
muncă ce se produc în unităţile aparţinând Ministerului afacerilor Interne şi
Ministerului Forţelor Armate, precum şi a accidentelor suferite în timpul muncii
de persoanele aflate sub supravegherea ori controlul organelor acestor ministere
sau când persoanele respective prestează muncă în alte organizaţii socialiste, se va
proceda, în conformitate cu prevederile H.C.M. nr. 2896/1966, potrivit
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instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne şi ministrul forţelor armate şi
avizate de Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii.
CAPITOLUL II
Bolile profesionale
20. Bolile profesionale sunt cele stabilite prin anexa la H.C.M. nr.
2896/1966.
21. Bolile profesionale se declară în mod obligatoriu, se cercetează şi se iau
în evidenţă, indiferent dacă sunt sau nu urmate de incapacitate temporară de
muncă sau dacă reprezintă recidiva unor îmbolnăviri profesionale declarate
anterior.
22. Declararea bolilor profesionale se face de către medicii unităţii sanitare
care acordă asistenţă medicală angajaţilor sau membrilor cooperatori din
organizaţia socialistă respectivă, pe fişa de boli profesionale (B.P.) conform
modelului din anexa nr. 3 care se compune din fişa B.P. 1 de „semnalizare”, fişa
B.P. 2 de „declarare”, fişa B.P. 3 de „evidenţă” şi fişa B.P. 4 de „scoatere din
evidenfiţă”.
La depistarea cazului de boală profesională, dacă diagnosticul este precizat,
medicul de întreprindere (instituţie) sau de circumscripţie teritorială completează
fişa B.P. 2 pe care o va înainta în termen de 24 ore inspectoratului sanitar de stat
teritorial. Totodată va completa şi partea corespunzătoare din fişa B.P. 3 anulând
fişa B.P. 1.
În cazul când medicul de întreprindere (instituţie) sau de circumscripţie,
suspectând o boală profesională, nu poate preciza diagnosticul în acest sens,
completează fişă B.P. 1 cu care bolnavul se prezintă la policlinica de întreprindere
(instituţie) sau în lipsa acesteia la policlinica teritorială, pentru precizarea
diagnosticului. Totodată va completa şi partea corespunzătoare din fişa B.P. 3.
Policlinica, după ce examinează bolnavul, v-a completa fişa B.P. 1 pe verso,
precizând diagnosticul de boală profesională şi o va restitui pe cale oficială unităţii
medicale emitente.
În cazul în care policlinica nu poate preciza diagnosticul de boală
profesională, nu va completa verso fişei B.P. 1 şi va trimite bolnavul, împreună cu
fişa B.P. 1 şi cu un bilet de trimitere din partea policlinicii, la spitatul, serviciul,
secţia sau clinica de boli profesionale cea mai apropiată, care în termen de 24 ore
după precizarea sau infirmarea diagnosticului va completa verso fişei B.P. 1, pe
care o va trimite pe cale oficială unităţii medicale emitente (chiar dacă bolnavul
continuă să rămână spitalizat).
În cazul că diagnosticul de boală profesională este precizat, medicul de
întreprindere (instituţie) sau de circumscripţie teritorială, la primirea fişei B.P. 1,
completează fişa B.P. 2, pe care o înaintează în termen de 24 ore inspectoratului
sanitar de stat teritorial, completând concomitent şi partea corespunzătoare din
fişa B.P. 3.
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În cazul infirmării diagnosticului de boală profesională, medicul va anula
fişa B.P.2, completând însă partea corespunzătoare din fişa B.P. 3.
Medicii de spital, din policlinici sau din institutele medicale de cercetări
ştiinţifice care depistează cazuri de boli profesionale în cadrul consultaţiilor al
examenelor medicale periodice, în timpul spitalizării sau în timpul cercetării, sunt
obligaţi să comunice imediat, în scris, cazul depistat, inspectoratului sanitar de stat
pe baza căruia se află organizaţia socialistă unde lucrează bolnavul; inspectoratul
va lua măsurile necesare pentru declararea cazului potrivit prevederilor
prezentelor instrucţiuni.
23. La primirea fişei B.P. 2, inspectoratul sanitar de stat prin medicii de
igienă a muncii, va cerceta la faţa locului, în cel mai scurt timp posibil cauzele
îmbolnăvirii profesionale, în vederea confirmării sau infirmării acestora.
Cercetarea se efectuează împreună cu medicul de întreprindere (instituţie)
sau medicul de circumscripţie teritorială la întreprinderile (instituţiile fără medic),
în prezenţa conducătorului organizaţiei socialiste sau a înlocuitorului acestuia.
Pe baza cercetării efectuate se întocmeşte procesul verbal de cercetare B.P.
5 (anexa nr. 4) în 3 exemplare din care unul se înmânează conducerii organizaţiei
socialiste, al doilea unităţii medicale din organizaţia socialistă sau medicului de
circumscripţie teritorială (pentru întreprinderile sau intituţiile fără medic), iar al
treilea exemplar rămâne inspectoratului sanitar de stat.
Medicii de întreprindere (instituţie) sau cei de circumscripţie teritorială
(pentru întreprinderile sau instituţiile fără medic) care primesc copia procesului
verbal de cercetare a cazului de îmbolnăvire profesională, au obligaţia:
a) să completeze fişa B.P. 3 cu confirmarea sau infirmarea de către
inspectoratul sanitar de stat a cazului de boala profesională, precum şi cu datele de
urmărire a măsurilor curativo-profilactice privind bolnavul;
b) să urmărească realizarea în termen de către conducerea organizaţiei
socialiste a măsurilor cuprinse în procesul verbal de cercetare a îmbolnăvirii
profesionale şi să informeze inspectoratul sanitar de stat teritorial, asupra realizării
acestora, prin formularul anexă nr. 5.
Medicii de întrepindere (instituţie) şi medicii circumscripţiilor pe raza
cărora există organizaţii socialiste fără medic, vor înainta lunar policlinicii căreia îi
sunt subordinaţi situaţia bolilor profesionale declarate, pentru a fi înscrise în
registrul de evidenţă a bolilor profesionale (anexa nr. 6).
Pe baza fişei B.P. 2 primite de către inspectoratul sanitar de stat, secţiile
(serviciile) de igienă a muncii vor înscrie datele necesare în registrul de boli
profesionale, conform anexei nr. 6.
La plecarea din organizaţia socialistă, prin transfer, a unui angajat aflat în
evidenţă pentru boală profesională, conducerea acesteia este obligată să anunţe
medicul de întreprindere (instituţie) sau medicul circumsripţiei pe raza căreia îşi
are sediul organizaţia socialistă fără medic, prin trimiterea părţii detaşabile din
procesul verbal de cercetare a bolilor profesionale (anexa nr. 4).
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Medicul, la primirea comunicării scoate din evidenţă bolnavul prin
completarea fişei B.P. 4, pe care o înaintează inspectoratului sanitar de stat care va
proceda după cum urmează:
- în cazul când bolnavul s-a trasferat într-o organizaţie socialistă de pe raza
aceluiaşi inspectorat sanitar de stat îl menţine in evidenţa şi trimite fişa B.P. 4
medicului de întreprindere (instituţie) sau medicului de circumscripţie care
deserveşte organizaţia socialistă unde s-a transferat;
- în cazul când bolnavul s-a transferat în afara razei inspectoratului sanitar
de stat, scoate bolnavul din evidenţă şi trimite fişa B.P. 4 inspectoratului sanitar de
stat regional sau al oraşului Bucureşti ori Constanţa pe raza căruia se află unitatea
unde s-a transferat. Acesta trimite fisa B.P. 4 inspectoratului sanitar de stat
teritorial în care se afla sediul organizaţiei socialiste.
Acelaşi procedeu se va folosi şi în cazul pensionării bolnavului de boală
profesională, cu deosebirea că va fi luat în evidenţă de către circumscripţia
teritorială de domiciliu.
La primirea fişei B.P. 4, medicul de întreprindere (instituţie) sau de
circumscripţie, completează o fişă B.P. 3, anulând fişele B.P. 1 şi B.P. 2.
La data de 10 ale fiecărei luni, inspectoratele sanitare de stat raionale şi
orăşeneşti vor înainta cu borderou (anexa nr. 7) fişele B.P. 2 înregistrate în luna
anterioară, inspectoratul sanitar de stat regional şi al oraşului Bucureşti ori
Constanţa.
Inspectoratele sanitare de stat regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi
Constanţa vor inainta cu borderou (anexa nr. 7) fişele B.P. 2 la Institutul de Igienă
Bucureşti – secţia de statistică – până la data de 15 ale aceleaşi luni cel mai târziu.
De asemnea, vor trimite până la aceaşi dată câte o copie a borderoului (anexa nr. 7)
la Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor
Sociale şi inspectoratului de stat pentru protecţia muncii regional sau al oraşului
Bucureşti.
Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor
Sociale va trimite trimestrial Comitetului de Stat pentru Protecţia Muncii situaţia
centralizată a bolilor profesionale.
24. Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se
înregistrează conform prevederilor art. 24 din H.C.M. nr. 2896/1966.
Intoxicaţiile acute profesionale colective sau care produc invaliditate ori
deces se cercetează de inspectoratele de stat pentru protecţia muncii în colaborare
cu inspectoratele sanitare de stat.
Dosarele de cercetare se încheie se inspectoratele de stat pentru protecţia
muncii în aceleaşi condiţii ca şi pentru accidentele de muncă.
25. Boala transmisibilă profesională se declară, se cercetează şi se
înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca boală transmisibilă, de către
organele medicale de specialitate din inspectoratul sanitar de stat teritorial.
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26. Conducătorii organizaţiilor socialiste sunt obligaţi să organizeze
evidenţa bolilor profesionale pe baza proceselor verbale de cercetare B.P. 5,
utilizând registrul anexă nr. 6.
27. În vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare de către organele
prevăzute la art. 27 din H.C.M. nr. 2896/1966, conducătorii organizaţiilor
socialiste vor lua măsurile necesare pentru a raporta organului central, până la 20
ale lunii următoare trimestrului expirat, situaţia bolilor profesionale – conform
anexei nr. 8.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
28. În cazul când inspectoratele de stat pentru potecţia muncii fiind
anunţate, participă la cercetarea unor accidente şi constată că acestea nu întrunesc
condiţiile stabilite de H.C.M. nr. 2896/1966 pentru a fi încadrate ca accidente de
muncă, inspectorul de stat pentru protecţia muncii este obligat să constate care
sunt cauzele tehnico-organizatorice ce au generat accidenul şi să stabilească
măsurile care trebuie luate de conducerea organizaţiei socialiste pentru prevenirea
unor accidente asemănătoare. În acest caz inspectorul de stat pentru protecţia
muncii nu întocmeşte dosar de cercetare a accidentului, ci încheie un procesc
verbal de control prin care stabileşte măsurile necesare, cu termene de executare şi
responsabilităţi, anunţând totodată organele procuraturii şi ale Ministerului
Afacerilor Interne pentru ca acestea să procedeze la cercetare.
29. Sesizările şi reclamaţiile cu privire la neînregistrarea sau înregistrarea
greşită a unor accidente de muncă se rezolvă de inspectoratele de stat pentru
protecţia muncii care la primirea sesizării procedează astfel:
a) cercetează dacă solicitantul este cuprins în evidenţele unităţii, ca angajat
sau membru cooperator în perioada respectivă;
b) dacă solicitantul este găsit în evidenţa unităţii, se vor cerceta certificatele
medicale de ajutor bănesc pe perioada respectivă şi evidenţele unităţii medicosanitare pe întreprindere sau instituţie (punct sanitar, dispensar, serviciu medicosanitar), iar pentru întreprinderile sau instituţiile care nu au unităţi medicosanitare, evidenţele circumscripţiei sau policlinicii teritoriale, dacă solicitantul este
înregistrat ca accidentat în perioada respectivă;
c) dacă solicitantul este găsit în evidenţele de mai sus ca înregistrat pentru
consultare, internare sau că a primit concediu medical, se va cerceta în unitatea al
cărei angajat sau membru cooperator a fost solicitantul, dacă s-a produs accidentul
şi motivele pentru care nu a fost înregistrat. La această cercetare în unitate, se face
proba cu martori, prin luarea de cel puţin două declaraţii scrise. Martorii audiaţi
trebuie să figureze în evidenţa organizaţiei socialiste ca angajaţi sau membri
cooperatori la data producerii accidentului. Declaraţiile martorilor vor fi date în
faţa inspectorului de stat pentru protecţia muncii care cercetează cazul.
În cazul când martorii confirmă în scris producerea accidentului,
inspectorul de stat pentru protecţia muncii va reconstitui faptele şi dacă va
81

constata că sunt întrunite condiţiile prevăzute în H.C.M. nr. 2896/1966 pentru a fi
încadrat ca accident de muncă, va întocmi dosarul şi procesul verbal de cercetare a
accidentului în condiţiile stabilite la pct. 9 din prezentele instrucţiuni.
Pe baza procesului verbal de cercetare a accidentului conducătorul
organizaţiei socialiste este obligat să întocmească formularul tip pentru
înregistrarea accidentului de muncă in conditiile stabilite la pct. 13 din prezentele
instrucţiuni;
d) dacă nu se găseşte nici un document medical (registru sau fişe de
consultaţie, foi de observaţii de spital sau certificate de concediu medical pentru
ajutor bănesc) nu se va reconstitui înregistrarea accidentului pretins.
Pe baza cercetării efectuate inspectoratul de stat pentru protecţia muncii
care rezolvă sesizarea respectivă este obligat să răspundă celui in cauză în termenul
legal. Răspunsul se va referi numai la faptul dacă s-a dispus întocmirea
formularului tip pentru înregistrarea accidentului de muncă, care nu s-a dispus
întocmirea acestui formular din lipsă de dovezi concrete.
30. Anexele nr. 1 – 8 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
31. Prezentele instrucţiuni intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1967. Pe
aceaşi dată îşi încetează valabilitatea instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi
prevederilor sociale nr. 48 din 21 ianuarie 1965 privind cercetarea, înregistrarea şi
evidenţa accidentelor de muncă, precum şi instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi
Prevederilor Sociale nr. XII/C.1/942 din 2 februarie 1965, privind declararea,
înregistrarea şi raportarea bolilor profesionale.
Preşedintele Comitetului de Stat
pentru Protecţia Muncii,
DUMITRU PETRESCU

Ministrul Sănătăţii
şi Prevederilor Sociale
Acad. AUREL MOGA

Bucureşti, 5 ianuarie 1967.
Nr. 50.
ANEXA NR. 1
…………………………………………….
(ministerul, organul central, sfatul popular)
Departamentul…………………………….....
(direcţia generală, trustul, uniunea, secţiunea)
Întreprinderea…………….(unitatea)………..
Regiunea……………..raionul……….oraşul………
FORMULAR TIP Nr. …….
pentru înregistrarea accidentului de muncă
Data întocmirii: ziua ……luna………….anul………. Numele şi prenumele
accidentatului (şi iniţiala prenumelui tatălui)……………………. Sexul….. Data
naşterii…………. Marca…… Profesia………… Funcţia……….. Categoria de
salarizare………… Vechimea în funcţia actuală (în ani)…. Ora la care accidentatul a
82

început lucrul său (de la 0–24)......................Locul de muncă permanent al
accidentatului……………. Locul unde s-a produs accidentul……………. Dacă a mai fost
accidentat…….. De câte ori……. Accidentul a avut loc la ora (de la 0–24)………
ziua……..luna………..anul…….
Descrierea împrejurărilor în care a avut loc accidentul..................................................
................................................................................................................................................................
Cauzele accidentului ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Denumirea şi starea tehnică a maşinii, instalaţiei etc. la care a avut loc accidentul ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dacă maşina, instalaţia etc. avea dispozitiv de protecţie (da, nu) .................................
Dacă la acea maşină, instalaţie etc. au mai fost asemenea accidente în ultimele 12
luni (da, nu) ..........................................................................................................................................
câte .........................................................................................................................................................
Dacă accidentatul folosea echipament de protecţie (da, nu)..........................................
Starea echipamentului (bună, rea).....................................................................................
Martori ai accidentului (numele, prenumele şi funcţia a doi martori) ........................................
Dacă i s-a făcut instructaj conform normelor de protecţie a muncii (da, nu).............
Data ultimului instructaj .....................................................................................................
Vinovatul (vinovaţii) de accident (numele, prenumele, funcţia) ..................................
................................................................................................................................................................
Măsuri de prevenire
Nrt.
crt.
1

DENUMIREA
MĂSURILOR

Termen de
executare

Responsabil cu
executarea

2
3
p. 55
Diagnosticul, zile de incapacitate, ajutoare băneşti:
Codul
Nr.
crt.

Diagnosticul din
certificatul medical

B

N

A

B

1

2

Scutit
de la
până la

3

TOTAL
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Număr
calendaristic de
zile de
incapacitate de
muncă
4

Ajutoare
pentru
incapacitate de
muncă
5

Număr zile spitalizare.....................Localizarea leziunilor (cap, ochi, torace, şi coloana
vertebrală, abdomen, membre superioare, membre inferioare) ...................................................
Data reintrării în producţie: ziua.................luna...............anul ........................................
Dacă i s-a recunoscut invaliditatea (da, nu)........................Numărul actului prin
care s-a stabilit invaliditatea........................gradul de invaliditate (I, II, III) .................................
În caz de accident mortal, data decesului: ora................ ziua..........................................
luna……..anul.......................................................................................................................
CONDUCĂTORUL ORGANIZAŢIEI SOCIALISTE,
NOTĂ:
Datele ce nu le posedă organizaţia socialistă la completarea formularului tip, se
completează ulterior, la încetarea incapacităţii de muncă sau la încadrarea accidentatului
într-un grad de invaliditate.

ANEXA NR. 2
..................................................................................................
(organul central, sfat popular)
Întreprinderea unde s-a produs accidentul .......................
Regiunea……..raionul………….localitatea ......................
FIŞA Nr. ……..
de sesizare a accidentelor de muncă
Data producerii accidentului: ora..............ziua.............luna..................anul ..................................
Numele şi prenumele accidentatului..................................profesia.................................................
Locul de muncă unde s-a produs accidentul....................................................................................
Împrejurările în care s-a produs accidentul .....................................................................................
Cauzele accidentului ...........................................................................................................................
Măsuri de prevenire în viitor ..............................................................................................................
Observaţii ..............................................................................................................................................
CONDUCĂTORUL ORGANIZAŢIEI SOCIALISTE,

ANEXA NR. 3
FIŞA BP3 DE EVIDENŢĂ A BOLILOR PROFESIONALE
Nr. fişei.................................................... CONFIRMAT
INFIRMAT
Numele.......................................................Prenumele ........................................................................
Sexul....................................vârsta (în ani împliniţi) ..........................................................................
Domiciliul..............................................................................................................................................
Secţie, atelier..........................................................................................................................................
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Ocupaţia actuală...................................................................................................................................
Executând munca de............................................................................................................................
Vechimea în ocupaţia actuală (în ani împliniţi) ..............................................................................
Vechimea în secţie, atelier (în ani împliniţi) ....................................................................................
Ocupaţia din trecut (în cazul în care boala a fost generată de aceasta) ........................................
................................................................................................................................................................
Vechimea în această ocupaţie.............................................................................................................
Data depistării ......................................................................................................................................
Cazul a fost trimis pentru precizare de diagnostic la ......................................................................
Diagnostic prezumtiv ......................................................................................................................... .
Diagnosticul precizat ...........................................................................................................................
Data confirmării...................................................................................................................................
Agentul cauzal ......................................................................................................................................
Intensitatea sau concentraţia noxei ...................................................................................................
Noxe secundare ....................................................................................................................................
Data determinării..................................Măsuri imediate pentru bolnav ........................................
................................................................................................................................................................
Măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri de aceeaşi boală în secţie, atelier ...........................
................................................................................................................................................................
Denumirea unităţii care a precizat diagnosticul de boală profesională........................................
................................................................................................................................................................
Data………………………………Semnătura şi parafa medicului de întreprindere
(instituţie), circumscripţie sanitară
Scos din evidenţă la data.......................
Fişa BP4 s-a trimis la.............................

FIŞA BP4 DE SCOATERE DIN EVIDENŢĂ
Nr. fişei…………………………………
Regiunea ................................................................................................................................................
Raionul ..................................................................................................................................................
Localitatea .............................................................................................................................................
Întreprinderea.......................................................................................................................................
Unitatea medico-sanitară....................................................................................................................
Numele...................................... Prenumele ........................................................................................
Sexul………………………………..Vârsta (în ani împliniţi)........................................................
Ocupaţia actuală...................................................................................................................................
Diagnosticul precizat ...........................................................................................................................
Scos din evidenţă la data de ................................................................................................................
Vindecat……………………………Decedat………………..Pensionat ......................................
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Plecat la întreprinderea (instituţia) (regiune, raion, localitate) .....................................................
.................................................................................................................................................................
Data……………………………Semnătura şi parafa medicului de întreprindere
(instituţie), circumscripţie sanitară

FIŞA BP2 DE DECLARARE A BOLILOR PROFESIONALE
1. Nr. fişei............................................................................................................
2. Regiunea .....................................................................................................................
Raionul........................................................................................................................
Localitatea...................................................................................................................
3. Întreprinderea (instituţia)........................................................................................
......................................................................................................................................
Adresa întreprinderii (instituţiei) ...........................................................................
4. Ramura de producţie ................................................................................................
5. For tutelar (minister, organ central, sfat popular, etc.)........................................
Numele.......................................Prenumele.............................................................
Domiciliul..................................................................................................................
6. Sexul..................................7. Vârsta (în ani împliniţi)............................................
8. Secţie, atelier ..............................................................................................................
9. Ocupaţia actuală ........................................................................................................
10. Executând munca de...............................................................................................
11. În câte schimburi lucrează .....................................................................................
12. Vechimea în ocupaţia actuală (în ani împliniţi) .................................................
13. Vechimea în secţie, atelier (în ani împliniţi) .......................................................
14. Ocupaţia din trecut (în cazul în care boala a fost generată de aceasta) ...........
15. Vechimea în această ocupaţie................................................................................
Data depistării..........................................................................................................
Cazul a fost trimis la................................................................................................
Data confirmării ......................................................................................................
16. Diagnosticul precizat ..............................................................................................
17. Agentul cauzal .........................................................................................................
18. Intesitatea sau concentraţia noxei.........................................................................
19. Noxe secundare .......................................................................................................
20. A mai fost bolnav de aceeaşi boală (da, nu).........................................................
21. Cazuri de aceeaşi boală în secţie, atelier, în acelaşi an, număr .........................
22. Măsuri imediate pentru bolnav (concediul medical şi durata, spitalizare şi
durată, recomandări: control periodic, orar redus, schimbarea locului de
muncă, pensionare etc.)................................................................................................
23. Măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri de aceeaşi boală în secţie,
atelier...............................................................................................................................
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1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23

24. Denumirea unităţii care a precizat diagnosticul de boală profesională .......... 24
25. Bolnavul a decedat (da, nu) ................................................................................... 25
Semnătura şi parafa medicului
de întreprindere (instituţie),
circumscripţie sanitară
Semnătura şi parafa
medicului de igiena muncii

FIŞA BP1 DE SEMNALIZARE A BOLILOR PROFESIONALE
Nr. fişei ..................................................................................................................................................
Raionul ..................................................................................................................................................
Localitatea .............................................................................................................................................
Întreprinderea (instituţia)...................................................................................................................
Adresa întreprinderii (instituţiei) ......................................................................................................
Unitatea medico-sanitară....................................................................................................................
Numele ..................................................................................................................................................
Prenumele .............................................................................................................................................
Domiciliul .............................................................................................................................................
Sexul.......................................................................................................................................................
Vârsta (în ani împliniţi) ......................................................................................................................
Secţia, atelierul......................................................................................................................................
Ocupaţia actuală...................................................................................................................................
Executând munca de ...........................................................................................................................
Vechimea în ocupaţia actuală (ani împliniţi)...................................................................................
Vechimea în secţie, atelier (în ani împliniţi) ....................................................................................
Ocupaţia din trecut (în cazul în care boala a fost generată de aceasta) ........................................
Vechimea în această ocupaţie.............................................................................................................
Data depistării ......................................................................................................................................
Diagnosticul prezumtiv.......................................................................................................................
Agentul cauzal ......................................................................................................................................
Intensitatea sau concentraţia noxei ...................................................................................................
Noxe secundare ....................................................................................................................................
Data ultimei determinări.....................................................................................................................
Cazuri de aceeaşi boală în atelier, în acelaşi an, numărul...............................................................
Semnatura şi parafa medicului de întreprindere (instituţie),
circumscripţie sanitară
Data………………………
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p. 57 Verso fişei BP1
Unitatea sanitară (policlinică, spital).................................................................................................
Localitatea..............................................................................................................................................
Agent cauzal ..........................................................................................................................................
Măsuri imediate pentru bolnav ..........................................................................................................
Diagnosticul precizat de boală profesională .....................................................................................
Scutit de la………………………………..până la............................................................................
Spitalizat de la……………………………până la............................................................................
Concediu medical după spitalizare de la……………..până la.......................................................
Număr de zile........................................................................................................................................
Recomandări (control periodic, orar redus, schimbarea locului de muncă, pensionare
temporară sau definitivă etc.) .............................................................................................................
Semnătura medicului primar sau specialist
Data, anul…….. luna…………. ziua……………..

ANEXA NR. 4
Formular B.P. 5
Anul……luna……...ziua…..
Inspectoratul Sanitar de Stat
Regiunea………..raionul…………….
PROCES VERBAL Nr. ……
de cercetare a bolilor profesionale
Subsemnatul…………………. inspector sanitar de stat posedând legitimaţia
nr……… eliberată de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, în prezenţa tov. (numele,
prenumele şi funcţia) ..........................................................................................................................
procedând la cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională a tov.
…………………………din întreprinderea (instituţia)………………….cu sediul în
localitatea………………..str……………..nr. …. declarat cu fişa B.P. 2 nr. ......de către
circumscripţia sanitară……………..cu diagnosticul de ................................................................
am constatat următoarele:
1. Îmbolnăvirea se datoreşte următoarelor cauze:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. Prin aceasta au fost încălcate următoarele norme de igienă a muncii:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Pentru prevenirea altor îmbolnăviri profesionale se vor lua următoarele măsuri:
(Responsabil, termen)
1. …………………………răspunde…........................termen.........................................................
2. ……………………….....răspunde...........................termen .........................................................

88

Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care unul s-a înaintat
întreprinderii (instituţiei), unul medicului de întreprindere ori instituţie (sau circumscripţie teritorială) şi unul pentru inspectoratul sanitar de stat al.........................................................
SEMNĂTURA,
Inspector sanitar de stat

Subsemnatul …………………..conducătorul întreprinderii (instituţiei) ………….
am primit un exemplar din procesul verbal nr. …….din………….şi am luat cunoştinţă de
prescripţiile făcute.
SEMNĂTURA,
Ziua……luna………..anul………

Bolnavul a fost scos din evidenţa bolilor profesionale prin vindecare, demisie,
pensionare, deces sau transfer la întreprinderea (instituţia) …………………….localitatea
…………………..şi s-a comunicat această situaţie la întreprinderea (instituţia) respectivă
cu nr. ………….din…………..19 ......................................................................................................

Întreprinderea (instituţia)…….
Nr……din………19…………
Către,
Dispensarul – Unitatea medico-sanitară sau
Circumscripţia teritorială
Va comunicăm că tov……………………. în vârstă de……. din secţia……………
suferind de boala profesională……………..a fost scos din evidenţa noastră de boli
profesionale întrucât a demisionat, a fost pensionat, a decedat sau a fost transferat la
întreprinderea (instituţia)…………… localitatea…………. regiunea.........................................
CONDUCĂTORUL ORGANIZAŢIEI SOCIALISTE,
……………………………………………….
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ANEXA NR. 5
UNITATEA MEDICO-SANITARĂ
Întreprinderea (instituţia) ........................
Localitatea...................................................
Regiunea .....................................................
Către,
INSPECTORATUL SANITAR DE STAT
Oraş…………….raion……………..regiunea…………
Vă informăm că din procesul verbal nr. ….din……196….nu au fost realizate în
termenele stabilite, următoarele puncte:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
SEMNĂTURA MEDICULUI,
……………………………….
Data………………………

ANEXA NR. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

p. 59
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10

11

12

13

14

14

16

Motivul scoaterii
din evidenţă

Scos din
evidenţă

Data

Unitatea medicală care a
emis fişa B.P.2

Nr. fişei B.P. 2

Data înregistrării

Agentul cauzal

Diagnostic

Secţia atelierul

Ramura de
producţie

Vechimea în secţie
(în ani)

Denumirea întrep.
(instituţiei) şi forul
tutelar

Locul de muncă unde
s-a produs îmbolnăvirea
Vechimea în ocupaţie
(în ani)

Ocupaţia (funcţia actuală)

Vârsta (în ani împliniţi)

Sexul

Numele şi prenumele

Nr. crt.

REGISTRU
de evidenţă a bolilor profesionale

17

ANEXA NR. 7
Inspectoratul sanitar de stat
Regiunea …………………
Raionul …………………..
Oraşul ……………………
BORDEROU
pentru trimiterea fişelor B.P. 2 de declarare a bolilor profesionale
pe luna……………..anul…………..
Întreprinderea sau
instituţia (denumirea
completă fără iniţiale)

Localitatea
(raionul)

Forul tutelar

MEDIC,

Diagnosticul
bolii

Numărul fiselor
trimise pentru luna
respectivă

Asistent medical de statistică,

ANEXA NR. 8
Ministerul, organul central, sfatul popular ...................................................
Direcţia generală, unitatea ..............................................................................
Instituţia…………… Întreprinderea ……………… Trustul.....................
Str. …………..nr. …………..oraşul (comuna) ............................................
Regiunea …………………………raionul.....................................................
DARE DE SEAMĂ STATISTICĂ *)
bolile profesionale pe trimestrul………196…..

Denumirea
Noxa
bolii
profesionale

Numărul
Numărul cazurilor Numărul
Numărul
Numărul
total al
de boală apărute cazurilor cu zilelor de bolnavilor
Secţia sau
angajaţilor la
atelierul
incapacitate incapacitate pensionaţi
secţia-atelieru
Decese
din care temporară temporară
unde a
de
TOTAL
l unde a
colective
apărut
de muncă de muncă invaliditate
apărut

*) Prezenta dare de mână va fi însoţită de o notă cuprinzând cauzele îmbolnăvirilor profesioanale
raportate.

CONDUCĂTORUL ORGANIZAŢIEI SOCIALISTE,
………………………………………………………..
ÎNTOCMIT,
………………

91

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul III, nr. 98, 14
ianuarie 1967, p. 778–780.
15.
Decret privind protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor
centrale de alimentare cu apă potabilă şi a apelor minerale pentru cură internă
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
comitetele executive ale sfaturilor populare, organele centrale ale organizaţiilor
cooperatiste şi ale altor organizaţii obşteşti, precum şi organizaţiile socialiste din
sistemul acestora, care exploatează surse, construcţii şi instalaţii centrale de
alimentare cu apă potabilă sau de ape minerale utilizate pentru cură internă, vor
lua măsuri de protecţie sanitară a acestor surse, construcţii şi instalaţii în
conformitate cu prevederile prezentului decret, în scopul prevenirii pericolului de
alterare a calităţii acestor ape.
Art. 2. – Sunt supuse protecţiei sanitare:
a) sursele de apă din pânzele subterane sau din ape de suprafaţă, folosite
pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populaţiei, pentru întreprinderile
de industrie alimentară şi orice organizaţii economice şi instituţii social-culturale;
b) sursele de ape minerale folosite pentru cură internă şi staţiile de
îmbuteliere a acestor ape;
c) construcţiile de înmagazinare, staţiile de pompare, aducţiunile şi reţelele
de distribuţie a apei potabile;
d) instalaţiile de tratare a apei în vederea aducerii ei la condiţii de
potabilitate.
Art. 3. – Protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor
prevăzute la art.2 se realizează prin instituirea zonelor de protecţie sanitară cu
regim sever şi de restricţie, precum şi prin aplicarea măsurilor de protecţie a
calităţii apelor, stabilite prin actele normative în vigoare.
Art. 4. – Zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din
jurul sursei, construcţiei sau instalaţiei, unde este interzisă orice folosinţă sau
activitate care, punând apa în contact cu factorii externi, ar putea conduce la
contaminarea sau impurificarea acesteia.
Art. 5. – Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever
vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerea sursei,
construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apă.
Terenurile agricole incluse în această zonă vor putea fi exploatate agricol,
în condiţiile prevăzute în prezentul decret – acordul Consiliului Superior al
Agriculturii.
Art. 6. – Zona de protecţie sanitară cu regim sever, cu excepţia celei pentru
aducţiuni şi reţele de distribuţie, se va împrejmui pentru oprirea accesului
necontrolat al populaţiei şi animalelor.
92

Pe luciul apei, limitele zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi
marcate prin geamanduri sau alte semne vizibile.
Zona de protecţie sanitară cu regim sever pentru instalaţiile de aducţiune a
apei va fi delimitată prin borne.
Art. 7. – Zona de protecţie sanitară de restricţie cuprinde teritoriul din
jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât, prin
aplicarea de măsuri de protecţie, în funcţie de condiţiile locale, să se elimine
pericolul de alterare a apei la surse sau instalaţii.
Art. 8. – Limitele zonei de potecţie sanitară de restricţie, pentru sursele de
apă subterană, vor fi marcate prin borne sau semne vizibile.
Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară de restricţie vor fi folosite
de deţinătorii acestora, potrivit destinaţiei lor, cu respectarea măsurilor de
protecţie sanitară prevăzute în prezentul decret.
Art. 9. – În cazul captării apei din straturile de adâncime la care s-au luat
măsuri pentru ca stratul să nu vină în contact direct cu apa freatică, protecţia
sanitară se realizează numai prin instituirea zonei de protecţie sanitară cu regim
sever.
Art. 10. – Terenurile pe care s-au executat canale, bazine sau alte
amenajări, în scopul îmbogăţirii surselor de apă subterană, prin infiltrarea de apă
din râuri sau lacuri, vor fi incluse integral în zona de protecţie sanitară cu regim
sever a sursei.
Art. 11. – Protecţia sanitară a surselor de apă de suprafaţă, în exteriorul
limitelor zonei de protecţie sanitară cu regim sever, se asigură prin aplicarea
măsurilor de protecţie a calităţii apelor, prevăzute de reglementările în vigoare cu
privire la regimul apelor şi înlăturarea stării de impurificare a acestora.
Art. 12. – Documentaţiile tehnice întocmite de organizaţiile de proiectare
pentru lucrările de exploatare a surselor de apă potabilă şi a apei minerale folosite
pentru cură internă, precum şi pentru lucrările de construcţii şi instalaţii de
alimentare cu apă potabilă, vor cuprinde în mod obligatoriu măsurile pentru
instituirea zonelor de potecţie sanitară, care se vor aviza şi aproba odată cu
lucrările pe care le protejează, potrivit dispoziţiilor legale referitoare la elaborarea,
avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii şi a
proiectelor de sistematizare, precizându-se şi termenul de realizare a măsurilor de
protecţie sanitară.
Delimitarea zonelor de protecţie sanitară se va face de la caz la caz, în
funcţie de condiţiile hidrogeologice, hidrologice şi geomorfologice locale, în
conformitate cu normativele tehnico-sanitare stabilite de Comitetul de Stat al
Apelor şi Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, iar pentru apele minerale
utilizate pentru cură internă, şi cu respectarea normelor privind protecţia
hidrogeologică şi exploatarea raţională a zăcămintelor de ape minerale, stabilite de
Comitetul de Stat al Geologiei.
Zonele de protecţie sanitară vor fi instituite obligatoriu odată cu punerea
în funcţiune a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor respective.
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Art. 13. – În cazurile în care se va constata că, din cauze neprevăzute,
zonele instituite conform prevederilor prezentului decret nu conferă protecţia
sanitară necesară, la cererea Inspectoratului sanitar de stat, de comun acord cu
organele Comitetului de Stat al Apelor, organizaţiile socialiste care exploatează
sursele, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apă potabilă şi ape minerale
pentru cură internă vor lua măsuri pentru redimensionarea zonelor de protecţie
sanitară.
Art. 14. – Organizaţiile socialiste care vor exploata surse de apă subterană
vor institui, la cererea Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi a
Comitetului de Stat al Apelor, cu avizul Consiliului Superior al Agriculturii, zonele
de protecţie sanitară chiar şi în stadiul de proiectare a lucrărilor pentru exploatarea
surselor, a construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă, în vederea păstrării
calităţilor naturale ale resurselor de apă ce urmează a fi folosite.
Art. 15. – Pe terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim
sever sunt interzise:
a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei şi a instalaţiilor;
b) efectuarea de explozii şi de excavaţii de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării
sursei şi instalaţiei. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina
pătrunderea in sol a oricăror substanţe impurificatoare;
d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu
excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În
aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de canalizare.
Art. 16. – Zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor fi apărate contra
inundaţiilor prin lucrări de îndiguire potrivit normelor tehnice în vigoare.
Art. 17. – În zonele de protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru
apele de suprafaţă sunt interzise:
a) deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate complet;
b) navigarea şi acostarea de ambarcaţiuni, oprirea şi acostarea plutelor şi a
lemnului flotat, în alte condiţii decât cele stabilite la instituire zonei de protecţie
sanitară cu regim sever;
c) pescuitul şi scăldatul;
d) recoltarea ghetei şi a morăritului pe apă, precum şi adăparea animalelor.
Art. 18. – Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitară cu
regim sever vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de
plante păioase şi de pomi fructiferi, în condiţii care să nu provoace degradarea
lucrărilor de alimentare cu apă.
Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt
interzise:
a) utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice;
b) irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate;
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c) folosirea tracţiunii animale;
d) păşunatul.
Art. 19. – Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară de restricţie a
sursei de apă subterană vor putea fi folosite conform destinaţiei lor.
Pe aceste terenuri sunt interzie:
a) amplasarea de locuinţe sau obiective în care se desfăşoară o activitate
economică sau social-culturală;
b) efectuarea de săpături sau excavaţii care distrug continuitatea stratului
de acoperire a pânzelor de apă captate;
c) depozitarea de materiale care prin pătrunderea lor în sol ar putea
provoca impurificarea apei;
d) amplasarea de conducte de canalizare pentru ape uzate orăşeneşti sau
industriale, conducte de ţiţei sau produse petroliere, puţuri absorbante sau haznale
cu groapă simplă.
Terenurile prevăzute la alineatul 1 nu pot fi folosite ca:
a) terenuri de sport şi locuri de agrement;
b) cimitire umane;
c) cimitire animale, rampe şi depozite de gunoaie şi de vidanj, locuri de
spălare pentru vehicule.
Se admit exceptări de la prevederile alineatelor 2 şi 3, în cazuri bine
justificate, cu avizul Inspectoratului sanitar de stat şi cu respectarea următoarelor
condiţii:
- asigurarea cu sisteme complete de canalizare a clădirilor de locuit şi
obiectivelor economice şi social-culturale;
- desfiinţarea puţurilor absorbante, haznalelor şi latrinelor;
- captarea apelor de şiroire prin canale adecvate şi dirijarea lor în afara
zonei de protecţie sanitară de restricţie.
Art. 20. – Injectarea prin sonde, în orizonturile acvifere subterane, a apelor
reziduale industriale se va face cu avizul Comitetului de Stat al Geologiei.
Art. 21. – Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitară de
restricţie vor putea fi exploatate pentru orice fel de culturi.
Pe aceste terenuri sunt interzise:
a) utilizarea îngrăşămintelor animale;
b) utilizarea substanţelor fito-farmaceutice care nu se degradează într-un
timp mai scurt de 10 zile;
c) irigarea cu ape uzate, chiar epurate complet;
d) crescătoriile de animale.
Art. 22. – Organizaţiile socialiste prevăzute la art. 1, care exploatează surse,
construcţii şi instalaţii centrale de alimentare cu apă potabilă sau de ape minerale
utilizate pentru cură internă, fără a avea instituite zone de protecţie sanitară,
conform prevederilor prezentului decret, vor lua măsuri ca, în termen de cel mult
2 ani de la data intrării în vigoare a decretului, să întocmescă documentaţiile
tehnice şi să execute lucrările necesare pentru instituirea zonelor de protecţie
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sanitară. Se execută instalaţiile care urmează a fi dezafectate sau înglobate în
lucrări de extindere până în anul 1970.
Art. 23. – Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi Comitetul de Stat
al Apelor vor acorda, la cerere, asistenţă tehnică de specialitate ministerelor şi
celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale
şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanţa, în probleme privind protecţia sanitară a
surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apă potabilă şi a
apelor minerale pentru cură internă.
Art. 24. – Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prevederile
prezentului decret se vor face de către organele Inspectoratului sanitar de stat şi ale
Comitetului de Stat al Apelor, potrivit normelor legale.
Art. 25. – Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1968.
Pe aceeaşi dată, ministrul sănatăţii şi prevederilor sociale, împreună cu
preşedintele Comitetului de Stat al Apelor şi cu preşedintele Comitetului de Stat
pentru Îndrumarea şi Controlul Organelor Locale ale Administraţiei de Stat vor
emite instrucţiuni pentru aplicarea prezentului decret.
Art. 26. – La data intrării în vigoare a prezentului decret, Hotărârea
Consiliului de Miniştrii nr. 608/1952 pentru instituirea zonelor de protecţie
sanitară a surselor de apă potabilă, publicată în Buletinul Oficial nr. 21 din 6 mai
1952, se aborgă.
Preşedintele
Consiliului de Stat
CHIVU STOICA
Bucureşti, 15 noiembrie 1967.
Nr. 1059.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul III, nr. 111,
26 decembrie 1967, p. 852.
16.
Hotărâre privind unele măsuri pentru utilizarea mai eficientă a forţei de muncă
specializate în sectorul sanitar
Consiliul de Miniştri al Republici Socialiste România decretează:
Art. 1. – În vederea creşterii eficienţei asistenţei medicale a populaţiei,
medicii încadraţi în unităţile sanitare ambulatorii şi, de la caz la caz, şi cei încadraţi
în unităţile sanitare cu paturi, vor presta toate orele de gardă in afara timpului
normal de muncă.
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Art. 2. – Orele de gardă prestate de către medici în unităţile sanitare şi de
prevederi sociale, în afara timpului de muncă, se retribuie cu o indemnizaţie de
gardă diferenţiată în raport cu specificul secţiei sau unităţii, fără a se depăşi salariul
tarifar orar al funcţiei respective. La indemnizaţia de gardă se adaugă valoarea
alocaţiei zilnice de hrană, aprobată unităţii respective pentru plata mesei servite în
timpul gărzii.
Art. 3. – În unităţile sanitare şi de prevederi sociale personalul medicosanitar superior, mediu şi auxiliar sanitar care se află în concediu de boală, de
sarcină şi lehuzie, de studii, detaşat etc., poate fi suplinit în limita posturilor
normate, de cadre din aceeaşi categorie, aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite
din unitatea respectivă sau din alte unităţi din aceeaşi localitate.
Personalul care suplineşte în condiţiile de mai sus va fi retribuit cu până la
50% din salariul tarifar al funcţiei sale de încadrare, în raport cu timpul efectiv
prestat peste programul de muncă al funcţiei de bază. Când retribuţia pentru
suplinire depăşeşte ¼ din salariul funcţiei de bază, personalul respectiv nu va putea
cumula alte funcţiuni.
Art. 4. – Pentru asigurarea asistenţei medicale în specialităţile pediatrie şi
obstetrică-ginecologie se va putea aproba cumul de funcţiuni medicale peste cele
500 de norme prevăzute de Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1365/1957.
Cumulul se va putea presta în aceeaşi specialitate sau în specialităţi
înrudite stabilite de Ministerul Sănătăţii, în circumscripţii sanitare rurale limitrofe,
iar pentru policlinicile şi ambulatoriile de specialitate, şi în aceeaşi unitate.
Nominalizarea unităţii sanitare sau de prevederi sociale şi numărul de
posturi ce pot fi ocupate prin cumul se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.
Art. 5. – Nomenclatorul funcţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 991 din 16 decembrie 1964 privind majorarea salariilor
tarifare ale personalului mediu şi auxiliar sanitar, personalului elementar sanitar,
precum şi a tehnicienilor elecrofizioradiologi, opticieni şi de utilaje medicale, se
completează cu următoarele funcţiuni:
- tehnician I dentar, dentist I
- tehnician II dentar, dentist II
Art. 6. – Absolvenţii şcolilor sanitare de personal mediu şi auxiliar sanitar
repartizaţi în unităţi sanitare şi de prevederi sociale din mediul rural vor primi
odată cu prezentarea la post o indemnizaţie de instalare egală cu salariul tarifar
lunar de încadrare. Indemnizaţia se acordă absolvenţilor repartizaţi într-o altă
localitate din mediul rural decât aceea în care îşi au domiciliul, cu obligaţia de a
presta cel puţin 3 ani de activitate în mediul rural, pe cât posibil în aceeaşi
localitate.
Art. 7. – Se aprobă suplimentarea planurilor de muncă şi salarii şi a
planurilor de cheltuieli pe anul 1967 ale ministerelor cu reţea sanitară proprie şi ale
comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi
Constanţa în limita sumei de 1900,0 mii lei de la rezerva la dispoziţia Consiliului
de Miniştri.
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Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor introduce
modificările corespunzătoare în planurile pe anul 1967 pe baza documentaţiilor
prezentate de ministerele cu reţea sanitară proprie şi comitetele executive ale
sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanţa.
Art. 8. – Dispoziţiile pct. 2 şi alineatul 3 de la pct. 8 din anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1365/1957 privind îmbunătaţirea asistenţei
medico-sanitare şi a sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare şi
de prevederi sociale se abrogă.
Art. 9. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 decembrie 1967.
Ministru sănătăţii va elabora instrucţiuni de aplicare a acestei hotărâri, cu avizul
Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare şi Salarizare.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 25 decembrie 1967.
Nr. 3120.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul III, nr. 114, 29
decembrie 1967, p. 887–892.
17.
Lege privind dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport
În scopul dezvoltării educaţiei fizice şi sportului şi având în vedere
hotărârile Conferinţei pe ţară a mişcării sportive din 28–29 iulie 1967,
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta
lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Educaţia fizică şi sportul în Republica Socialistă România
constituie activităţi de interes naţional.
Educaţia fizică şi sportul contribuie la menţinerea şi întărirea sănătăţii,
creşterea capacităţilor fizice şi intelectuale, buna folosire a timpului liber,
dezvoltarea armonioasă fizică şi morală a populaţiei.
În vederea realizării acestor obiective statul sprijină dezvoltarea educaţiei
fizice şi sportului.
Art. 2. – Coordonarea şi îndrumarea unitară a activităţii de educaţie fizică
şi sport, în vederea înfăptuirii politicii partidului şi statului în acest domeniu, revin
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Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, organ central de specialitate,
cu caracter obştesc.
În întreprinderi şi instituţii sarcina de a organiza activitatea sportiva de
masă revine sindicatelor; în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Educaţie
Fizică şi Sport, sindicatele răspund de dezvoltarea sportului de performanţă din
întreprinderi şi instituţii.
În şcoli, instituţii de învăţământ superior şi la sate, activitatea sportivă de
masă este organizată de Uniunea Tineretului Comunist.
Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor organizează activitatea
sportivă de masă a elevilor din şcolile generale.
Ministerul Învăţământului organizează procesul de educaţie fizică în
învăţământul de toate gradele, sprijină activitatea sportivă de masă în rândul
tineretului şcolar şi universitar; în colaborare cu Consiliul Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport, Ministerul Învătământului răspunde de dezvoltarea
sportului de performanţă în şcoli şi în instituţiile de învăţământ superior.
Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne răspund de
pregătirea fizică a militarilor; în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Educaţie
Fizică şi Sport, asigură dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în cluburile
şi asociaţiile sportive ce le aparţin.
La realizarea obiectivelor privind dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi
a sportului participă, de asemnea, Ministerul Sănătăţii, Uniunea Naţională a
Cooperativelor Agricole de Producţie, Uniunea Centrală a Cooperativelor
Meşteşugăreşti, Comitetul pentru Problemele Administraţiei locale, organele locale
ale administraţiei de stat, Oficiul Naţional de Turism, precum şi alte organe şi
organizaţii de stat şi obşteşti.
Sarcinile fundamentale ale organelor şi organizaţiilor care au atribuţii în
domeniul educaţiei fizice şi sportului sunt: atragerea maselor de oameni ai muncii,
în deosebi a tineretului, în practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului,
dezvoltarea tot mai largă a sportului de masă, cultivarea talentelor şi îmbunătăţirea
performanţelor sportive.
În îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului,
Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, precum şi organele de stat şi
organizaţiile obşteşti specificate în acest articol îşi desfăşoară activitatea în strânsă
colaborare.
CAPITOLUL II
Organizarea activităţii de educaţie fizică şi sport
SECŢIUNEA I
Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi consiliile locale
pentru educaţie fizică şi sport
Art. 3. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport este investit de
stat cu atribuţiile prevăzute în prezenta lege.
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Art. 4. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport are următoarele
atribuţii:
a) stabileşte planurile de perspectivă orientarea şi conţinutul educaţiei
fizice şi sportului de masă şi de performanţă;
b) exercită îndrumarea de specialitate a activităţii de educaţie fizică şi a
sportului de masă;
c) răspunde de activitatea sportivă de performanţă şi de buna reprezentare
a sportului românesc în competiţiile sportive internaţionale;
d) emite norme cu privire la: sistemul competiţional; pregătirea,
perfecţionarea şi atribuţiile antrenorilor, instructorilor, arbitrilor şi altor cadre
tehnice; planificarea şi gospodărirea fondurilor destinate activităţii sportive;
legitimarea, transferarea şi clasificarea sportivilor; acordarea de titluri distincţii şi
diplome; profilul, funcţionalitatea şi regimul de administrare a bazelor sportive
destinate competiţiilor oficiale, precum şi cu privire la alte activităţi de educaţie
fizică şi sport. Cu acordul Ministerului Finanţelor şi al Comitetului de Stat pentru
Probleme de Organizare şi Salarizare, emite norme cu privire la drepturile
materiale şi stimularea sportivilor, specialiştilor şi tehnicienilor.
Normele emise de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport au
caracter obligatoriu pentru toate organele şi organizaţiile care au atribuţii în
domeniul activităţii educaţie fizică şi sport;
e) conduce şi îndrumează activitatea federaţiilor sportive; stabileşte
normele generale de funcţionare a federaţiilor sportive;
f) elaborează în colaborare cu Ministerul Învătământului şi Ministerul
Sănătăţii, planurile de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
organizează activitatea de informare şi documentare de specialitate;
g) împreună cu Ministerul Sănătăţii urmăreşte respectarea normelor
igienico-sanitare în activitatea sportivă, la bazele de antrenamente şi competiţii;
face propuneri cu privire la specializarea şi perfecţionarea medicilor care lucrează
în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
h) desfăşoară propaganda în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
răspunde de presa sportivă şi de editarea publicaţiilor de specialitate;
i) se preocupă de pregătirea şi perfecţionarea antrenorilor, instructorilor,
arbitrilor şi a altor cadre tehnice necesare activităţii de educaţie fizică şi sport;
j) întocmeşte bugetul propriu. Fondurile necesare activităţii Consiliului
Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi a unităţilor subordonate sunt asigurate
din: donaţii de la bugetul de stat, beneficiile nete ale concursurilor de pronosticuri
sportive, subvenţii pentru investiţii de la Uniunea Genarală a Sindicatelor, venituri
de la manifestaţii sportive şi din activitatea unităţilor subordonate, alte venituri;
k) întocmeşte, ca titular de investiţii, planul propriu de dezvoltare a bazei
materiale. Împreună cu alte organe şi organizaţii centrale de stat şi obşteşti care au
atribuţii în domeniu educaţiei fizice şi sportului elaborează planul general de
dezvoltare a bazei materiale a activităţii sportive; acordă asistenţă tehnică de
specialiatate în construirea bazelor sportive realizate de alte organe şi organizaţii
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de stat şi obşteşti; urmăreşte respectarea destinaţiei bazelor sportive, orice
modificare a destinaţiei nepuntându-se face decât cu acordul său; face propuneri
ministerelor producătoare cu privire la calitatea, sortimentele şi cantitatea
materialelor şi echipamentului necesar activităţii de educaţie fizică şi sport,
avizează prototipurile acestora;
l) stabileşte şi dezvoltă relaţii cu organizaţii sportive internaţionale şi din
alte ţări;
m) poate cere organelor şi organizaţiilor de stat şi obşteşti date, informări
şi alte materiale în legătură cu activitatea de educaţie fizică şi sport;
n) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege.
Art. 5. – În colaborare cu organele şi organizaţiile de stat şi obşteşti care au
sarcini în domeniul educaţiei fizice şi sportului emite norme generale cu privire la
funcţionarea cluburilor şi asociaţiilor sportive, precum şi la folosirea de către
acestea a mijloacelor băneşti.
Art. 6. – În scopul analizării întregii activităţi de educaţie fizică şi sport şi
pentru stabilirea măsurilor necesare in vederea dezvoltării continue a acesteia, se
organizează conferinţe pe ţară ale mişcării sportive.
Conferinţele pe ţară sunt constituite din cadre de specialitate, sportivi,
membrii Consiliului Naţional şi ai consiliilor locale pentru educaţie fizică şi sport,
delegaţi ai federaţiilor, cluburilor şi asociaţiilor sportive, reprezentanţi ai organelor
şi organizaţiilor care au sarcini în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Art. 7. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport este alcătuit din
membrii desemnaţi în Conferinţa pe ţară a mişcării sportive şi din membrii
reprezentanţi ai organelor şi organizaţiilor centrale de stat şi obşteşti care au
atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului, desemnaţi de către conducerile
acestora.
Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport se întruneşte periodic
pentru a dezbate modul în care se îndeplinesc sarcinile stabilite de Conferinţa pe
ţară pentru dezvoltarea generală a educaţiei fizice şi sportului.
Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport desemnează dintre
membrii săi Comitetul Executiv, Biroul Consiliului, preşedintele, vicepreşedinţii şi
secretarii.
Comitetul executiv este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinţi, secretari,
precum şi un număr de membrii ai Consiliului; el asigură aducerea la îndeplinire a
hotărârilor Consiliului şi exercită atribuţiile acestuia între şedinţele sale
prezentându-i dări de seamă asupra activităţii desfăşurate.
Biroul Consiliului este alcătuit din preşedinte, secretari, vicepreşedinţi,
secretari şi un număr de membrii ai Consiliului executiv; el asigură rezolvarea
problemelor curente.
Art. 8. – Structura organizatorică a aparatului Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport va fi alcătuită din secţii, servicii şi oficii.
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Art. 9. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport are unităţi de
studii şi documentare, de pregătire sportivă, întreprinderi şi organizaţii
economice.
Art. 10. – În unităţile administrativ teritoriale funcţionează consilii locale
pentru educaţie fizică şi sport, care-şi desfăşoară activitatea sub conducerea
Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport.
Consiliile locale pentru educaţie fizică şi sport sunt organe de specialitate,
cu caracter obştesc, care îndeplinesc în unităţile administrativ-teritoriale atribuţiile
prevăzute la art. 4, adaptate prin hotărâre a Consiliului de Miniştri în mod
corespunzător pentru a fi exercitate pe plan local.
Consiliile locale pentru educaţie fizică şi sport sunt alcătuite din membri
desemnaţi în conferinţe ale mişcării sportive din unitatea administrativ-teritorială
respectivă şi din reprezentanţi desemnaţi de organele şi organizaţiile locale de stat
şi obşteşti care au atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Conferinţele mişcării sportive din unităţile administrative teritoriale sunt
constituite din cadre de specialitate, sportivi, membrii consiliilor locale pentru
edicaţie fizică şi sport respective, delagaţi ai comisiilor pe ramură de sport, ai
cluburilor şi asociaţiilor sportive, reprezentanţi ai organelor şi organizaţiilor locale
de stat şi obşteşti care au atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Conferinţele locale ale mişcării sportive analizează stadiul de îndeplinire a
hotărârilor adoptate şi stabilesc măsuri corespunzătoare dezvoltării în continuare a
activităţii de educaţie fizică şi sport din unitatea administrativ-teritorială
respectivă.
Consiliile locale pentru educaţie fizică şi sport îşi aleg din rândul lor un
birou format din preşedinte, vicepreşedinţi şi membri, care asigură aducerea la
îndeplinire a hotărârilor Consiliului şi exercită atribuţiile acestuia între şedinţe,
prezentându-i dări de seamă asupra activităţii desfăşurate.
Consiliul Naţional va stabili consiliile locale pentru educaţie fizică şi sport
care pot avea aparat propriu.
Art. 11. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi consiliile
locale pentru educatie fizică şi sport sunt persoane juridice.
SECŢIUNEA II
Federaţiile sportive
Art. 12. – Federaţiile sportive sunt organe republicane de specialitate pe
ramuri de sport, cu caracter obştesc.
Federaţiile sporive se ocupă cu dezvoltarea ramurilor de sport, exercită
îndrumarea lor de specialitate, organizează sistemul competiţional republican,
selecţionează şi pregătesc loturile sportive naţionale, asigură perfecţionarea
cunoştintelor profesionale ale antrenorilor.
Federaţiile reprezintă ramurile de sport din Republica Socilistă România
în organismele internaţionale pe ramuri de sport.
Federaţiile se organizează şi functionează pe bază de statut propriu
întocmit în conformitate cu normele generale stabilite de Consiliul Naţional
pentru Educaţie Fizică şi Sport.
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Federaţiile sportive îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor şi bugetelor
proprii.
Fondurile pentru asigurarea activităţii federaţiilor provin din: subvenţii
acordate de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, încasări de la
manifestaţii sportive şi alte venituri.
Organul de conducere al fiecărei federaţii este comitetul federaţiei ales în
conferinţa pe ţară a ramurii de sport respective.
Comitetul fiecărei federaţii alege din rândurile sale biroul federaţiei, care
exercită atribuţiile acestuia între şedintele sale, prezentându-i dări de seamă asupra
activităţii desfăşurate.
SECŢIUNEA III
Asociaţiile şi cluburile sportive
Art. 13. – Asociaţiile sportive sunt organizaţii obşteşti în care se desfăşoară
activitatea de masă în domeniul educaţiei fizice şi sportului; în asociaţiile sportive
pot funcţiona şi secţii de performanţă.
Cluburile sportive sunt organizaţii obşteşti în care se desfăşoară în deosebi,
activitate sportivă de performanţă.
Cluburile şi asociaţiile sportive sunt perosane juridice, în condiţiile legii.
Asociaţiile şi cluburile sportive se organizează în întreprinderi, instituţii,
unităţi de învăţământ, unităţi militare, cooperative, comune şi oraşe. Ele sunt
conduse de consilii, alese în adunări constituite din membri ai acestor organizaţii.
Asociaţiile şi cluburile sportive îşi desfăşoară activitatea pe baza
regulamentelor, planurilor şi bugetelor proprii.
În cadrul asociaţiilor şi cluburilor sportive activitatea se desfăşoară în secţii
pe ramuri de sport.
Organizaţiile sindicale răspund de desfăşurarea activităţii asociaţiilor şi
cluburilor sportive din intreprinderi şi instituţii, iar organizaţiile Uniunii
Tineretului Comunist, de activitatea asociaţiilor sportive de la sate.
Consiliile locale pentru educaţie fizica şi sport răspund de activitatea
cluburilor teritoriale; conducerile instituţiilor de învăţământ superior şi Ministerul
Învăţământului, de cluburile universitare, iar celelalte organe sau instituţii centrale,
de activitatea cluburilor organizate în cadrul lor.
CAPITOLUL III
Rolul organizaţiilor obşteşti şi atribuţiile organelor de stat în domeniul
educaţiei fizice şi sportului
SECŢIUNEA I
Rolul organizaţiilor obştesti în domeniul educaţiei fizice şi sportului
Art. 14. – Uniunea Generală a Sindicatelor:
a) desfăşoară munca de atragere a maselor largi de oameni ai muncii la
practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului;
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b) organizează, prin asociaţiile sportive din întreprinderi şi instituţii,
activitatea de educaţie fizică şi sport de masă, parte integrantă a activităţii sindicale;
c) colaborează cu Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport în
dezvoltarea sportului de performanţă din întreprinderi şi instituţii;
d) organizează în colaborare cu Uniunea Tineretului Comunist şi
Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, competiţii sportive, concursuri
pe ramuri de producţie şi alte manifestări sportive;
e) asigură mijloace materiale necesare activităţii asociaţiilor şi cluburilor
sportive din întreprinderi şi instituţii.
Art. 15. – Uniunea Tineretului Comunist:
a) organizează activitatea sportivă de masă în şcoli şi instituţii de
învăţământ superior, cu sprijinul conducerii acestora;
b) organizează, prin asociaţiile sportive săteşti, activitatea sportivă de
masă de la sate, inclusiv întreprinderile agricole de stat şi staţiunile de maşini şi
tractoare;
c) sprijină activitatea sportivă organizată de sindicate în întreprinderi şi
instituţii precum şi, activitatea cluburilor sportive universitare;
d) dezvoltă în rândul tineretului turismul, sporturile tehnico-aplicative şi
alte activităţi sportive recreative;
e) participă la organizarea campionatelor şcolare şi universitare;
f) organizează, împreună cu Ministerul Învăţământului, activitatea de
educaţie fizică şi sport, în taberele de odihnă pentru elevi şi strudenţi;
g) se preocupă de amenajarea unor baze sportive.
Art. 16. – Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor:
a) organizează activitatea sportivă de masă în rândul elevilor, şcolilor
generale, cu sprijinul conducerii acestora; participă la organizarea campionatelor
din şcolile generale;
b) organizează, împreună cu Ministerul Învăţământului, activităţi de
educaţie fizică şi sport în tabere de odihnă şi colonii.
Art. 17. – Uniunea Naţională a Cooperativelor Agricole de Producţie:
a) sprijină desfăşurarea activităţii sportive de masă în cooperativele
agricole de producţie;
b) urmăreşte asigurarea condiţiilor materiale necesare dezvoltării
activităţii sportive în cooperativele agricole de producţie.
Art. 18. – Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti:
a) sprijină asociaţiile sportive ale cooperaţiei meşteşugăreşti în organizarea
activităţii sportive de masă a membrilor cooperatori şi a familiilor lor; colaborează
cu Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport în dezvoltarea sportului de
performanţă din cooperaţia meşteşugărească;
b) asigură condiţiile materiale necesare activităţii cluburilor şi asociaţiilor
sportive ale cooperaţiei meşteşugăreşti.
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SECŢIUNEA II
Atribuţiile organelor de stat în domeniul educaţiei fizice şi sportului
Art. 19. – Ministerul Învăţământului:
a) întocmeşte planurile şi programele de educaţie fizică din învăţământul
de toate gradele şi ale institutelor de învăţământ superior care pregătesc cadre în
domeniul educaţiei fizice, cu consultarea Consiliului Naţional pentru Educaţie
Fizică şi Sport. Răspunde de buna desfăşurare şi eficienţa procesului de educaţie
fizică în învăţământ;
b) organizează împreună cu Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi
Sport şi Uniunea Tineretului Comunist, campionatele republicane şcolare şi
universitare şi asigură pregătirea şi participarea elevilor şi studenţilor la tabere de
instruire sportivă, la diferite competiţii interne şi internaţionale;
c) colaborează cu Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport în
vederea dezvoltării sportului de performanţă din şcoli şi facultăţi; organizează şi
asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii cluburilor sportive universitare, a
şcolilor sportive şi liceelor cu program de educaţie fizică;
d) sprijină activitatea sportivă de masă ce se desfăşoară în rândul elevilor şi
studenţilor;
e) sprijină Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport în pregătirea
şi perfecţionarea diferitelor cadre de specialitate;
f) se îngrijeşte de dezvoltarea bazei materiale necesare desfăşurării
activităţii de educaţie fizică şi sport de masă şi de performanţă în învăţământ,
construirea şi amenajarea unor săli de educaţie fizică şi a unor terenuri şi complexe
sportive în aer liber pentru elevi şi strudenţi.
Art. 20. – Ministerul Sănătăţii:
a) asigură controlul şi asistenţa medico-sanitară a celor cuprinşi in
activitatea sportivă competiţională oficială, precum şi dirijarea medico-sportivă a
componenţilor loturilor sportive naţionale; elaborează împreună cu Consiliul
Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport normele igienico-sanitare pentru
activitatea de educaţie fizică şi sport;
b) organizează şi asigură condiţiile necesare funcţionării unităţilor
medico-sportive.
Art. 21. – Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne:
a) răspund de pregătirea fizică a militarilor;
b) în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport
asigură dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în cluburile şi asociaţiile
sportive ce le aparţin;
c) asigură condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii cluburilor,
asociaţiilor şi centrelor de antrenament ce le aparţin;
d) asigură condiţii pentru ca sportivii de performanţă care îndeplinesc
stagiul militar să-şi poată continua pregătirea sportivă conform cerinţelor
metodice de instruire.
Art. 22. – Organele locale ale administraţiei de stat:
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a) includ în planurile de sistematizare ale oraşelor şi comunelor în cartiere
pe lângă şcoli şi instituţii de învăţămând superior, spaţiile destinate amenajării
bazelor sportive şi terenurilor de joc pentru copii;
b) asigură întreţinerea şi gospodărirea bazelor sportive care se află în
administrarea lor;
c) asigură fonduri pentru echipament, inventar, pregătire şi participare la
competiţii precum şi pentru organizarea, taberelor de instruire sportivă şi a
taberelor de odihnă ale elevilor;
d) asigură finanţarea întregii activităţi a şcolilor sportive şi a liceelor cu
program de educaţie fizică;
Art. 23. – Celelalte ministere şi organe centrale ale administraţiei de stat:
a) asigură condiţiile de organizare a activităţii de educaţie fizică şi sport în
rândul elevilor din şcolile sistemului lor;
b) sprijină din punct de vedere material desfăşurarea activităţii sportive
din cadrul instituţiei centrale respective, precum şi din întreprinderile şi instituţiile
în subordine.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 24. – Statul alocă fonduri de investiţii pentru construirea şi
amenajarea de baze sportive, acordă dotaţii de la buget şi terenuri necesare
activităţii sportive.
Art. 25. – Administrarea şi folosirea bazelor sportive se vor reglementa
prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
Art. 26. – În comune se organizează comitete de sprijinire a activităţii
sportive, alcătuite din reprezentanţi ai organelor locale ale administraţiei de stat,
cooperativelor agricole de producţie, întreprinderilor agricole de stat, staţiunilor
de maşini şi tractoare, şcolilor.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională la 28 decembrie
1967, cu unanimitatea voturilor celor 444 deputaţi prezenţi la sedinţă.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 28 decembrie 1967.
Nr. 29.
ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN
CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ
LEGE
Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 28 decembrie 1967.

106

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IV, nr. 12, 5
februarie 1968, p. 98–101.
18.
Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Decretului nr. 1059/1967 privind
protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de
alimentare cu apă potabilă şi a apelor minerale pentru cură internă
I. Scop. Domeniu de aplicare
Art. 1. – În scopul aplicării unitare şi eficiente a măsurilor menite să
asigure protecţia sanitară a tuturor surselor, construcţiilor şi instalţiilor centrale de
alimentare cu apă potabilă, precum şi a surselor de ape minerale utilizate pentru
cură internă, se vor respecta indicaţiile tehnice din prezentele instrucţiuni.
Art. 2. – Prevederile prezentelor instrucţiuni se vor aplica tuturor surselor,
construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă specificate în art. 2 din Decretul
nr. 1059/1967.
II. Factori ce reprezintă riscuri de impurificare
a apei potabile şi mecanismul impurificării
Art. 3. – Principalele riscuri de contaminare sau impurificare a apei, ce
trebuie prevenite, sunt:
a) contaminarea cu bacterii, virusuri sau alte organisme vii;
b) impurificarea chimică cu:
- substanţe fitofarmaceutice provenite din combaterea dăunătorilor în
agricultură şi silvicultură;
- substanţe chimice provenite din activitatea industrială sau din utilizarea
produşilor chimici ca: fenoli, gudroane, detergenţi, petrol şi reziduuri de petrol,
uleiuri, combustibili lichizi, substanţe colorate, cianuri, metale grele şi altele
asemenea;
c) contaminarea cu substanţe radioactive.
Art. 4. – Procesul de contaminare sau impurificare a apei poate avea loc, ca
urmare a activităţii umane (economice şi sociale), pe căi multiple, cum ar fi:
a) eliminarea de reziduuri nocive odată cu apele uzate orăşeneşti şi
industriale, în cursurile naturale de apă de suprafaţă sau în straturile acvifere
subterane;
b) depozitarea, prelucrarea şi trasportul de substanţe chimice cu caracter
nociv;
c) extragerea, transportul, prelucrarea şi utilizarea subtanţelor radioactive;
d) exploatările miniere, extragerile de nisip, pietriş, sau alte lucrări ce pot
duce la dezvelirea pânzelor subterane de apă sau la perturbarea echilibrului lor
natural;
e) amenajarea de campinguri, locuri de agrement, ştranduri, terenuri de
sport şi altele asemenea;
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f) transporturile feroviare, rutiere şi navale;
g) cimitirele umane;
h) crescătoriile de animale şi păşunatul;
i) irigarea suprafeţelor agricole cu ape uzate;
j) rampele de gunoi şi de vidanj, terenurile de depozitare a reziduurilor
industriale, locurile de spălare a vehiculelor, cimitirele animale.
III. Factori capabili să micşoreze riscul
de contaminare sau de impurificare
Art. 5. – Influenţa factorilor de impurificare sau contaminare poate fi
micşorată prin fenomenele de autoepurare şi de diluţie.
Art. 6. – Intensitatea şi gradul de eficacitate a proceselor de autoepurare
depind de:
a) gradul şi natura impurificării;
b) caracteristicile naturale ale cursurilor de apă;
c) caracteristicile naturale şi modul de folosire agricolă a solului situat
deasupra pânzelor de apă;
d) caracteristicile hidrogeologice ale pânzelor de apă;
e) regimuri hidrostatice şi hidrodinamice ale captărilor exploatate;
f) distanţa şi durata de curgere a unei particule de apă – presupusă
contaminată sau impurificată – de la intrarea în sol până la punctul de captare;
g) durata de degradare a substanţelor nocive impurificatoare.
Art. 7. – Procesele de autoepurare, în cazul apelor subterane, au maximum
de intensitate în stratul de sol vegetal, datorită formelor vii prezente – în mare
cantitate – în acest strat.
Un rol deosebit revine stratului vegetal în reţinerea şi distrugerea
germenilor vii (bacterii, virusuri), procesele de epurare chimică continuându-se şi
în straturile mai adânci.
Art. 8. – Substanţele nedegradabile sau greu degradabile pe cale
biochimică, ca: reziduurile de petrol, uleiurile, combustibilii lichizi, gudroanele,
fenolii, leşiile, metalele toxice (arsen, plumb, crom, etc.) detergenţii de tip A.B.S.,
precum şi reziduurile radioactive provenite din izotopi cu durată de înjumătăţire
medie sau lungă, nu se supun proceselelor de autoepurare naturală chiar pe
distanţe considerabile de curgere sau durată de stagnare îndelungată în apele
subterane sau în apele de suprafaţă.
IV. Indicaţii tehnice pentru dimensionarea zonelor
de protecţie sanitară a surselor subterane
Art. 9. – Unităţile de proiectare de specialitate care întocmesc
documentaţiile tehnice pentru dimensionarea zonelor de protecţie sanitară şi
prescriu măsurile ce trebuie aplicate în cuprinsul acestor zone vor avea în vedere
factorii locali – naturali şi artificiali – care pot interveni în contaminarea sau
impurificarea apei şi anume:
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a) obiectivele social-economice existente în vecinătatea captărilor, volumul
lor de activitate şi potenţialul de impurificare ce-l reprezintă;
b) dispoziţia şi caracteristicile geologice şi geotehnice ale straturilor situate
deasupra pânzelor acvifere captate;
c) adâncimea stratului acvifer şi caracteristicile sale hidrogeologice;
d) caracteristicile morfologice ale terenului;
e) regimul debitelor de apă preluate din captarea respectivă;
f) utilizarea suprafeţelor de teren aferente captării;
g) condiţiile de calitate ale apelor de suprafaţă, în cazurile când pânzele
acvifere sunt îmbogăţite artificial cu astfel de ape.
Art. 10. – Mărimea zonei de protecţie sanitară cu regim sever se determină
astfel încât sa fie asigurată o durată de parcurgere de minimum 20 zile pentru orice
picătură de apă – presupusă contaminată – care s-ar infiltra la limita acestei zone şi
ar ajunge la locul de captare a apei. În orice caz această distanţă nu va fi mai mică
de 50 m în amonte de captare, faţă de sensul de curgere a apei.
Pe direcţia în aval de captare, distanţa poate fi micşorată, dar nu mai puţin
de 20 m.
La captările de apă subterană de adâncime (peste 50 m adâncime), limita
zonei de regim sever va putea fi redusă în funcţie de factorii enumeraţi la art. 9
alin. 1, lit. b şi c, până la o distanţă de minimum 10 m, în condiţiile în care stratul
de apă freatică este protejat.
Prin strat de apă freatică protejat se înţelege acel strat freatic care are
deasupra sa un strat cu permeabilitate mică, de o grosime şi o întindere pe
orizontală determinate, astfel încât infiltraţiile pe verticală şi pe orizontală, până la
stratul de apă freatică considerat să aibă cel puţin durata timpului de protecţie
sanitară normat (20 zile).
Art. 11. – Zona de protecţie sanitară cu regim sever va fi împrejmuită, cu
excepţia aducţiunilor şi reţelelor de distribuţie.
Pot fi de asemenea exceptate de la împrejmuire acele zone de protecţie
sanitară cu regim sever care se găsesc în locuri greu accesibile persoanelor, datorită
configuraţiei terenului.
Art. 12. – Zona de protecţie sanitară de restricţie va fi astfel dimensionată
încât să asigure protecţia faţă de contaminarea bacteriană şi impurificarea chimică
ce s-ar putea produce ca urmare a folosirii suprafeţelor aferente şi a activităţii
industriale sau a altor activităţi legate de exploatarea solului şi a subsolului.
În acest scop, se va avea în vedere că durata de parcurgere a unei particule
de apă – presupusă contaminată sau impurificată – să fie de cel puţin 50 zile de la
punctul de infiltrare până la limita zonei de protecţie sanitară cu regim sever.
Art. 13. – La dimensionarea zonelor de protecţie sanitară de restricţie a
captărilor de ape minerale pentru cură internă se vor respecta şi normele privind
protecţia hidrogeologică şi exploatarea raţională a zăcămintelor de ape minerale,
stabilite de Comitetul de Stat al Geologiei.
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Art. 14. – Zona de protecţie sanitară de restricţie va fi marcată prin borne
sau semne vizibile.
Art. 15. – În cazul captărilor de profunzime care îndeplinesc condiţiile de
izolare a stratului captat faţă de orice contact cu apa freatică, zona de protecţie
sanitară de restricţie poate fi redusă până la confundarea cu limita zonei de
protecţie sanitară cu regim sever.
V. Indicaţii pentru dimensionarea zonelor de
protecţie sanitară a captărilor din surse de suprafaţă
Art. 16. – Zona de protecţie sanitară cu regim sever se va institui în funcţie
de condiţiile locale, astfel încât sa fie exclusă orice posibilitate de înrăutăţire a
calităţii apei la locul de priză şi să fie îndeplinite prevederile stas 1628–62 „Apa
potabilă” – Norme pentru studiul şi alegerea surselor de apă şi stas 4706–66
„Condiţiile de calitate ale apelor de suprafaţă”, cu referire la bazinele naturale din
categoria I.
Art. 17. – Pentru captările din râuri, zona de protecţie sanitară cu regim
sever va avea, în general, o formă alungită pe albia râului, cu următoarele
dimensiuni minime:
a) pe direcţia amonte de priză ................................................................. 100 m
b) pe direcţia aval de priză ..........................................................................25 m
c) lateral, de o parte şi de alta a prizei .......................................................25 m
Art. 18. – Pentru captările din lacuri, zona de protecţie sanitară cu regim
sever va avea următoarele dimensiuni minime:
a) radial pe apă .......................................................................................... 100 m
b) radial pe malul unde este situată priza..................................................25 m
Art. 19. – Zona de protecţie sanitară cu regim sever se va împrejmui pe
maluri, iar pe suprafaţa apei se va marca prin geamanduri sau alte semne
convenţionale vizibile.
VI. Măsuri cu privire la utilizarea suprafeţelor incluse
în zonele de protecţie sanitară cu regim sever
Art. 20. – Suprafeţele incluse în zonele de protecţie sanitare cu regim sever
vor fi valorificate (exploatate) agricol de către actualii deţinători, cu respectarea
prezentelor instrucţiuni.
Art. 21. – Suprafeţele de teren incluse in zonele sanitare cu regim sever vor
putea fi exploatate agricol, interzicându-se:
a) utilizarea îngrăşămintelor animal sau chimice;
b) utilizarea oricăror substanţe fitofarmaceutice pentru combaterea
dăunătorilor;
c) irigarea cu orice fel de ape (cu excepţia irigării cu apă potabilă);
d) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau tracţiune
animală;
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e) păşunatul pentru orice fel de animale.
Art. 22. – Sunt admise următoarele culturi:
- plante perene (trifoi, lucernă, borceag etc.);
- plante păioase (grâu, secară, orz, ovăz);
- pomi fructiferi, arbori sau arboret – toate speciile – în condiţii în care să
nu degradeze lucrările de captare.
Art. 23. – În afară de măsurile restrictive legate de exploatarea egricolă a
suprafeţelor incluse în zonele de protecţie sanitară cu regim sever, mai sunt
interzise:
a) orice fel de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei;
b) extragerea de materiale de construcţii ca: nisip, argilă, pietriş, etc.;
c) efectuarea de explozii sau excavaţii;
d) depozitarea materialelor de orice natură, cu excepţia celor strict
necesare exploatării sursei şi, în acest caz, numai cu asigurarea ca eventualele
scăpări de astfel de substanţe (lubrifianţi, combustibili lichizi, etc.), să nu poată
ajunge în sol;
e) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru orice fel de ape
uzate, cu excepţia celor ce se colectează prin instalaţiile aferente captării şi în acest
caz numai cu prevederea de măsuri sigure pentru etanşeizarea sistemelor de
canalizare.
Art. 24. – Zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor fi apărate contra
inundaţiilor prin lucrări de îndiguire, cu asigurarea de 5 %.
Art. 25. – Terenurile supuse amenajărilor speciale menite să îmbogăţească
pânzele de ape subterane cu ape infiltrate din râuri sau lacuri vor fi incluse în
zonele de protecţie sanitară cu regim sever.
VI. Măsuri cu privire la exploatarea şi amenajarea terenurilor incluse în zonele
de protecţie sanitară de restricţie pentru sursele de ape subterane
Art. 26. – Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară de
restricţie pot fi exploatate agricol de către cei ce le au în folosinţă, interzicându-se;
a) utilizarea îngrăşămintelor animale;
b) utilizarea de substanţe fitofarmaceutice care nu se neutralizează
(degradează natural) într-un timp mai scurt de 10 zile;
c) irigarea cu ape uzate, chiar epurate complet;
d) crescătoriile de animale şi depozitarea de gunoaie animale.
Art. 27. – În afara acestor măsuri restrictive cu privire la exploatarea
agricolă a acestor terenuri, mai sunt interzise:
a) săpăturile sau excavaţiile capabile să distrugă continuitatea stratului de
acoprire a pânzelor de apă captate;
b) depozitele de materiale capabile să impurifice apa prin infiltrare – cum
ar fi depozitele de carburanţi, lubrifianţi, substanţe fitofarmaceutice şi altele
asemenea;
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c) reţelele de canalizare pentru ape uzate orăşeneşti sau industriale, ca şi
puţurile absorbante sau haznalele cu groapă simplă;
d) terenurile pentru campinguri, pentru spălat autovehicule, locuri de
agrement, cimitire umane sau animale, terenuri de sport şi altele asemenea;
e) depozitele de gunoaie, rampele de vidanjare;
f) traversările acestor terenuri de către conducte de ţiţei sau produse
petroliere;
g) instalaţiile pentru obţinerea de materiale radioactive sau pentru
producerea de energie nucleară;
h) locuinţele şi orice alte obiective în care se desfăşoară o activitate socialeconomică.
Art. 28. – În cazul în care asemnea situaţii, pentru sursele existente, nu pot
fi înlăturate total, se vor prevedea măsuri menite să micşoreze riscul de
impurificare a sursei de apă, ca:
a) asigurarea cu sisteme de canalizare a aobiectivelor social-economice ce
nu pot fi dezafectate şi prevederea unor măsuri speciale de atanşeizare, pentru
aceste sisteme de canalizare;
b) desfiinţarea oricăror puţuri absorbante, haznale, closete şi deinfecţia
locurilor respective;
c) prinderea şi dirijarea apelor de şiroire prin canale cu secţiuni
corespunzătoare debitelor de evacuat şi dirijarea acestor ape în afara zonelor de
protecţie sanitară de restricţie.
VII. Măsuri cu privire la protecţia sanitară a prizelor de apă din apele de suprafaţă
Art. 29. – În interiorul zonelor de protecţie sanitară cu regim sever a
prizelor de apă din râuri sau lacuri, delimitate în conformitate cu prevederile
art. 17 şi 18 din prezentele instrucţiuni, sunt interzise:
a) orice fel de deversări de ape uzate, chiar dacă sunt epurate complet;
b) navigarea oricărui fel de ambarcaţiuni;
c) acostarea, organizată sau ocazională, a oricărui fel de mijloc de
navigaţie;
d) pescuitul şi scăldatul;
e) recoltarea gheţii şi morăritul pe apă;
f) plutăritul, cu excepţia situaţiilor în care se pot evita acostarea sau oprirea
plutelor sau buştenilor.
Art. 30. – Extinderea zonei de protecţie sanitară de restricţie pentru prizele
de apă din râuri sau din lacuri, precum şi măsurile restrictive impuse în aceste
zone, sunt cele ce decurg din realizarea şi menţinerea condiţiilor de calitate ale
cursurilor de apă stabilite în stas nr. 4706–66, pentru categoria I de apă.
IX. Măsuri pentru protecţia sanitară a construcţiilor şi instalaţiilor
Art. 31. – Pentru staţiile de pompare, instalaţiile de îmbunătăţire a calităţii
apei (deznisipatoare, decantoare, filtre, staţii de dezinfecţie şi altele asemenea),
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staţiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele îngropate, aducţiunile şi
reţelele de distribuţie etc. se vor institui zone de protecţie sanitară de regim sever,
având următoarele limte minime:
a) staţii de pompare………………….. 10 m de la zidurile exterioare al
clădirilor;
b) instalaţii de tratare…………………20 m de la zidurile exterioare ale
clădirilor sau de la instalaţiile care conţin apă cu suprafaţă liberă;
c) rezervoare îngropate……………… 20 m de la zidurile exterioare ale
clădirilor;
d) conducte de aducţiune 30 m faţă de orice sursă potenţială de
contaminare;
e) reţele de distribuţie………………... 3 m faţă de canale de ape uzate, de
puţuri absorbante, de haznale şi de alte asemenea.
Prin surse potenţiale de contaminare se înţeleg terenurile de depozitare a
gunoaielor, cimitirelor umane şi animale, depozitele de reziduuri industriale
nocive şi altele asemenea.
Art. 32. – Distanţa de protecţie sanitară a aducţiunilor va putea fi
micşorată până la 10 m în cazul când traseele aducţiunilor se situează în amonte de
zona impurificată şi mărită până la 50 m când traseul se situează în aval de zona
impurificată. Se consideră amonte şi aval în raport atât cu direcţia de curgere a
curentului de apă subteran, cât şi cu direcţia de şiruire a apelor meteorice.
Art. 33. – La intersecţia aducţiunilor de apă potabilă sau de ape minerale
pentru cură internă sau îmbuteliere, cu canalele de ape uzate sau meteorice,
aducţiunile de apă potabilă, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra
canalului, asigurându-se o distanţă între ele de minimum 0,40 m pe verticală.
În aceste zone de traversare aducţiunile se vor executa din tuburi metalice
pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersecţie în pământuri
impermeabile (argiloase, marnoase etc.) şi de 10 m în pământuri permeabile
(nisipuri, pietrişuri etc.).
Art. 34. – Distanţa pe orizontală dintre aducţiunile de apă potabilă sau
minerală şi orice conducte de canalizare, cu care au traseu paralel, trebuie să fie de
minimum 3 m.
În cazuri excepţionale când condiţiile de mai sus nu pot fi respectate se
vor lua măsuri speciale pentru prevenirea exfiltrării apei din canale.
Art. 35. – În cazul în care reţelele de apă potabilă se intersectează cu
canalele de ape uzate menajere sau industriale, sau când sunt apropiate la mai
puţin de 3 m de aceste canale, reţeaua de apă potabilă se va aşeza totdeauna mai
sus decât acestea, cu condiţia de a se realiza adâncimea minimă pentru prevenire
îngheţului.
Pentru cazuri cu totul excepţionale, când nu se pot îndeplini condiţiile de
mai sus, se vor lua măsuri speciale care să prevină exfiltrarea apelor din canale.
Art. 36. – Se interzice orice fel de legătură permanentă sau ocazională între
reţeaua de apă potabilă şi reţelele de apă nepotabilă.
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Art. 37. – Se interzice trecerea conductelor de apă potabilă sau de ape
minerale pentru cură internă prin cămine de vizitare ale reţelei de canalizare, prin
canale de evacuare a apelor uzate, prin puţuri absorbante, haznale etc.
Ministru
Sănătăţii,
AUREL MOGA

Preşedintele Comitetului
de Stat al Apelor,
GHEORGHE HOSSU

Preşedintele Comitetului pentru
Problemele Administraţiei Locale,
MIHAI GERE

Bucureşti, 23 ianuarie 1968.
Nr. 51.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IV, nr. 46,
9 aprilie 1968, p. 393–394.
19.
Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 29 din 29 decembrie
1967 cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Aparatul Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport are
următoarea structură organizatorică:
- secţia sporturi individuale în aer liber;
- secţia sporturi individuale în sală;
- secţia jocuri sportive;
- secţia metodică a educaţiei fizice şi sportului de masă şi de performanţă;
- secţia propagandă şi publicaţii sportive;
- secţia organizare şi control;
- secţia relaţii internaţionale;
- secţia economică;
- secţia secretariat;
- serviciul de personal;
- oficiul juridic;
- oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor,
sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor.
În cadrul Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport funcţionează
comisia de coordonare a activităţii ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi
sportului. Comisia este organizată şi funcţionează potrivit regulamentului aprobat
de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi în conformitate cu normele
stabilite de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.
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Numărul maxim de salariaţi pentru Consiliul Naţional pentru Educaţie
Fizică şi Sport, inclusiv pentru federaţiile sportive, este cel prevăzut în anexa*) la
prezenta hotărâre.
Art. 2. – Reprezentanţii organelor şi organizaţiilor centrale în Consiliul
Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport se desemnează de către conducerea acestora
dintre adjuncţi ai miniştrilor, vicepreşedinţi, secretari generali şi asimilaţi lor.
Art. 3. – Consiliile locale pentru educaţie fizică şi sport au următoarele
atribuţii în unităţile administrativ teritoriale respective:
a) stabilesc planurile de perspectivă în domeniul educaţiei fizice şi
sportului de masă şi de performanţă;
b) exercită îndrumarea de specialitate a activitaţii de educaţie fizică şi a
sportului de masă;
c) răspund de activitatea sportivă de performanţă şi de buna reprezentare a
sportului din unitatea administrativ-teritorială în competiţiile republicane şi
internaţionale; elaborează calendarul competiţiilor sportive în unitatea
administrativ-teritorială şi organizează realizarea lui; conduc comisiile locale pe
ramură de sport, care au sarcina să desfăşoare munca pentru dezvoltarea şi
îndrumarea activităţii dinfiecare ramură sportivă;
d) organizează, împreună cu alte instituţii, organe şi organizaţii locale care
au sarcini în activitatea sportivă, activitatea de cercetare ştiinţifică in domeniul
educaţiei fizice şi sportului;
e) se preocupă de selecţionarea, pregătirea şi perfecţionarea instructorilor,
arbitrilor şi altor cadre tehnice necesare activităţii de educaţie fizică şi sport;
f) desfăşoară propaganda în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
g) urmăresc, împreună cu organele sanitare din unitatea administrativteritorială, respectarea normelor igienico-sanitare în activitatea sportivă la bazele
de antrenament şi competiţii;
h) întocmesc bugete proprii. Fondurile pentru activitatea consiliilor locale
pentru educaţie fizică şi sport şi a unităţilor subordonate sunt asigurate din:
subvenţii de la Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, venituri din
manifestaţii sportive şi din activitatea unităţilor subordonate, alte venituri;
i) elaborează impreună cu alte instituţii, organe şi organizaţii locare care
au atribuţii în domeniul edicaţiei fizice şi sportului, planuri de dezvoltare a bazei
materiale a activităţii sportive; umăresc şi asigură respectarea destinaţiei bazelor
sportive;
j) pot cere instituţiilor, organelor şi organizaţiilor locale din unitatea
administrativ-teritorială care au sarcini în domeniul educaţiei fizice şi sportului
date şi informaţii în legătură cu activitatea educaţiei fizică şi sport.
Art. 4. – Structura organizatorică a aparatului consiliilor locale pentru
educaţie fizică şi sport se stabileşte de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi
Sport, conform normelor legale.
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Art. 5. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport se încadrează
în grupa a II-a de ministere din anexa nr. 1/16 la Hotărârea Consiliului de Miniştri
nr. 1053/1960.
Salarizarea funcţiilor din cadrul secţiilor de specialitate şi a federaţiilor pe
ramură de sport se face la nivelul direcţiilor generale din grupa a II-a din
ministere.
Salariile tarifare ale funcţiilor din consiliile locale pentru educaţie fizică şi
sport se stabilesc de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, cu avizul
Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare şi Salarizare, prin asimilare cu
cele ale funcţiilor corespunzătoare ale organelor locale ale administraţiei de stat.
Art. 6. – Indicatorii de plan de muncă şi salarii, de investiţii, de
aprovizionare tehnico-materială şi planul valutar, aprobaţi Uniunii de Cultură
Fizică şi Sport trec asupra Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport.
Art. 7. – Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanţelor
şi Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare şi salarizare ca, pe baza
documentaţiei prezentate de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi a
criteriilor avute în vedere la determinarea plafoanelor aprobate prin Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 1048/1965, să stabilească plafonul lunar al salariilor
personale şi plafonul anual al fondului preşedintelui Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport.
Art. 8. – Fondul de premiere pentru aparatul Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport se stabileşte la o cotă de 4 % din fondul de salarii planificat.
Art. 9. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport poate aproba
consiliilor locale pentru educaţie fizică şi sport, federaţiilor, cluburilor, asociaţiilor
sportive, Centrului de cercetări ştiinţifice pentru educaţie fizică şi sport, ocuparea
prin cumul până la ½ normă a funcţiilor de antrenori, medici, metodişti şi
cercetători, în limita a 500 norme, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 10. – Transmiterea în direct prin televiziune a competiţiilor sportive
se va face cu plată, conform tarifelor ce se vor stabili de comun acord de către
Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi Comitetul de Radiodifuziune
şi Televiziune.
Art. 11. – Deţinătorii de baze sportive au obligaţia să asigure
administrarea, întreţinerea, repararea, precum şi dotarea bazelor sportive cu
instalaţiile şi materialele necesare, la un nivel care să satisfacă cerinţele activităţii
sportive. De asemenea, vor lua măsuri pentru obţinerea titlurilor de proprietate
sau de folosinţă asupra bazelor sportive.
Organele administraţiei de stat din comune întreţin bazele sportive care se
află in administrarea lor şi sprijină întreţinerea şi administrarea bazelor sportive
ale întreprinderilor, instituţiilor, cooperativelor agricole de producţie şi ale
celorlalte organizaţii obşteşti din raza lor de activitate.
Art. 12. – Desfiinţarea unei baze sportive, în condiţiile prevederilor Legii
nr. 29 din 29 decembrie 1967, se va putea efectua numai cu asigurarea construirii
unei alte baze sportive în locul celei supuse desfiinţării în care scop titularii de
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investiţii care cer desfiinţarea bazei sportive vor prevedea în planurile de investiţii
indicatorii necesari.
Proiectarea şi executarea de baze sportive în scopul înlocuirii unor
asemenea obiective desfiinţate se vor asigura cel puţin la dimensiunile, capacitatea
şi numărul de elemente componente ale bazei desfiinţate, de către organele care
propun aceasta.
Art. 13. – Bazele sportive care sunt folosite în alte scopuri decât pentru
activitatea de educaţie fizică şi sport şi care pot fi utilizate vor fi redate acestei
activităţi, la cererea Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, în termen
de cel mult un an de la data cererii.
Art. 14. – Premiile, primele şi indemnizaţiile acordate sportivilor,
specialiştilor şi tehnicienilor sportivi pe baza normelor emise de Consiliul Naţional
pentru Educaţie Fizică şi Sport sunt scutite de impozite.
Art. 15. – Beneficiile nete realizate din sistemele „Pronosport –
Pronoexpres” se varsă de Administraţia de Stat Loto-Pronosport, potrivit
prevederilor art. 4 din Legea nr. 29 din 29 decembrie 1967, în contul Consiliului
Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, pe bază de convenţie.
Art. 16. – Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport poate acorda
subvenţii şi donaţii pentru sprijinirea activităţii sportive de performanţă din
cluburi, asociaţii sportive şi şcoli, pentru organizarea unor acţiuni cu caracter
deosebit, precum şi subvenţii pentru întreţinerea şi dezvoltarea unor baze sportive.
Art. 17. – Pe data prezentei hotărâri se abrogă:
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2190 din 16 octombrie 1952
privitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 75
din 25 ianuarie 1950 pentru reglementarea folosirii bazelor sportive;
- Dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. 79 din 2 iunie 1959 referitoare la
aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 175/1959 privind reglementarea
cumulului de funcţiuni tehnico-administrative şi de specialitate;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1035 din 26 decembrie 1964
privind plata pentru trasmisiile prin radio şi televiziune a manifestărilor sportive.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 27 martie 1968.
Nr.629.
*) Anexa se difuzează prin grija Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IV, nr. 48, 11
aprilie 1968, p. 405–406.
20.
Hotărâre cu privire la organizarea Inspectoratului Sanitar de stat central şi a
unor unităţi sanitare teritoriale
În temeiul Legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfecţionare a
conducerii şi planificării economiei naţionale şi al Legii nr. 3/1968 privind
asigurarea conducerii locale de stat în unităţile administrativ-teritoriale până la
alegerea consiliilor populare,
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Inspectoratul sanitar de stat se organizează după cum urmează:
a) Ministrul Sănătăţii, Inspectoratul Sanitar de Stat Central;
b) la judeţe, Inspectoratul sanitar de stat judeţean;
c) la municipiul Bucureşti, Inspectoratul sanitar de stat al municipiului
Bucureşti.
Inspectoratul sanitar de stat judeţean şi cel al munincipiului Bucureşti sunt
subordonate direcţiei sanitare judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.
Art. 2. – Inspectoratul sanitar de stat central, inspectoratele sanitare de stat
judeţene şi Inspectoratul sanitar de stat al munincipiului Bucureşti vor exercita
atribuţiile şi drepturile prevăzute la art. 3 şi 4 din Decretul nr. 954/1965 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat.
Art. 3. – În judeţe şi în munincipiul Bucureşti funcţionează servicii
medico-legale judeţene şi al municipiului Bucureşti, subordonate direcţiilor
sanitare judeţene şi respectiv, a municipiului Bucureşti.
Serviciile medico-legale au cabinete medico-legale în oraşe. Cabinetele
medico-legale se înfiinţează, în funcţie de necesităţi, de direcţiile sanitare judeţene
şi a municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
Examinările medico-legale cerute de persoane interesate, domiciliate în
oraşele şi comunele situate în afara teritoriului deservit de cabinetele
medico-legale, se asigură printr-un medic delegat de la o unitate sanitară curativoprofilactică. Delegarea se face de directorul direcţiei sanitare, în propunerea
medicului legist şef.
Art. 4. – Numărul total de posturi la inspectoratele sanitare de stat
judeţene şi al munincipiului Bucureşti şi la serviciile medico-legale judeţene şi al
munincipiului Bucureşti este prevăzut în anexa**) la prezenta hotărâre.
Art. 5. – Angajarea, transferarea şi desfacerea contractului de muncă al
inspectorului sanitar de stat judeţean şef şi al munincipiului Bucureşti şi al
medicului legist şef al serviciului medico-legal judeţean şi al municipiului
Bucureşti se fac de către directorul direcţiei sanitare, cu acordul Ministerului
Sănătăţii.
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Angajarea, transferarea şi desfacerea contractului de muncă al
inspectorilor sanitari de stat şi al medicilor legişti se fac de către directorul direcţiei
sanitare judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit dispoziţiilor legale şi
normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.
Art. 6. – Normele de organizare şi funcţionare a Inspectoratului sanitar de
stat central, inspectoratelor sanitare de stat judeţene şi Inspectoratul sanitar de stat
al municipiului Bucureşti se stabilesc de către Ministerul Muncii.
Art. 7. – Normele de organizare şi funcţionare a staţiilor de salvare se
stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 75/1955 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a staţiilor de salvare, publicată în
colecţia de hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 6 din 5 februarie
1955, se abrogă.
Art. 8. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 17 februarie 1968.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 6 aprilie 1968.
Nr. 756.
*) Anexa nr. 3 se difuzează prin grija Scretariatului General al Consiliului de Miniştri.
**) Anexa se difuzează prin grija Ministerului Sănătăţii.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IV, nr. 70, 28
mai 1968, p. 552–553.
21.
Hotărâre privind reglementarea donării sângelui pentru scopuri terapeutice
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Angajaţii organizaţiilor socialiste sunt scoşi din producţie în ziua
prezentării pentru donare de sânge, pe baza dovezii eliberate de unitatea de
recoltare şi conservare de sânge. Pentru această zi li se va acorda de la unităţile
unde sunt încadraţi salariul echivalent cu câştigul mediu, calculat potrivit Codului
muncii.
Studenţii şi elevii donatori de sânge sunt scutiţi de participare la procesul
de învăţământ în ziua prezentării pentru donare de sânge, pe baza dovezii eliberate
de unitatea de recoltare şi conservare de sânge, păstrându-şi drepturile materiale.
Militarii donatori de sânge sunt scutiţi de participare la pregătirea militară în ziua
prezentării pentru donare de sânge.
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Art. 2. – Donatorii de sânge cu plată au dreptul la:
a) o recompensă de 0,50 lei pentru fiecare mililitru de sânge donat.
Donatorii al căror sânge conţine factori sanguini speciali, stabiliţi prin ordinul
ministerului sănătăţii sau este utilizat pentru cercetări ori pentru prepararea
serurilor test rare, precum şi donatorii de sânge medular, vor primi o recompensă
bănească în valoare de 1 leu pentru fiecare mililitru de sânge donat;
b) o masă caldă sau rece, în valoare de 12 lei, după fiecare donare de sânge;
c) un premiu de 200 lei la fiecare a cincea donare.
Art. 3. – Donatorii onorifici de sânge au dreptul la:
a) o masă caldă sau rece, în valoare de 20 lei, după fiecare donare de sânge;
b) un premiu de 200 lei la fiecare a cincea donare în bani sau obiecte;
c) prioritate faţă de ceilalţi angajaţi sau cooperatori la biletele de trimitere
pentru odihnă şi tratament în staţiunile balneoclimaterice, ce urmează a fi acordate
de unităţile unde lucrează donatorii onorifici.
Art. 4. – Ministerul Sănătăţii coordonează, îndrumează şi controlează
activitatea de recrutare a donatorilor şi de recoltare a sângelui pentru scopuri
terapeutice.
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi ale munincipiului
Bucureşti vor organiza în unităţile de sub controlul şi îndrumarea lor activitatea de
recrutare a donatorilor onorifici de sânge.
La unităţile aparţinând Ministerului Forţelor Armate, coordonarea,
îndrumarea şi controlul activităţii de recrutare a donatorilor şi de recoltare a
sângelui se execută de organele acestui minister.
Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat vor sprijini
modul de organizare a recrutării donatorilor onorifici de sânge în unităţile din
subordinea lor.
Art. 5. – Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor, Comitetul de Stat
pentru Cultură şi Artă, Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune şi organele de
presă centrală şi locală vor sprijini activitatea educativă în favoarea donării
onorifice de sânge.
Art. 6. – Se recomandă Societăţii de Cruce Roşie a Republicii Socialiste
România să sprijine organele medico-sanitare în activitatea de propagandă şi de
recrutare a donatorilor onorifici de sânge, potrivit prevederilor statutului său.
Art. 7. – Se recomandă Uniunii Generale a Sindicatelor să sprijine
activitatea de recrutare a donatorilor de sânge.
Se recomandă Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie,
Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunii Centrale a
Cooperativelor de Consum să sprijine activitatea de recrutare a donatorilor
onorifici de sânge şi să acorde membrilor lor drepturi corespunzătoare celor
prevăzute la articolul 1 alineatul 1.
Art. 8. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 243/1961 privind acordarea
unor drepturi donatorilor de sânge, publicată în Colecţia de Hotărâri şi Dispoziţii
ale Consiliului de Miniştri nr. 14 din 29 aprilie 1961 şi Hotărârea Consiliului de
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Miniştri nr. 1571/1967 privind prelungirea aplicării prevederilor articolului 4 din
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 243/1961, publicată în Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România, partea I, nr. 61 din 8 iulie 1967, se abrogă.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 27 mai 1968.
Nr. 1150.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IV, nr. 124, 21
septembrie 1968, p. 1168.
22.
Hotărâre privind reglementarea utilizării retribuţiei unor specialişti
în sectorul sanitar
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Personalul medico-sanitar cu pregătire superioară va putea fi
retribuit cu ora pentru munca efectiv prestată în unităţile din domeniul ocrotirii
sănătăţii, în afara normei legale de muncă de la funcţia de bază. Retribuţia cu ora
se face în limita posturilor normate vacante la unitatea respectivă.
Art. 2. – Personalul medico-sanitar cu pregătire superioară încadrat cu
funcţia de bază pe posturi tehnico-administrative în aparatul de stat, organizaţii de
masă sau alte organizaţii socialiste, va putea lucra – în cadrul programului de
muncă al acestor unităţi – un număr de până la 30 ore lunar în unităţi sanitare şi
de cercetare ştiinţifică, în specialitatea din care provine, fără diminuarea salariului
de la funcţia de bază.
Pentru aceste ore, acest personal nu va fi retribuit de unitatea sanitară sau
de cercetare ştiinţifică respectivă.
Art. 3. – Pentru perioada cât personalul medico-sanitar funcţionează în
aparatul de stat, organizaţiile de masă sau alte organizaţii socialiste, acestea se
consideră în concediu fără plată de la funcţia şi unitatea din care provine, iar
perioada respectivă se consideră vechime în specialitate.
Art. 4. – Pentru unele lucrări cu caracter ocazional şi de specialitate, în
aparatul de stat va putea fi utilizat personal medico-sanitar din alte unităţi, care va
fi retribuit cu ora pentru timpul efectiv prestat peste programul de la funcţia de
bază.
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Art. 5. – Ministerul Sănătăţii, cu avizul Comitetului de Stat pentru
Probleme de Organizare şi Salarizare, va elabora în termen de 15 zile instrucţiunile
de aplicare a prezentei hotărâri.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 18 septembrie 1968.
Nr. 2008.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 3,
8 ianuarie 1969, p. 46.
23.
Hotărâre pentru declararea zilei de 7 aprilie ca „Ziua sănătăţii”
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Articol unic. – Ziua de 7 aprilie se declară „Ziua sănătăţii”.
Această zi va fi sărbătorită în cadru festiv, de toate unităţile sanitare din
ţară, cu participarea organelor locale.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 28 decembrie 1968.
Nr. 2890.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 21,
5 februarie 1969, p. 178.
24.
Decret privind instituirea ordinului şi medaliei „Meritul Sanitar”
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Se instituie ordinul şi medalia „Meritul Sanitar”, ce se vor putea
conferi personalului medico-sanitar, precum şi acelor persoane care, prin
activitatea lor, au dovedit o grijă deosebită pentru restabilirea sănătăţii bolnavilor
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şi pentru păstrarea şi promovarea sănătăţii oamenilor muncii ori au adus o
contribuţie valoroasă la dezvoltarea ştiinţei medicale, la răspândirea şi creşterea
prestigiului acesteia sau au sprijinit în mod deosebit realizarea politicii partidului şi
statului în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Ordinul şi medalia „Meritul Sanitar” se vor putea conferi, de asemenea, şi
cetăţenilor altor state, care, prin opera şi activitatea lor medico-sanitară, contribuie
la dezvoltarea ştiinţei medicale şi la întărirea legăturilor de colaborare ştiinţifică, în
domeniul sanitar, cu Republica Socialistă România.
Art. 2. – Ordinul „Meritul Sanitar” are următoarele clase:
- clasa I;
- clasa a II-a;
- clasa a III-a;
Art. 3. – Medalia „Meritul Sanitar” nu are clase.
Art. 4. – Dispoziţiile legale în vigoare, privind reducerea impozitelor pe
venit pentru persoanele distinse cu ordine ale Republicii Socialiste România, nu
sunt aplicabile celor distinşi cu ordinul „Meritul Sanitar”.
Art. 5. – Se aprobă Regulamentul privind descrierea locul ierarhic şi
modul de purtare a ordinului şi medaliei „Meritul Sanitar”, care face parte
integrantă din prezentul decret.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 29 ianuarie 1969.
Nr. 54.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 59, 22
mai 1969, p. 460–463.
25.
Decret pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Ministerul Sănătăţii înfăptuieşte politica partidului şi statului în
domeniul ocrotirii sănătătii populaţiei.
Art. 2. – Ministerul Sănătăţii conduce, îndrumă şi controlează întreaga
activitate cu privile la ocrotirea sănătăţii populaţiei.
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Art. 3. – Ministerul Sănătăţii asigură aplicarea legilor, decretelor şi
hotărârilor Consiliului de Miniştri în domeniul său de activitate.
Art. 4. – În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii colaborează
cu ministerele, cu celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, precum şi cu
organele centrale ale cooperaţiei şi ale altor organizaţii obşteşti.
CAPITOLUL II
Atribuţii
Art. 5. – Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:
a) conduce, îndrumă şi controlează:
- activitatea de igienă şi de profilaxie a bolilor transmisibile, a bolilor
profesionale şi a bolilor cronice cu largă răspândire;
- activitatea de asistenţă medicală curativo-profilactică a populaţiei;
- activitatea de asistenţă medicală şi de ocrotire a sănătăţii mamei,
copilului şi tineretului;
- activitatea de asistenţă medicală balneofizioterapeutică şi de recuperare;
- activitatea de medicină a culturii fizice şi sportului;
- activitatea medico-sanitară desfăşurată de unităţile medico-sanitare cu
caracter special;
- activitatea de asistenţă cu medicamente;
- activitatea de medicină legală;
- activitatea de educaţie sanitară;
- aplicarea măsurilor de protecţie sanitară a frontierelor de stat şi
respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile internaţionale cu privire la bolile
transmisibile, la substanţe toxice şi la stupefiante;
b) îndrumă şi controlează, potrivit legii, aplicarea unitară a normelor de
igienă şi antiepidemice şi ia măsurile corespunzătoare;
c) colaborează cu Ministerul Muncii la îndrumarea şi controlul activităţii
de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi de recuperare a acesteia;
d) efectuează studii privind dinamica stării de sănătate a populaţiei şi
factorii ce o influenţează stabilind tendinţele principalelor fenomene ale stării de
sănătate; studiază, împreună cu alte organe centrale interesate, dinamica sporului
natural al populaţiei, făcând propuneri corespunzătoare; elaborează programele de
asistenţă medico-sanitară a populaţiei, anuale şi de perspectivă;
e) asigură personalul de specialitate, baza tehnico-materială şi capacitatea
de spitalizare şi tratament pentru împrejurări speciale;
f) instituie acţiuni speciale pentru prevenirea şi combaterea bolilor
transmisibile şi pentru rezolvarea altor probleme de sănătate prezentând interes
deosebit;
g) conduce activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul ocrotirii
sănătăţii; îndrumă şi controlează această activitate, prin intermediul Academiei de
Ştiinţe Medicale; asigură dotarea cu aparatură medicală a unităţilor sanitare care
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servesc drept baze de învăţământ şi cercetare ştiinţifică; urmăreşte aplicarea în
practica medicală a rezultatelor cercetării ştiinţifice din ţară şi străinătate;
h) sprijină organizarea manifestărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate în
problemele interesând ocrotirea sănătăţii;
i) editează lucrări şi publicaţii în domeniul său de activitate; organizează şi
asigură informarea personalului medico-sanitar în problemele de specialitate;
j) conduce, organizează şi cotrolează asigurarea populaţiei şi a unităţilor
sanitare cu medicamente, produse chimice şi biologice pentru uz uman, aparatură
şi produse tehnico-medicale din producţia internă şi din import.
În acest scop:
- orientează şi sprijină cercetarea ştiinţifică medicală în domeniul
substantelor farmaceutice şi al aparaturii medicale;
- participă la întocmirea planurilor de producţie a substanţelor
farmaceutice şi a aparaturii medicale, astfel încât acestea să corespundă cerinţelor
ocrotirii sănătăţii;
- autoriză introducerea în practică a medicamentelor, produselor tehnicomedicale, chimice şi biologice pentru uz uman, a plantelor medicinale şi a
produselor cosmetice; organizează şi asigură controlul producţiei şi calităţii
acestora;
- îndrumă, coordonează şi controlează activitatea cu stupefiante şi cu
substanţe toxice în condiţiile legii;
k) stabileşte structura şi normele de organizare şi funcţionare a tuturor
unităţilor sanitare; îşi dă acordul aspura înfiinţării, desfiinţări, schimbării sediului
şi profilului unităţilor sanitare din subordinea altor organe centrale şi a celor
locale.
Aceste dispoziţii se aplică, în ceea ce priveşte unităţile Ministerului
Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului,
numai pentru spitale şi policlinici;
l) îşi dă acordul asupra organizării şi funcţionării staţiunilor
balneoclimatice, asupra planurilor de sistematizare şi dezvoltare şi asupra
instituirii perimetrelor de protecţie ale acestora; autoriză, îndrumă şi controlează
exploatarea şi utilizarea raţională a factorilor terapeutici naturali şi recomandă
folosirea de noi surse de factori terapeutici naturali;
m) organizează şi coordonează proiectarea şi executarea investiţiilor
prevăzute în planul său, care se efectuează prin unităţi proprii sau prin
organizaţiile de specialitate ale altor organe; îşi dă acordul la documentaţia de
proiectare a construcţiilor sanitare, prevăzute în planurile de investiţii ale altor
ministere sau organe centrale ale administraţiei de stat şi ale judeţelor sau al
munincipiului Bucureşti;
n) organizează şi coordonează îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din
activitatea de colaborare în domeniul ocrotirii sănătăţii, în cadrul relaţiilor
internaţionale; pregăteşte şi asigură, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe
şi cu alte organe centrale competente, sau cu acordul acestora, participarea la
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activităţile şi reuniunile organizaţiilor internaţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii
şi face propuneri în vederea încheierii, aderării sau denunţării înţelegerilor
internaţionale în acest domeniu;
o) asigură aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de
personal medico-sanitar, în care scop:
- colaborează cu Ministerul Învăţământului la îndeplinirea sarcinilor ce
revin acestui minister în conducerea, îndrumarea şi controlul învăţământului
medico-farmaceutic universitar şi postuniversitar, precum şi la stabilirea normelor
cu privire la elaborarea programelor de curs pentru învăţământul medicofarmaceutic universitar şi post universitar;
- îndeplineşte atribuţiile ce-i revin potrivit legii, în legătură cu organizarea
şi desfăşurarea învăţământului tehnic şi profesional sanitar; organizează cursuri de
perfecţionare a medicilor, farmaciştilor şi a cadrelor medii sanitare;
- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi
promovare a personalului medico-sanitar şi controlează modul lor de aplicare;
- repartizează la stagiu, împreună cu Ministerul Învăţământului,
absolvenţii institutelor de medicină şi farmacie; repartizează în producţie
absolvenţii liceelor de specialitate, ai şcolilor de specializare postliceală şi ai şcolilor
profesionale;
- participă la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor
sistemului de salarizare;
- stabileşte specialităţile medico-sanitare şi normativul de personal pentru
toate unităţile sanitare;
- conduce, îndrumă şi controlează activitatea privind deontologia
medicală; controlează exercitarea profesiunilor medico-sanitare; suspendă şi
ridică, în condiţiile legii, dreptul de practică a profesiunilor medico-sanitare;
- stabileşte, potrivit legii speciale, măsuri cu privire la protecţia muncii, în
scopul asigurării celor mai bune condiţii de muncă, a prevenirii accidentelor de
muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale pentru unităţile în subordine;
p) stabileşte, pe baza şi în vederea executării legii, norme privind
activităţile de tehnică medicală, planificare, financiară, de personal, muncă şi
salarizare, precum şi pentru orice alte activităţi din domeniul ocrotirii sănătăţii.
Aceste norme sunt obligatorii pentru toate unităţile sanitare, precum şi pentru
orice organizaţii socialiste, indiferent de subordonarea lor, asigurându-se
respectarea dispoziţiilor art. 26;
r) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte
prevăzute de lege, avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter elaborate
de celelalte ministere şi organe centrale şi de comitetele executive ale consiliilor
populare, care interesează domeniul său de activitate;
s) îşi dă acordul asupra propunerilor de plan şi buget aferente activităţii de
ocrotire a sănătăţii întocmite de ministerele cu reţea sanitară proprie, cu excepţia
Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului
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Secuităţii Statului, precum şi asupra propunerilor întocmite de organele locale;
urmăreşte aplicarea măsurilor prevăzute în planurile şi bugetele locale;
t) sprijină activitatea Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale şi a Societăţii
de Cruce Roşie a Republicii Socialiste România;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
Art. 6. – Numirea şi revocarea directorilor direcţiilor sanitare judeţene şi a
munincipiului Bucureşti, precum şi angajarea, transferarea şi desfacerea
contractelor de muncă ale conducătorilor direcţiilor sanitare ca şi ai oficiilor şi
serviciilor sanitare independente din ministerele cu reţea sanitară proprie se fac cu
acordul Ministerului Sănătăţii.
Transferarea medicilor şi farmaciştilor dintr-un judeţ în altul sau în
municipiul Bucureşti se face după caz, de către miniştri, conducătorii celorlalte
organe centrale cu reţea sanitară proprie, de conducătorii direcţiilor sanitare
judeţene şi a municipilui Bucureşti sau ai unităţilor sanitare, numai cu acordul
Ministerului Sănătăţii. Fac excepţie de la această dispoziţie ofiţerii medici şi
farmacişti din cadrul Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor
Interne şi Consiliului Securităţii Statului.
Transferarea medicilor şi farmaciştilor între unităţile sanitare cu
subordonare diferită, între organele centrale şi organele locale ale adiministraţiei
de stat, între aceste organe şi unităţile cu altă subordonare, se face de asemenea
numai cu acordul Ministerului Sănătăţii.
Acordul Ministerului Sănătăţii este obligatoriu şi în cazul angajării
medicilor şi farmaciştilor după desfacerea contractului de muncă, potrivit codului
muncii, precum şi în cazul angajării medicilor şi farmaciştilor proveniţi din cadrele
permanente ale Ministerului Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi
Consiliului Securităţii Statului după trecerea lor în rezervă sau în retragere.
Art. 7. – Ministerul Sănătăţii poate cere organelor de stat şi organizaţiilor
obşteşti date, informaţii şi materiale necesare realizării atribuţiilor sale.
CAPITOLUL III
Organizare şi funcţionare
Art. 8. – Ministerul Sănătăţii este condus de Colegiul ministerului, organ
deliberativ, care hotărăşte în probleme generale privind activitatea ministerului.
Art. 9. – Colegiul ministerului se compune din:
a) ministrul, adjuncţii ministrului şi secretarii generali;
b) preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, directori din aparatul
ministerului, conducători ai unor unităţii în subordinea ministerului, precum şi
specialişti cu experienţă îndelungată şi înaltă calificare din cadrul ministerului sau
din afara acestuia;
c) preşedintele Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale şi preşedintele
Societăţii de Cruce Roşie a Republicii Socialiste România;
d) un delegat al sindicatelor desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor
din România.
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Componenţa Colegiului ministerului se aprobă de Consiliul de Miniştri.
Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul; în lipa ministrului
atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de unul din adjuncţii săi desemnat de
ministru.
Art. 10. – La şedinţele Colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi
organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse
dezbaterii.
De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul
ministerului sau din afara acestuia.
Art. 11. – Colegiul ministerului îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel
puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea
membrilor ce-l compun.
În caz de divergenţă între ministru şi majoritatea membrilor colegiului,
problema asupra căreia nu s-a realizat un acord va fi supusă vicepreşedintelui
Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea ministerului; dacă una din
părţi nu este de acord cu soluţia dată, problema va fi supusă Consiliului de
Miniştri, pentru a hotărî.
Art. 12. – Şedinţele colegiului au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se
convoacă, în timp util, de ministru. Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel
puţin o treime din numărul membrilor săi.
Art. 13. – Pentru analiza unor probleme de mare complexitate sau care
interesează întreaga activitate a ministerului, colegiul poate constitui colective de
lucru, cuprinzând specialişti din cadrul ministerului sau din afara acestuia.
Desemnarea specialiştilor din afara ministerului se va face cu acordul
ministrului sau conducătorului organului central respectiv.
Art. 14. – Colegiul ministerului în întregul său şi fiecare membru în parte
răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a ministerului;
fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia,
pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt încredinţate.
Art. 15. – Între şedinţele colegiului, ministrul împreună cu adjuncţii
ministrului şi secretarii generali dezbat şi rezolvă problemele curente ale activităţii
ministerului şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a
hotărârilor colegiului.
Art. 16. – În executarea hotărârilor Colegiului ministerului, şi în
exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi
alte acte prevăzute de lege.
Art. 17. – Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe
şi organizaţii din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.
Art. 18. – Ministrul informează Colegiul ministerului asupra principalelor
probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
Art. 19. – Adjuncţii ministrului şi secretarii generali se numesc de
Consiliul de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de Colegiul ministerului.
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Art. 20. – Pe lângă Ministerul Sănătăţii funcţionează Academia de Ştiinţe
Medicale, instituţie care organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate
ştiinţifică în domeniul ocrotirii sănătăţii. Academia de Ştiinţe Medicale răspunde
faţă de Ministerul Sănătăţii pentru întreaga sa activitate.
Modul de organizare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe Medicale se
stabileşte prin statutul acestei academii.
Art. 21. – În cadrul Ministerului Sănătăţii funcţionează Consiliul tehnicoştiinţific, care se organizează şi funcţionează pe bază de regulament aprobat de
Colegiul ministerului.
Componenţa Consiliului tehnico-ştiinţific se aprobă de Colegiul
ministerului.
Art. 22. – Pentru asigurarea respectării normelor de etică profesională în
exercitarea profesiunilor medico-sanitare, Ministerul Sănătăţii este ajutat de
Colegiul medicilor şi farmaciştilor din cadrul Uniunii Societăţilor de Ştiinţe
Medicale.
Art. 23. – Ministerul Sănătăţii are următoarea structură organizatorică:
a) Inspectoratul sanitar de stat central;
b) Direcţia asistenţei medicale;
c) Direcţia medicinei preventive;
d) Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale;
e) Direcţia medicală specială;
f) Direcţia lucrări speciale;
g) Direcţia plan sanitar şi organizarea muncii;
h) Direcţia învăţământ şi personal;
i) Direcţia tehnică de construcţii şi aprovizionare;
j) Direcţia finanţării şi administrării unităţilor sanitare;
k) Direcţia de relaţii externe şi secretariat;
l) Direcţia de control;
m) Oficiul juridic;
n) Biroul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor,
sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor.
Art. 24. – Ministerul Sănătăţii are în subordinea sa unităţi sanitare, de
cercetări ştiinţifice, de învăţământ profesional şi tehnic, licee de specialitate,
Editura medicală, Centrul de documentare medicală, întreprinderi şi organizaţii
economice.
Art. 25. – Atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatorică a
unităţilor prevăzute la art. 23 şi 24 din prezentul decret se stabilesc de Ministerul
Sănătăţii, potrivit normelor legale.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 26. – Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi
Consiliul Securităţii Statului vor adapta la specificul activităţii proprii normele
Ministerului Sănătăţii, cu acordul acestui minister.
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Art. 27. – Decretul nr. 7/1953 pentru organizarea Ministerului Sănătăţii,
decretul nr. 191/1950 privind înfiinţarea Direcţiei industriei produselor chimicofarmaceutice în cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi orice alte dispoziţii
contrare prezentului decret, se abrogă.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 22 mai 1969.
Nr. 452.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 62,
29 mai 1969, p. 511.
26.
Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Ministerul Sănătăţii are în subordine instituţiile, organizaţiile
economice şi întreprinderile prevăzute în anexa nr. 1 *) la prezenta hotărâre.
Art. 2. – Ministerul Sănătăţii se încadrează în ce priveşte salarizarea
personalului din aparatul său central în grupa I din anexa nr. 1/16 la Hotărârea
Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi a Consiliului de Miniştri nr.
1053/1960.
Art. 3. – Numărul de posturi, nomenclatorul de funcţii şi salarizarea
personalului din cadrul Ministerului Sănătăţii sunt cele prevăzute în anexa nr. 2*).
Art. 4. – Angajaţii deveniţi disponibili ca urmare a aplicării măsurilor
prevăzute în prezenta hotărâre au dreptul, după caz, la:
a) repartizarea în alte locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor
profesionale. Această repartizare se consideră transferare în interesul serviciului
potrivit prevederilor art. 16 din codul muncii, cu drepturile prevăzute de art. 162
din acelaşi cod;
b) salariul tarifar actual lunar de încadrare până la reîncadrare, dar nu mai
mult de 3 luni, în care se include şi compensarea prevăzută de art. 73 din codul
muncii; perioada până la reîncadrare, dar nu mai mult de 3 luni, se consideră
vechime în muncă şi în specialitate;
*

Anexele se comunică celor interesaţi prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.
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c) drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru cei cărora li se
desface contractul de muncă în baza art. 20 lit. b din codul muncii.
Salariile şi celelalte drepturi ale angajaţilor prevăzute în acest articol se
acordă de către unitatea cu care au avut raporturile de muncă.
Art. 5. – Angajaţilor reîncadraţi în muncă în funcţii inferioare încadrării
avute anterior li se va asigura pe timp de 3 luni de la data când au devenit
disponibili salariul tarifar lunar de încadrare avut la vechiul loc de muncă.
Angajaţilor care se recalifică în munci productive li se va asigura pe timp
de 6 luni, socotit de la data când au devenit disponibili, salariul tarifar de încadrare
avut la vechiul loc de muncă.
Diferenţele de salariu prevăzute în alineatele precedente se suportă de
unităţile în care s-au reîncadrat angajaţii respectivi, din economiile la fondul de
salarii.
Art. 6. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 688/1951 privind
coordonarea de către Ministerul Sănătăţii a dezvoltării reţelei de unităţi sanitare în
Republica Populară Română, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 79/1957
privind înfiinţarea Direcţiei generale a prevederilor sociale în cadrul Ministerului
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 845/1957
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale
se abrogă.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ION GHEORGHE
MAURER
Bucureşti, 29 mai 1969.
Nr. 1123.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 64, 16
iunie 1969, p. 518–519.
27.
Regulament privind descrierea, locul ierarhic şi modul de purtare a ordinului şi
medaliei „Meritul Sanitar”
Art. 1. – Însemnele ordinului „Meritul Sanitar”*) au înfăţişarea unei stele.
Părţile componente ale însemnelor sunt:
*

În conformitate cu art. 5 al Decretului nr. 54/1969, publicat în Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România, Partea. I, nr. 21 din 5 februarie 1969, prezentul regulament face parte integrantă
din acel decret.
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- placa de bază, reprezentând o stea cu 12 mănunchiuri a câte 5 raze mari
şi 12 mănunchiuri a câte 3 raze mici plasate între mănunchiurile de raze mari;
- o pastilă de formă circulară, cu diametrul de 26 mm, încadrată de un cerc
zimţat şi acoperită cu email alb şi roşu închis, peste care este aplicat însemnul
simbolizând medicina (potirul cu şarpe). În partea de jos, sub pastila albă, peste
cercul zimţat şi peste un mănunchi de raze mari şi două cu raze mici sunt
imprimate în relief iniţialele „R.S.R”. La baza fiecărui mănunchi de raze mici, cu
excepţia celor două acoperite cu iniţialele „R.S.R”, este montată câte o piatră
sintetică;
- dispozitivul de prindere, montat pe reversul decoraţiei, compus din ac,
suportul acului şi închizătorul de siguranţă.
Ca mărime, însemnele ordinului se înscriu într-un cerc cu diametrul de 60
mm.
Art. 2. – Însemnul ordinului, clasa I, este confecţionat din tombac aurit.
Însemnul ordinului, clasa a II-a, este confecţionat din tombac argintat.
Însemnul ordinului, clasa a III-a, este confecţionat din tombac patinat.
Art. 3. – Baretele ordinului „Meritul Sanitar” au o lungime de 24 mm, o
lăţime de 9 mm şi sunt confecţionate din mătase moarată de culoare albă. Bareta
ordinului, clasa I, are la mijloc o dungă roşie de 6 mm lăţime, iar în părţile laterale
câte două dungi a 0,5 mm lăţime fiecare, una de culoare roşie şi alta de culoare
galbenă situată la margine. Bareta ordinului, clasa a II-a, are la mijloc două dungi
roşii de câte 3 mm lăţime fiecare, iar în părţile laterale câte două dungi a 0,5 mm
lăţime fiecare, una de culoare roşie şi alta de culoare galbenă situată la margine.
Bareta ordinului, clasa a III-a, are trei dungi roşii, de câte 2 mm lăţime fiecare, iar
în părţile laterale câte două dungi a 0,5 mm lăţime fiecare, una de culoare roşie şi
alta de culoare galbenă situată la margine.
Art. 4. – Însemnul „Meritul Sanitar” are următoarele părţi componente:
- medalia propriu-zisă;
- panglica;
- dispozitivul de prindere;
Medalia propriu-zisă este de formă circulară, cu diametrul de 31 mm. Pe
avers, la mijloc, este imprimat, în relief, însemnul medicinei (potirul cu şarpe), cu
două crengi de lauri, înconjurat de inscripţia „Republica Socialistă România”, iar
pe revers, inscripţia „Medalia Meritul Sanitar”, scrisă cu litere în relief.
În partea superioară medalia are un inel lipit, de care este prins un inel mai
mare, prin care este petrecută panglica.
Panglica are o lungime de 50 mm, o lăţime de 30 mm şi este confecţionată
din mătase moarată de culoare albă. La mijloc are două dungi roşii de câte 3,5 mm
lăţime fiecare, iar în părţile laterale câte două dungi a 0,5 mm lăţime fiecare, una de
culoare galbenă şi alta de culoare roşie situată la margine.
Capetele panglicii sunt prinse pe reversul medaliei cu ajutorul a două
brăţări.
Dispozitivul de prindere este compus dintr-o plăcuţă cu un ac de siguranţă.
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Însemnul medaliei „Meritul Sanitar” este confecţionat din tombac aurit.
Art. 5. – Bareta medaliei „Meritul Sanitar” are o lungime de 24 mm, o
lăţime de 9 mm şi este confecţionată din acelaşi material ca şi panglica, având
caracteristicile acesteia.
Art. 6. – În ierarhia decoraţiunilor, locul ordinului „Meritul Sanitar” este
imediat după ordinul „Meritul Militar” şi înaintea ordinului „În serviciul Patriei
socialiste”, iar cel al medaliei „Meritul Sanitar” este imediat după medalia „Meritul
Militar” şi înaintea medaliei „În serviciul Patriei socialiste”.
Art. 7. – Însemnele oridinului „Meritul Sanitar” se poartă pe partea
dreaptă a pieptului, după cum urmează:
- însemnul ordinului „Meritul Sanitar” clasa I, după însemnul ordinului
„Meritul Cultural” clasa I;
- însemnul ordinului „Meritul Sanitar” clasa aII-a, după însemnul
ordinului „Meritul Cultural” clasa a II-a;
- însemnul ordinului „Meritul Sanitar” clasa a III-a, după însemnul
ordinului „Meritul Cultural” clasa a III-a.
Însemnul medaliei „Meritul Sanitar” se poartă pe partea stângă a pieptului,
după însemnul medaliei „Meritul Militar” clasa I.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, Anul V, partea I, nr. 81,
29 iulie 1969, p. 2.
28.
Expunere de motive a Decretului nr. 541/1969
Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu
privire la îmbunătăţirea asistenţei medicale a populaţiei din Republica Socialistă
România prevăd înfiinţarea Consiliului Sanitar Superior, având ca atribuţii
examinarea problemelor generale ale ocrotirii sănătăţii şi elaborarea de măsuri cu
privire la direcţiile de dezvoltare ale acesteia. În acest scop s-a adoptat alăturatul
decret.
Dată fiind importanţa măsurilor pe care le adoptă acest organ, precum şi
necesitatea de a aborda unitar pentru întreg teritoriul ţării problemele de ocrotire a
sănătăţii, trebuie să se îmbine experienţa ştiinţifică din diferitele domenii ale
ştiinţei medicale cu practica ocrotirii sănătăţii.
În consecinţă, Consiliul Sanitar Superior va fi compus din membri
desemnaţi dintre cele mai reprezentative personalităţi ale ştiinţei şi învăţământului
medical, cadre medicale cu bogată şi înaltă calificare în instituţiile sanitare, precum
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şi din delegaţi ai unor organe şi organizaţii centrale direct interesate în problemele
de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii.
Activitatea Consiliului Sanitar Superior s-a prevăzut să se desfăşoare pe
principiul muncii colective, acesta întrunindu-se în şedinţă ordinară cel puţin o
dată pe an. activitatea urmează să se desfăşoare în prezenta a cel puţin două treimi
din numărul membrilor săi, iar hotărârile să se adopte cu majoritatea membrilor
ce-l compun.
Pentru a nu se crea un aparat special al acestui organ, problemele
administrativ-gospodăreşti urmează să se asigure de Ministerul Sănătăţii.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, Anul V, partea I, nr. 81,
29 iulie 1969, p. 2.
29.
Decret privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Sanitar Superior
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Pe lângă Ministerul Sănătăţii se înfiinţează Consiliul Sanitar
Superior.
Consiliul Sanitar Superior are sarcina de a analiza şi a dezbate periodic
problemele generale ale ocrotirii sănătăţii şi de a elabora şi propune măsuri cu
privire la direcţiile de dezvoltare ale activităţii medicale în Republica Socialistă
România.
Art. 2. – Consiliul Sanitar Superior se compune dintr-un număr de
membri desemnaţi dintre cele mai reprezentative personalităţi ale ştiinţei şi
învăţământului medical, cadre medicale cu bogată experienţă şi înaltă calificare din
instituţiile sanitare, precum şi din delegaţi ai unor organe şi organizaţii centrale, de
stat ori obşteşti, interesate în problemele de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii.
Membrii Consiliului Sanitar Superior se desemnează pe o perioadă de 3
ani.
Preşedintele Consiliului Sanitar Superior este ministrul sănătăţii, care va
fi ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de vicepreşedinţi şi de un secretar general.
În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia se îndeplinesc de unul dintre
vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
Componenţa Consiliului Sanitar Superior se aprobă prin hotărâre a
Consiliului de Miniştri.
Art. 3. – Şedinţele Consiliului Sanitar Superior au loc cel puţin o dată pe
an şi se convoacă în timp util de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
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vicepreşedintele care îi ţine locul. Consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel
puţin o treime din numărul membrilor săi.
Art. 4. – Consiliul Sanitar Superior lucrează în prezenţa a cel puţin două
treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce-l
compun.
Art. 5. – La şedinţele Consiliului Sanitar Superior pot fi invitaţi delegaţi
ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti, precum şi specialişti din domeniul
ocrotirii sănătăţii.
Art. 6. – Problemele administrativ-gospodăreşti ale Consiliului Sanitar
Superior se rezolvă prin grija Ministerului Sănătăţii.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 29 iulie 1969.
Nr. 541.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,Anul V, partea I, nr. 90,
21 august 1969, p. 2.
30.
Expunere de motive a Decretului nr. 590/1969
Cercetarea ştiinţifică medicală în ţara noastră se desfăşoară în unităţi
aparţinând Ministerului Sănătăţii şi Academiei Republicii Socialiste România, în
care lucrează 1625 cadre de cercetare. De asemenea, în institutele de medicină şi
farmacie ale Ministerului Învăţământului, cadrele didactice efectuează paralel cu
activitatea didactică şi de asistenţă medicală şi muncă de cercetare ştiinţifică.
Îndrumarea şi coordonarea acestei activităţi era exercitată de mai multe
organe: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului, Academia Republicii
Socialiste România şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.
Lipsa de coordonare unitară a cercetării medicale şi subordonarea diferită
a unităţilor de cercetare au făcut ca rezultatele cercetării ştiinţifice medicale să nu
fie la nivelul eforturilor depuse de statul nostru pentru a asigura progresul continuu
al medicinii româneşti.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 24–25
octombrie 1968, care a dezbătut măsurile necesare pentru îmbunătăţirea ocrotirii
sănătăţii în ţara noastră, a scos în evidenţă necesitatea adoptării unui sistem unitar
de coordonare a cercetării medicale.
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Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire
la îmbunătăţirea asistenţei medicale a populaţiei din Republica Socialistă România
stabilesc direcţiile principale de activitate în domeniul organizării şi dezvoltării
cercetării ştiinţifice medicale, precum şi înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale.
În acest scop s-a adoptat alăturatul decret prin care se înfiinţează
Academia de Ştiinţe Medicale, căreia i se fixează atribuţiile şi organele de
conducere.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,Anul V, partea I, nr. 90,
21 august 1969, p. 2.
31.
Decret pentru înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Se înfiinţează Academia de Ştiinţe Medicale, instituţie de stat
având personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti.
Academia de Ştiinţe Medicale funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii
şi răspunde faţă de acesta pentru întreaga sa activitate.
Art. 2. – Academia de Ştiinţe Medicale este forul ştiinţific care are sarcina
să contribuie la dezvoltarea ştiinţelor medicale şi la promovarea ocrotirii sănătăţii
populaţiei din Republica Socialistă România.
Art. 3. – În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Academia de Ştiinţe
Medicale are următoarele atribuţii:
a) efectuează, prin instituţiile şi unităţile sale, cercetări în domeniul
teoriei şi practicii medicale şi în strânsă legătură cu necesităţile ocrotirii sănătăţii
publice;
b) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de cercetare ştiinţifică
din instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică
subordonate;
c) exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de cercetare
ştiinţifică medicală să se desfăşoare în instituţiile de învăţământ superior medical şi
în unităţile de cercetare, altele decât cele aflate în sistemul său propriu, precum şi
în unităţile de asistenţă medico-sanitară, în colaborare cu Ministerul
Învăţământului, cu alte ministere şi cu organele centrale şi locale cărora le sunt
subordonate aceste unităţi;
d) contribuie la valorificarea cercetării ştiinţifice medicale şi asigură
îndrumarea tehnică şi metodologică a unităţilor medico-sanitare;
e) exercită orice alte atribuţii ce-i sunt date prin lege.
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Coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală se
efectuează unitar de către Academia de Ştiinţe Medicale potrivit normelor generale
stabilite în Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, în condiţiile legii.
Art. 4. – Academia de Ştiinţe Medicale are membri de onoare, membri
titulari şi membri corespondenţi, aleşi de Adunarea Generală a Academiei, potrivit
statutului acesteia.
Art. 5. – Organul suprem de conducere al Academiei de Ştiinţe Medicale
este Adunarea Generală, alcătuită din membrii titulari şi membrii corespondenţi ai
Academiei, precum şi din reprezentanţi ai cercetării din instituţiile de cercetare şi
de învăţământ superior medical, aleşi conform statului Academiei.
Art. 6. – Organul de conducere, între şedinţele Adunării Generale, este
Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale, format din preşedintele Academiei,
vicepreşedinţi şi un număr de 11–17 membri aleşi de Adunarea Generală.
Prezidiul îşi desfăşoară întreaga sa activitate potrivit principiului muncii
şi conducerii colective.
Art. 7. – Organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe Medicale sunt
aleşi pe o perioadă de 4 ani.
Art. 8. – Pentru desfăşurarea activităţii sale, Academia de Ştiinţe Medicale
are instituţii şi unităţi de cercetare ştiinţifică medicale şi un aparat propriu.
Se aprobă pentru aparatul propriu al Academiei de Ştiinţe Medicale,
numărul maxim de posturi prevăzut în anexă, care face parte integrantă din
prezentul decret.
Art. 9. – Modul de organizare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe
Medicale se stabileşte prin statut aprobat de Consiliul de Miniştri.
Preşedintele
Consiliul de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 21 august 1969.
Nr. 590.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,Anul V, Partea I, nr. 99, 8
septembrie 1969, pp. 2–7.
32.
Hotărâre privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale şi unele
măsuri pentru organizarea şi funcţionarea acestei Academii
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România, decretează:
Art. 1. – Se aprobă alăturatul statut al Academiei de Ştiinţe Medicale.
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Art. 2. – Institutele şi unităţile de cercetare ştiinţifică medicală prevăzute
în anexa nr. 1 trec din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Academiei
de Ştiinţe Medicale, cu întreg patrimoniul lor şi indicatorii de plan.
Institutele şi unităţile de cercetare ştiinţifică medicală prevăzute în anexa
nr. 2 trec din subordinea Academiei Republicii Socialiste România în subordinea
Academiei de Ştiinţe Medicale, cu întreg patrimoniul lor şi indicatorii de plan.
Art. 3. – Personalul din aparatul central al Academiei Republicii
Socialiste România aferent activităţii unităţilor de cercetare ştiinţifică medicală
care trec în subordinea Academiei de Ştiinţe Medicale, cât şi indicatorii de plan
corespunzători, se vor stabili prin protocol încheiat între Ministerul Sănătăţii şi
Academia Republicii Socialiste România.
Art. 4. – Personalul din aparatul central al Academiei Republicii
Socialiste România şi din institutele şi unităţile de cercetare ştiinţifică medicală
care se preiau de Academia de Ştiinţe Medicale de pe lângă Ministerul Sănătăţii se
consideră transferat în interesul serviciului, în condiţiile Codului Muncii.
Art. 5. – Institutele de cercetări medicale prevăzute în anexa nr. 3 pot să
acorde titlul de doctor şi să facă propuneri pentru acordarea titlului de doctordocent în ştiinţe, în condiţiile legii.
Art. 6. – Creditele bugetare necesare funcţionării Academiei de Ştiinţe
Medicale se asigură de la bugetul de stat prin planul de cheltuieli al Ministerului
Sănătăţii. Pentru anul 1969 indicatorii de plan necesari se vor asigura prin
redistribuire de la institutele şi unităţile de cercetări ştiinţifice medicale prevăzute
în anexele 1 şi 2 ale prezentei hotărâri.
Art. 7. – Nomenclatura, funcţiile, salariile tarifare şi indicatorul de studii
şi stagiu pentru personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe Medicale se stabilesc pe
baza anexei I/13 A la Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1366/1965, grupa II, de
către Ministerul Sănătăţii cu avizul Ministerului Muncii.
Premierea personalului din aparatul Academiei de Ştiinţe Medicale se va
face în limita unei cote de 4% la fondul de salarii planificat trimestrial.
Art. 8. – Fondul de salarii personale şi fondul ministrului stabilite de
Ministerul Sănătăţii se majorează pentru Academia de Ştiinţe Medicale, de către
Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii, conform
criteriilor care au stat la baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1048/1965.
Art. 9. – Se majorează numărul maxim de autoturisme stabilit prin
Ministerul Sănătăţii prin anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
1058/1967 cu patru autoturisme, care vor fi atribuite Academiei de Ştiinţe Medicale.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ION GHEORGHE MAURER
Bucureşti, 1 septembrie 1969.
Nr. 1758.
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ANEXA NR. 1
TABEL
cu institutele şi unităţile de cercetare ştiinţifică medicală ale Ministerului Sănătăţii care
trec în subordinea Academiei de Ştiinţe Medicale
1. – Institutul de Anatomie Patologică „Dr. V. Babeş”
2. – Institutul de Epidemiologie, Parazitologie şi Microbiologie
„Dr. I. Cantacuzino”
3. – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Legale „Prof. Dr.
Mina Minovici”
4. – Institutul de Igienă
5. – Institutul de Igienă
6. – Institutul de Igienă
7. – Institutul de Igienă
8. – Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Ocrotirea Mamei şi
Copilului
9. – Institutul Clinic de Ftiziologie
10. – Institutul Oncologic
11. – Institutul Oncologic
12. – Institutul de Balneologie şi Fizioterapie
13. – Institutul de Expertiză şi Recuperare a Capacităţii de
Muncă
14. – Institutul de Geriatrie
15. – Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi
Cercetării Farmaceutice
16. – Centrul de Hematologie
17. – Centrul Dermato-Venerologic

Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Cluj
Municipiul Timişoara
Municipiul Iaşi
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Cluj
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti

ANEXA NR. 2
TABEL
cu institutele şi unităţile de cercetare ştiinţifică medicală ale Academiei Republicii
Socialiste România care trec în subordinea Academiei de Ştiinţe Medicale
1. – Institutul de Endocrinologie (inclusiv clinica)
2. – Institutul de Neurologie
3. – Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică
„Prof. Dr. Daniel Danielopolu”
4. – Institutul de Inframicrobiologie „Ştefan S. Nicolau”
5. – Institutul de Medicină internă „N. Gh. Lupu” (inclusiv
clinica)
6. – Institutul de Cercetări Medicale
7. – Centrul de Embriologie Normală şi Patologică
8. – Secţia de Neuropatologie – Târgu Mureş a Institutului de
Neurologie Bucureşti
9. – Secţia de fiziologie umană, Sectorul de fiziopatologie a
139

Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Bucureşti
Municipiul Cluj
Municipiul Timişoara
Municipiul Târgu
Mureş
Municipiul Iaşi

nutriţiei, Secţia de fiziopatologie cardiovasculară şi Secţia de
biomorfologie şi microbiologie din Institutul de biologie
generală şi aplicată
– Secţiile şi sectorul de cercetare de la poziţia 9 constituie şi
se organizează ca o singură unitate de cercetare sub
denumirea de Institutul de Cercetări Medicale Iaşi.
– Unităţile de cercetare de la poziţiile 6, 7, 8 şi 9 vor fi
finanţate prin planurile de cheltuieli ale ordonatorilor terţiari
desemnaţi de Academia de Ştiinţe Medicale.

ANEXA NR. 3
TABEL
cu institutele de cercetări medicale din subordinea Academiei de Ştiinţe Medicale
prevăzute a acorda titlul de doctor în medicină şi de a face propuneri pentru titlul
doctor-docent în ştiinţe
1. – Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică „Prof. Dr. Daniel Danielopolu” din
Bucureşti
2. – Institutul de Epidemiologie, Parazitologie şi Microbiologie „Dr. I. Cantacuzino” din
Bucureşti
3. – Institutul de Igienă din Bucureşti
4. – Institutul de Inframicrobiologie „Ştefan S. Nicolau” din Bucureşti
5. – Institutul de Endocrinologie din Bucureşti
6. – Institutul de Cercetări Medicale din Cluj
7. – Institutul de Medicină internă „N. Gh. Lupu” din Bucureşti
8. – Institutul de Neurologie din Bucureşti
9. – Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetării Farmaceutice din
Bucureşti

STATUTUL
Academiei de Ştiinţe Medicale
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Academia de Ştiinţe Medicale este forul ştiinţific care are sarcina
să contribuie la dezvoltarea ştiinţelor medicale şi la promovarea ocrotirii sănătăţii
populaţiei din Republica Socialistă România.
Academia de Ştiinţe Medicale este instituţie de stat având personalitate
juridică, cu sediul în Bucureşti. Academia de Ştiinţe Medicale funcţionează pe
lângă Ministerul Sănătăţii şi răspunde faţă de acesta pentru întreaga sa activitate.
Art. 2. – În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Academia de Ştiinţe
Medicale are următoarele atribuţii:
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a) întocmeşte propuneri privind principalele direcţii de dezvoltare şi
programele prioritare pentru cercetarea ştiinţifică medicală fundamentală şi
aplicativă pe care le supune aprobării Ministerului Sănătăţii;
b) întocmeşte propuneri privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea
activităţii ştiinţifice medicale, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătăţii;
c) efectuează prin unităţile sale, cercetări în domeniul teoriei şi practicii
medicale şi în strânsă legătură cu necesităţile ocrotirii sănătăţii publice;
d) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de cercetare ştiinţifică
din unităţile de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică subordonate;
coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de cercetare medicală desfăşurată
în instituţiile de învăţământ superior medical şi în unităţile de cercetare altele
decât cele aflate în sistemul său propriu, precum şi în unităţile de asistenţă medicosanitară, în colaborare cu Ministerul Învăţământului, cu alte ministere şi cu
organele centrale şi locale cărora le sunt subordonate aceste unităţi. Coordonarea
şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală se face potrivit normelor
generale stabilite de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţific, în condiţiile legii.
e) organizează dezbateri în cadrul cărora oameni de ştiinţă, cercetători,
cadre cu înaltă pregătire în domeniul medicinii şi farmaciei îşi confruntă opiniile
asupra celor mai importante şi actuale probleme ale ştiinţei medicale, ocrotirii
sănătăţii publice şi ale pregătirii personalului medico-sanitar;
f) studiază posibilităţile de valorificare a cercetării ştiinţifice medicale şi
contribuie la aplicarea cuceririlor ştiinţifice în practica ocrotirii sănătăţii;
g) propune Ministerului Sănătăţii planul de organizare a manifestărilor
ştiinţifice medicale interne şi de participări la manifestări ştiinţifice medicale
internaţionale;
h) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de informare şi
documentare ştiinţifică medicală şi farmaceutică şi avizează planul editorial din
domeniul ştiinţelor medicale;
i) asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a unităţilor medicosanitare în acţiunile de ocrotire a sănătăţii stabilite de Ministerul Sănătăţii;
j) organizează, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi respectiv, cu
aprobarea Ministerului Învăţământului, colective de cercetare pe anumite
probleme în instituţiile medico-sanitare sau în institutele de medicină şi farmacie;
k) propune Ministerului Sănătăţii numărul de absolvenţi din instituţiile
de învăţământ superior şi tehnic necesar unităţilor de cercetare ştiinţifică
subordonate;
l) elaborează propuneri pentru întărirea bazei materiale a unităţilor de
cercetare ştiinţifică subordonate, în vederea înzestrării lor cu aparatură, materiale
şi mijloace de documentare şi informare ştiinţifică necesare;
m) repartizează în unităţile de cercetare ştiinţifică subordonate, baza
materială şi fondurile ce-i sunt puse la dispoziţie pentru cercetări; urmăreşte şi
controlează utilizarea judicioasă a acestora;
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n) publică reviste ştiinţifice periodice, monografii şi tratate de
specialitate; organizează muzee, expoziţii şi alte asemenea acţiuni;
o) acordă premii pentru cele mai valoroase lucrări în domeniul ştiinţelor
medicale şi farmaceutice;
p) întreţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţiile ştiinţifice
similare din alte ţări, conform normelor în vigoare.
CAPITOLUL II
Membrii Academiei de Ştiinţe Medicale
Art. 3. – Academia de Ştiinţe Medicale are membri de onoare, membri
titulari şi membri corespondenţi. Numărul membrilor se stabileşte de Ministerul
Sănătăţii la propunerea Academiei de Ştiinţe Medicale.
Art. 4. – Membrii de onoare sunt aleşi dintre oamenii de ştiinţă cu merite
excepţionale în domeniul ştiinţelor medicale şi farmaceutice.
În afară de cetăţenii români pot fi aleşi membrii de onoare cetăţeni ai
altor state, oameni de ştiinţă cu merite excepţionale în ştiinţele medicale, care
sprijină colaborarea ştiinţifică cu Republica Socialistă România.
Membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale se aleg dintre membrii
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, precum şi dintre oamenii de
ştiinţă de înaltă ţinută morală şi cetăţenească care s-au distins prin activitate şi
lucrări originale de mare valoare teoretică şi practică şi care contribuie activ la
rezolvarea problemelor majore de sănătate publică.
Membrii corespondenţi se aleg pe o perioadă de 4 ani dintre oamenii de
ştiinţă de înaltă ţinută morală şi cetăţenească care s-au afirmat prin activitate şi
lucrări originale importante pentru teoria şi practica medicală şi care contribuie
activ la rezolvarea problemelor majore de sănătate publică.
După o perioadă de 4 ani, membrii corespondenţi, pot fi realeşi.
Art. 5. – Persoanele care desfăşoară activitate potrivnică principiilor
Republicii Socialiste România nu pot fi membrii ai Academiei de Ştiinţe Medicale.
Art. 6. – Membrii Academiei de Ştiinţe Medicale se aleg de Adunarea
Generală a Academiei.
Art. 7. – Propunerile de candidaţi pentru locurile de membri titulari şi
membri corespondenţi se fac de unităţile de cercetare ştiinţifică medicală, de
institutele de învăţământ medical superior, de ministere şi organe centrale care au
în subordinea lor unităţi de cercetare ştiinţifică medicală sau de asistenţă medicosanitară.
Propunerile sunt examinate de Prezidiul Academiei care stabileşte lista
definitivă a candidaţilor şi o prezintă spre aprobare Adunării generale.
Pentru a fi ales, fiecare candidat trebuie să întrunească majoritatea
voturilor din numărul total al membrilor Adunării generale.
Art. 8. – Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de
Ştiinţe Medicale au următoarele îndatoriri:
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- să contribuie prin munca lor la îmbogăţirea teoriei şi practicii medicale
şi la rezolvarea problemelor majore de sănătate publică;
- să se îngrijească de ridicarea calificării cadrelor de cercetare ştiinţifică;
- să desfăşoară o activitate susţinută pe tărâm obştesc.
Art. 9. – Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de
Ştiinţe Medicale sunt obligaţi să ia parte regulat la şedinţele Adunării generale a
Academiei, să participe la lucrările secţiei sau comisiei şi ale unităţilor de cercetare
din care fac parte şi să contribuie prin munca lor la îndeplinirea sarcinilor
Academiei de Ştiinţe Medicale.
Art. 10. – Academia de Ştiinţe Medicale conferă diplome şi insigne de
membru tuturor membrilor ei.
CAPITOLUL III
Organizarea Academiei de Ştiinţe Medicale
Art. 11. – Academia de Ştiinţe Medicale se organizează pe secţii.
Secţiile Academiei de Ştiinţe Medicale sunt următoarele:
I. Secţia de biologie medicală
II. Secţia de medicină clinică
III. Secţia de medicină preventivă
IV. Secţia de cercetări farmaceutice.
Art. 12. – În domeniile de activitate secţiile Academiei de Ştiinţe
Medicale au următoarele atribuţii:
- asigură îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii de cercetare
ştiinţifică medicală şi farmaceutică;
- avizează propunerile pentru planurile de cercetare ştiinţifică ale
unităţilor de cercetare din subordinea Academiei;
- analizează rezultatele şi contribuţia cercetării ştiinţifice la rezolvarea
problemelor de ocrotire a sănătăţii;
- elaborează propuneri în vederea înzestrării unităţilor de cercetare
ştiinţifică subordonate Academiei cu aparatură, materiale şi mijloace de
documentare şi informare ştiinţifică necesare.
Art. 13. – Secţiile Academiei sunt alcătuite din membrii titulari şi
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale şi din cercetători cu experienţă
îndelungată şi înaltă calificare din unităţile de cercetare subordonate.
Art. 14. – Fiecare dintre secţiile Academiei de Ştiinţe Medicale este
condusă de un preşedinte de secţie, desemnat de Prezidiul Academiei, dintre
membrii săi. Preşedintele secţiei este ajutat în munca sa de un secretar ştiinţific şi
de referenţi ştiinţifici, salariaţi.
Art. 15. – Preşedintele secţiei organizează, îndrumă, controlează şi
răspunde de întreaga activitate a secţiei, conform prevederilor statutului şi a
dispoziţiilor Prezidiului Academiei.
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Art. 16. – Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale poate organiza comisii
permanente şi temporare pentru analizarea şi studierea unor probleme complexe
din domeniul ştiinţelor medicale şi farmaceutice şi a ocrotirii sănătăţii.
Art. 17. – Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Academia de Ştiinţe
Medicale are un aparat alcătuit din personal tehnic, economic şi administrativ
gospodăresc.
CAPITOLUL IV
Unităţile de cercetare
Art. 18. – Academia de Ştiinţe Medicale îşi desfăşoară activitatea de
cercetare ştiinţifică prin unităţile sale de cercetare ştiinţifică care cuprind: institute
de cercetare, centre de cercetare şi colective de cercetare.
Art. 19. – Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor şi a centrelor de cercetare
ştiinţifică medicale se fac prin Hotărâre a Consiliului de Miniştri, la propunerea
Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, în
condiţiile legii.
Secţiile şi sectoarele institutelor şi centrelor de cercetare ştiinţifică
medicală, precum şi colectivelor de cercetare se înfiinţează şi se desfiinţează de
Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.
Art. 20. – Institutele şi centrele de cercetare ştiinţifică medicală ale
Academiei de Ştiinţe Medicale au următoarele sarcini:
- să efectueze cercetări prin care să contribuie la dezvoltarea ştiinţelor
medicale;
- să contribuie la rezolvarea problemelor de specialitate potrivit cu
nevoile ocrotirii sănătăţii;
- să urmărească valorificarea în practică a rezultatelor ştiinţifice obţinute;
- să elaboreze şi să asigure realizarea planurilor de cercetare ştiinţifică
medicală;
- să acorde organizaţiilor socialiste asistenţă ştiinţifică tehnică şi să
efectueze expertize, conform normelor în vigoare.
Art. 21. – Institutele şi centrele de cercetare ştiinţifică medicală sunt
conduse de consilii ştiinţifice, care îşi desfăşoară activitatea în baza principiului
muncii şi conducerii colective, potrivit normelor legale în vigoare.
Art. 22. – Conducerea operativă a institutelor şi centrelor de cercetare
ştiinţifică medicală, cât şi organizarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului Ştiinţific
şi a sarcinilor stabilite de organul ierarhic superior este asigurată de un director,
ajutat în munca sa de unul sau mai mulţi directori adjuncţi şi un secretar ştiinţific.
Art. 23. – Directorul şi directorii adjuncţi sunt numiţi de preşedintele
Academiei de Ştiinţe Medicale, pe termeni de 4 ani din rândul a trei persoane alese
de Consiliul Ştiinţific, prin vot deschis dintre membrii Academiei, şefi de secţii din
institutele respective sau dintre alte cadre cu experienţă profesională îndelungată şi
activitate ştiinţifică recunoscută. Numirea se face cu acordul Ministerului
Sănătăţii.
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Directorul şi directorii adjuncţi ai institutelor şi centrelor de cercetare
pot fi realeşi după expirarea termenului de 4 ani.
Secretarii ştiinţifici sunt numiţi de directorul institutului sau centrului cu
acordul preşedintelui Academiei de Ştiinţe Medicale, dintre şefii de secţii, şefii de
sectoare sau cercetătorii principali ai institutului sau centrului respectiv.
Art. 24. – Unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei de Ştiinţe
Medicale colaborează în probleme ce interesează activitatea lor cu unităţi de
cercetare din alte domenii de activitate cât şi cu asociaţiile şi societăţile ştiinţifice
de specialitate.
Art. 25. – Lucrările executate în unităţile de cercetare ştiinţifică medicală
sau de alte persoane din afara acestor unităţi cu mijloacele Academiei de Ştiinţe
Medicale, sunt bunuri ale Republicii Socialiste România, păstrate şi administrate
de Academie.
Drepturile autorilor pentru astfel de lucrări sunt cele stabilite de lege.
Art. 26. – Statele de funcţiuni pentru institutele şi centrele de cercetare
ştiinţifică subordonate Academiei se aprobă de Prezidiul Academiei, conform
reglementărilor în vigoare.
Art. 27. – Pentru studii, cercetări şi perfecţionare în străinătate,
Academia de Ştiinţe Medicale poate acorda cu aprobarea Ministerului Sănătăţii,
burse, trimiteri în schimb de experienţă sau documentare, conform
reglementărilor în vigoare.
CAPITOLUL V
Organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe Medicale
Art. 28. – Organul suprem de conducere al Academiei de Ştiinţe
Medicale este Adunarea Generală, alcătuită din membrii titulari, membrii
corespondenţi ai Academiei, precum şi din reprezentanţi ai cercetătorilor din
unităţile de cercetare şi din unităţile de învăţământ superior medical. Raportul de
reprezentare se stabileşte de Ministerul Sănătăţii la propunerea Prezidiului
Academiei.
Adunarea generală are următoarele atribuţii:
- dezbate şi aprobă darea de seamă anuală şi propunerile pentru
proiectele planurilor de activitate anuale şi de perspectivă;
- analizează orientarea cercetării ştiinţifice şi dezbate tendinţele
dezvoltării diferitelor ramuri ale cercetării medicale;
- stabileşte căile şi metodele cele mai potrivite pentru valorificarea
practică a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice;
- discută şi adoptă propunerile Prezidiului Academiei, de înfiinţare şi
desfiinţare a institutelor şi centrelor de cercetare din subordinea Academiei ce vor
fi prezentate Ministerului Sănătăţii;
- alege prin vot secret membrii de onoare, membrii titulari şi membrii
corespondenţi;
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Art. 29. – Adunarea generală se convoacă de Prezidiul Academiei în
sesiune ordinară o dată pe an şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
Art. 30. – Adunarea generală se constituie legal cu participarea a cel
puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile în toate problemele cu
votul majorităţii membrilor săi.
Art. 31. – Organul de conducere al Academiei, între şedinţele Adunării
generale, este Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale.
Art. 32. – Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale îndeplineşte
următoarele atribuţii:
- face propuneri Ministerului Sănătăţii privind problemele de cercetare
de interes republican şi departamental şi aprobă planurile de cercetare ale
institutelor şi centrelor de cercetare ştiinţifică medicală;
- analizează şi îndrumă întreaga activitate de cercetare medicală;
- ia hotărâri în toate probleme ştiinţifice şi organizatorice pentru a
asigura realizarea sarcinilor Academiei;
- ia măsuri pentru valorificarea cuceririlor ştiinţifice şi a rezultatelor
muncii de cercetare în practica ocrotirii sănătăţii publice;
- convoacă congrese, conferinţe şi consfătuiri ştiinţifice în baza planului
aprobat;
- stabileşte relaţii ştiinţifice de colaborare cu instituţii ştiinţifice medicale
din străinătate;
- acordă premii pentru lucrări ştiinţifice în baza aprobării Consiliului de
Miniştri.
Art. 33. – Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale este format din
preşedintele Academiei, vicepreşedinţi şi un număr de 11–17 membri. Pentru a fi
aleşi, preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Prezidiului Academiei de Ştiinţe
Medicale trebuie să întrunească majoritatea voturilor din numărul total al
membrilor Adunării Generale.
Secretarul general al Academiei se numeşte prin Hotărâre a Consiliului
de Miniştri.
Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale se alege pe o perioadă de 4 ani.
Prezidiul îşi desfăşoară întreaga sa activitate pe principiul muncii şi
conducerii colective.
Art. 34. – Şedinţele Prezidiului Academiei de Ştiinţe Medicale se ţin legal
în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu
majoritatea voturilor din numărul total al membrilor Prezidiului.
Şedinţele Prezidiului Academiei de Ştiinţe Medicale se ţin cel puţin o
dată pe lună şi sunt convocate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
vicepreşedintele care îl înlocuieşte, sau la solicitarea a 1/3 din numărul de membri.
La lucrările Prezidiului Academiei de Ştiinţe Medicale participă în mod
obligatoriu secretarul general.
Art. 35. – Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale reprezintă
Academia în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţară, precum şi în
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relaţiile internaţionale, reprezintă şi angajează Academia în relaţiile cu persoanele
juridice şi persoanele fizice, răspunde, în numele Academiei, în faţa organelor de
jurisdicţie, asigură legătura permanentă cu Ministerul Sănătăţii, veghează la
aplicarea consecventă a principiului muncii colective în organele de conducere ale
Academiei şi ale unităţilor sale, convoacă şi prezidează şedinţele Prezidiului şi are
calitatea de ordonator secundar de credite.
În executarea hotărârilor Adunării generale şi ale Prezidiului, în
exercitarea atribuţiilor proprii precum şi în baza şi în vederea executării legilor şi a
prevederilor statutului, preşedintele Academiei emite decizii.
În absenţa preşedintelui, acesta este înlocuit de unul dintre
vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
Art. 36. – Vicepreşedinţii şi secretarul general al Academiei de Ştiinţe
Medicale ajută preşedintele Academiei în exercitarea atribuţiilor sale.
Art. 37. – Prezidiul Academiei de Ştiinţe Medicale întocmeşte anual
proiectul planului necesar organizării, funcţionării, dezvoltării activităţii ştiinţifice
şi administrării Academiei, pe care-l supune aprobării Adunării generale a
Academiei; asigură executarea planurilor aprobate şi întocmeşte dări de seamă şi
rapoarte.
Art. 38. – Cheltuielile necesare funcţionării Academiei de Ştiinţe
Medicale se asigură de la bugetul de stat prin planul de cheltuieli al Ministerului
Sănătăţii, iar unităţile de cercetare ştiinţifică medicală subordonate Academiei se
vor finanţa din venituri proprii şi de la buget.
Art. 39. – Academia de Ştiinţe Medicale poate primi donaţii care servesc
direct scopurile sale (spaţiu de cercetare, documente, cărţi, colecţii de valoare
ştiinţifică, medicală şi altele), potrivit cu prevederile legale.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 40. – Pe baza Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, Prezidiul
Academiei elaborează regulamentele de funcţionare pentru aparatul propriu şi
pentru unităţile de cercetare subordonate Academiei.
Art. 41. – Prezentul statut poate fi modificat la propunerea Prezidiului
sau a unei treimi din numărul membrilor Adunării generale.
Modificarea se adoptă de Adunarea generală cu votul majorităţii
membrilor săi şi se supune aprobării Consiliului de Miniştri.

147

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, Anul V, Partea I, nr. 112,
15 octombrie 1969, p. 2–5.
33.
Hotărâre privind aprobarea componenţei Consiliului Sanitar Superior
În temeiul articolului 2 din Decretul nr. 541/1969 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Consiliului Sanitar Superior,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Articol unic. – se aprobă componenţa Consiliului Sanitar Superior, după
cum urmează
Preşedinte

Dan Enăchescu

Vicepreşedinţi

Theodor Burghele
Mihai Duca
Pius Brînzeu
Paul Doczy

Secretar general

Virginia Russ

Membri:

Elena Ababei
Mihail Aldea
Adriana Alexiu
Dan Alessandrescu
Ana Aslan
Alexandru Augustin
Vasile Bînzar
Ion Bîrzu
Ioan Bozdoc
Petru Brînzei
Ion Emil Bruckner

- ministrul sănătăţii
- rectorul Institutului de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- rectorul Institutului de medicină şi
farmacie din Iaşi
- rectorul Institutului de medicină din
Timişoara
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Târgu Mureş
- secretar general al Ministerului Sănătăţii
- vicepreşedinte al Uniunii sindicatelor din
unităţile sanitare
- adjunct al ministrului sănătăţii
- medic primar la Dispensarul întreprinderii
„Electroaparataj” din Bucureşti
- conferenţiar la Institutul de Medicină şi
Farmacie din Bucureşti
- directorul Institutului de geriatrie din
Bucureşti
- directorul Direcţiei sanitare din Ministerul
Forţelor Armate
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Botoşani
- şef de laborator la Inspectoratul sanitar de
stat Dolj
- medic primar la Inspectoratul sanitar de
stat Timişoara
- conferenţiar la Institutul de medicină şi
farmacie din Iaşi
- profesor la Institutului de medicină şi
farmacie din Bucureşti
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Alexandru Bulla
Alexandru Calomfirescu
Ion Chiricuţă
Ioan Cincă
Victor Ciobanu
Alexandrina
Cobilanschi
Virgil Constantinescu
Victor Coroi
Melania Creţu
Petre Dumitrescu
Octavian Fodor
Ioan Gal
Ştefan Gîrbea
Maria Grigore
Gheorghe Gheorghiu
Ecaterina Grigorescu
Bertalan Endre Horvath
Rozalia Ianc
Theodor Ilea
Constantin C. Iliescu
Eliza Ionescu
Petre Stoian Ionescu
Ion Juvara

- directorul Institutului clinic de ftiziologie
din Bucureşti
- adjunct al ministrului sănătăţii
- directorul Institutului oncologic din Cluj
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- conferenţiar la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- medic specialist la Sanatoriul balnear Gura
Ocniţei
- directorul Oficiul farmaceutic Cluj
- directorul Direcţiei sanitare a municipiului
Bucureşti
- medic specialist la Spitalul de adulţi nr. 1
din Timişoara
- şeful Serviciului medical din Ministerul
Afacerilor Interne
- rectorul Institutului de Medicină şi
Farmacie din Cluj
- şef de lucrări la Institutul de Medicină şi
Farmacie din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- şef de serviciu la Oficiul farmaceutic
Constanţa
- directorul Spitalului de stat nr. 12 din
Bucureşti
- medic primar la Spitalul unificat din Piteşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Târgu Mureş
- medic specialist la Spitalul de boli
contagioase din Oradea
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- medic primar la Spitalul de adulţi nr. 1 din
Timişoara
- directorul Institutului pentru controlul de
stat al medicamentelor şi cercetării
farmaceutice
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
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Andrei Kelemen
Gheorghe Leventi
Scarlat Longhin
Maria Mănescu
Eugen Mareş
Alexandru Marinescu
Berthold Merdler
Vasile Miclăuş
Eugenia Mihalca
Mircea Migea
Ştefan Milcu
Vasile Mîrza
Aurel Moga
Anton Moisescu
Ion Moraru
Agnes Mureşan
Aurel Nana
Nicolae Nestorescu
Petru Oprea
Lidia Orădean
Radu Păun
Ion Păcuraru

- medic primar la Inspectoratul de stat al
municipiului Bucureşti
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Ialomiţa
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- medic primar la Casa copilului nr. 1 din
Bucureşti
- adjunct al ministrului sănătăţii
- medic primar la Spitalul unificat din
Hunedoara
- medic primar la Spitalul unificat din
Suceava
- medic primar la Spitalul de adulţi nr. 1 din
Timişoara
- medic primar la Spitalul de adulţi nr. 1 din
Cluj
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Braşov
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Iaşi
- preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale
- preşedintele Societăţii de Cruce Roşie din
Republica Socialistă România
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- directorul Spitalului de copii sectorul IV
din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Cluj
- preşedintele Uniunii societăţilor de ştiinţe
medicale
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Covasna
- director adjunct al Direcţiei sanitare a
municipiului Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Cluj
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Radu Petrescu
Ioan Popa
Ioan Pop D. Popa
Mihai Pop
Marcela Pitiş
Valerian Popescu
Vasile Predescu
Răzvan Prişcu
Gheorghe Puşcaş
Gheorghe Popescu
Mihai Röchrich
Valeriu Rugină
Maria Rusu
Octavian Rusu
Georgeta Săndulescu
Tiberiu Spîrchez
Alice Stoiacovici
Gabriela Surianu
Viorica Tănase
Gheorghe Tănăsescu
Dumitru Tenea
Ortansa Ţigănuş

- directorul Spitalului Alexandru Sahia din
Bucureşti
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Bihor
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Târgu Mureş
- medic primar la Spitalul Unificat din Baia
Mare
- conferenţiar la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- rectorul Institutului de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- directorul Direcţiei asistenţei sociale din
Ministerul Muncii
- medic specialist la Spitalul de adulţi din
Sibiu
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului Iaşi
- medic primar la Spitalul unificat din Bacău
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Târgu Mureş
- şef de lucrări la Institutul de medicină şi
farmacie din Iaşi
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- farmacist principal la farmacia nr. 15 din
Sibiu
- şef de laborator la Inspectoratul sanitar de
stat al judeţului Maramureş
- medic specialist la Sanatoriul balnear din
Olăneşti
- conferenţiar la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- director adjunct al Direcţiei medicale din
Ministerul Transporturilor
- medic de medicină generală la
circumscripţia sanitară nr. 14 din Brăila
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Alexandru Vasile
Romulus Vasilovici
Roman Vlaicu
Marin Voiculescu
Elena Voinescu
Ioan Liviu Vulcu
Gheorghe Zamfir

- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Galaţi
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Arad
- conferenţiar la Institutul de medicină şi
farmacie din Cuj
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Bucureşti
- director adjunct al Spitalului unificat din
Constanţa
- directorul Direcţiei sanitare a judeţului
Alba
- profesor la Institutul de medicină şi
farmacie din Iaşi

p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 11octombrie 1969
Nr. 1990
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34.
Expunere de motive
Alăturata lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 541/1969 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Sanitar Superior, publicat în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 81 din 29 iulie 1969.
Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire
la îmbunătăţirea asistenţei medicale a populaţiei din Republica Socialistă România
prevăd înfiinţarea Consiliului Sanitar Superior, având ca atribuţii examinarea
problemelor generale ale ocrotirii sănătăţii şi elaborarea de măsuri cu privire la
direcţiile de dezvoltare ale acesteia. În acest scop s-a adoptat Decretul nr. 541/1969.
Dată fiind importanţa măsurilor pe care le adoptă acest organ, precum şi
necesitatea de a aborda unitar pentru întreg teritoriul ţării problemele de ocrotire a
sănătăţii, trebuie să se îmbine experienţa ştiinţifică din diferitele domenii ale ştiinţei
medicale cu practica ocrotirii sănătăţii.
În consecinţă, Consiliul Sanitar Superior se compune din membri
desemnaţi dintre cele mai reprezentative personalităţi ale ştiinţei şi învăţământului
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medical, cadre medicale cu bogată şi înaltă calificare din instituţiile sanitare,
precum şi din delegaţi ai unor organe şi organizaţii centrale direct interesate în
problemele de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii.
Activitatea Consiliului Sanitar Superior se desfăşoară pe principiul muncii
colective, acesta întrunindu-se în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe an. Activitatea
se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, iar
hotărârile se adoptă cu majoritatea membrilor ce-l compun.
Pentru a nu se crea un aparat special al acestui organ, problemele
administrative sunt asigurate de Ministerul Sănătăţii.
Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost
supuse spre dezbatere şi adoptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu
art. 64 pct. 2 din Constituţie.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, Anul V, Partea I, nr. 148,
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35.
Lege pentru aprobarea Decretului nr. 541/1969 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Consiliului Sanitar Superior
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.
Articol unic. – Se aprobă Decretul nr. 541/1969 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Consiliului Sanitar Superior.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 19
decembrie 1969, cu unanimitatea voturilor celor 435 deputaţi prezenţi la şedinţă.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 19 decembrie 1969.
Nr. 33
ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUŢIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ LEGE.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 19 decembrie 1969.
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36.
Expunere de motive
Alăturata lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 590/1969 pentru
înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr.
90 din 21 august 1969.
Cercetarea ştiinţifică medicală în ţara noastră se desfăşoară în unităţi
aparţinând Ministerului Sănătăţii şi Academiei Republicii Socialiste România, în
care lucrează 1625 cadre de cercetare. De asemenea, în institutele de medicină şi
farmacie ale Ministerului Învăţământului, cadrele didactice efectuează paralel cu
activitatea didactică şi de asistenţă medicală şi muncă de cercetare ştiinţifică.
Îndrumarea şi coordonarea acestei activităţi erau exercitate de mai multe
organe: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului, Academia Republicii
Socialiste România şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.
Lipsa de coordonare unitară a cercetării medicale şi subordonarea diferită
a unităţilor de cercetare au făcut ca rezultatele cercetării ştiinţifice medicale să nu
fie la nivelul eforturilor depuse de statul nostru pentru a asigura progresul continuu
al medicinii româneşti.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 24–25
octombrie 1968, care a dezbătut măsurile necesare pentru îmbunătăţirea ocrotirii
sănătăţii în ţara noastră, a scos în evidenţă necesitatea adoptării unui sistem unitar
de coordonare a cercetării medicale.
Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire
la îmbunătăţirea asistenţei medicale a populaţiei din Republica Socialistă România
stabilesc direcţiile principale de activitate în domeniul organizării şi dezvoltării
cercetării ştiinţifice medicale, precum şi înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale.
În acest sens s-a adoptat Decretul nr. 590/1969 prin care se înfiinţează
Academia de Ştiinţe Medicale, căreia i se fixează atribuţiile şi organele de
conducere.
Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost
supuse spre dezbatere şi adoptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu
art. 64 pct. 2 din Constituţie.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 148, 19
decembrie 1969, p. 16.
37.
LEGE
pentru aprobarea Decretului nr. 590/1969 pentru înfiinţarea
Academiei de Ştiinţe Medicale
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.
Articol unic. – Se aprobă decretul nr. 590/1969 pentru înfiinţarea
Academiei de Ştiinţe Medicale.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 19
decembrie 1969, cu unanimitatea voturilor celor 435 deputaţi prezenţi la şedinţă.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 19 decembrie 1960.
Nr. 39.
ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUŢIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ LEGE.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 19 decembrie 1969.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 154, 29
decembrie 1969, p. 12.
38.
Expunere de motive
Produsele şi substanţele stupefiante, deşi sunt toxice, totuşi, datorită
proprietăţilor puternic calmante (analgezice, anestezice) de care dispun, sunt utile
(în anumite doze) în tratamentul unor afecţiuni ce nu pot fi influenţate de altă
medicaţie sau de alte mijloace terapeutice.
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Stupefiantele însă, spre deosebire de alte toxice, prezintă particularitatea
că dau obişnuinţă după o întrebuinţare abuzivă, fără scop terapeutic, ducând cu
timpul la o intoxicare cronică a organismului – toxicomania.
Toxicomania, datorită efectelor grave pe care le manifestă asupra
individului, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic, constituie o plagă socială
care a determinat necesitatea de a se lua măsuri pe plan internaţional.
Aceste măsuri sunt prevăzute în convenţiile internaţionale referitoare la
stupefiante.
Printre convenţiile internaţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii, la care
ţara noastră a aderat, se numără şi convenţia de la Geneva din 19 februarie 1925
relativă la combaterea opiumului şi protocolul anexă, ratificată prin legea
promulgată prin Decretul nr. 1578/1928, precum şi Convenţia de la Geneva pentru
limitarea fabricaţiunii şi reglementarea distribuirii stupefiantelor, din 13 iulie 1931,
ratificată prin legea din 9 aprilie 1933.
Prevederile acestor convenţii au stat la baza elaborării regimului
stupefiantelor în ţara noastră:
- Decretul nr. 227/1950 pentru reglementarea întrebuinţării stupefiantelor;
- Decretul nr. 496/1952 pentru reglementarea regimului substanţelor şi
produselor toxice;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1178/1954 privind comunicarea
unor date în legătură cu importul, folosirea şi difuzarea stupefiantelor, precum şi o
serie de instrucţiuni emise de Ministerul Sănătăţii ulterior apariţiei actelor
normative amintite şi care au avut scopul de a clarifica unele prevederi ale acestora.
Legislaţia internă referitoare la stupefiante, care implică multiple acte
normative şi datează de aproximativ 20 ani, era inerent să prezinte unele
imperfecţiuni, de fond şi formă, generate de situaţiile nou ivite pe parcurs, care o
făceau să fie depăşită în mare măsură.
Unele dintre aceste situaţii reieşeau din:
- acceptarea de către statul nostru, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri
nr. 1626/1960, a protocoalelor din 11 decembrie 1946 şi din 19 noiembrie 1948, care
amendează convenţiile internaţionale, punând sub control unele droguri şi limitând
fabricarea şi distribuirea stupefiantelor. Necesitatea elaborării acestor protocoale se
datoreşte progreselor realizate de chimia şi farmacologia modernă, care au dus la
descoperirea unor noi droguri, în special drogurile sintetice, susceptibile de a provoca
toxicomania;
- adoptarea la Organizaţia Naţiunilor Unite, în anul 1961, a Convenţiei
unice a stupefiantelor, care înlocuieşte toate tratatele precedente referitoare la
stupefiante, la care ţara noastră a participat. Convenţia unică a stupefiantelor aduce
noi reglementări, mai ales în ceea ce priveşte preîntâmpinarea traficului ilicit şi
toxicomaniei cu stupefiante;
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- intrarea în funcţiune, încă din anul 1957, a fabricilor de stupefiante din
ţara noastră, precum şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării exportului de
stupefiante începând cu anul 1966;
- organizarea asistenţei medicale, care din anul 1950 şi până în prezent a
suferit transformări, precum şi noua organizare administrativă a teritoriului ţării.
În aplicarea prevederilor Decretului nr. 237/1950 referitor la stupefiante,
s-au întâmpinat greutăţi şi în ceea ce priveşte sancţionarea nerespectării dispoziţiilor
respective. Astfel, se prevede că nerespectarea tuturor dispoziţiilor se sancţionează
potrivit codului penal. Este necesar să existe o delimitare între faptele care prezintă
gradul de pericol social al unor infracţiuni şi se pedepsesc ca atare potrivit legii
penale şi faptele care prezintă un grad mai redus de pericol social şi care urmează
deci să fie calificate contravenţii şi sancţionate ca atare potrivit actului normativ de
stabilire şi sancţionare a contravenţiilor în acest domeniu, ce se va elabora în baza
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
Greutăţi în aplicarea legislaţiei stupefiantelor au fost prilejuite şi de
paralelismul unor prevederi din Decretul nr. 227/1950, care reglementează regimul
stupefiantelor, cu prevederile din Decretul nr. 496/1952 care reglementează regimul
toxicelor. Aceste greutăţi se datoresc faptului că tabelul anexă la decretul privind
regimul toxicelor include, pe lângă substanţe şi produse toxice, şi substanţe şi
produse toxice cu acţiune stupefiantă.
Pentru motivele expuse şi ţinând seama de faptul că regimul stupefiantelor
constituie obiectul unor convenţii internaţionale la care ţara noastră a aderat s-a
adoptat o nouă reglementare care pune de acord regimul legal al stupefiantelor din
ţara noastră cu legislaţia pe plan internaţional.
Reglementarea adoptată se referă la:
- activitatea cu stupefiante
- condiţiile în care produsele şi substanţele stupefiante pot fi fabricate,
condiţionate, experimentate, comercializate, transportate, importate, exportate,
depozitate, distruse, deţinute şi administrate;
- unităţile cărora le este permisă activitatea cu stupefiante şi condiţiile în
care această activitate se poate desfăşura;
- obligaţiile referitoare la preîntâmpinarea toxicomaniei;
- organele care pot constata şi sancţiona abaterile.
În acest scop a fost adoptată alăturata Lege privind regimul produselor şi
al substanţelor stupefiante.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 154, 29
decembrie 1969, p. 12–14.
39.
Lege privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă
prezenta lege:
Art. 1. – În Republica Socialistă România sunt interzise producerea,
deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia produselor ori a substanţelor
stupefiante, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin substanţe
stupefiante, prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau a
substanţelor stupefiante, precum şi organizarea ori îngăduirea consumului
acestora în locuri anumite.
De asemenea, sunt interzise experimentarea produselor sau a
substanţelor stupefiante, administrarea acestora sub orice formă unei alte
persoane, fără indicaţie medicală, precum şi recoltarea ori deţinerea, în scop de
prelucrare, a plantelor care conţin stupefiante.
Prin „producerea, deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia
produselor ori a substanţelor stupefiante” se înţelege, după caz, fabricarea,
extracţia, condiţionarea, prepararea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea,
cumpărarea, distribuirea şi transportul sub orice formă ale acestor produse sau
substanţe.
Art. 2. – Lipsa produselor şi a substanţelor stupefiante se stabileşte de
ministrul sănătăţii şi se aduce la cunoştinţa generală prin publicare în Buletinul
Oficial.
Art. 3. – Activităţile prevăzute în art. 1 sunt permise, prin derogare de la
prevederile acelui articol, numai în scop uman sau veterinar, ştiinţific şi industrial,
pe baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Sănătăţii.
Modul de eliberare a autorizaţiei se va stabili prin instrucţiuni emise de
ministrul sănătăţii.
Art. 4. – Pentru fabricarea şi condiţionarea de produse şi substanţe
stupefiante, în afară de autorizaţia eliberată de Ministerul Sănătăţii este obligatorie
şi înregistrarea la organele miliţiei competente din punct de vedere teritorial.
Art. 5. – Întreprinderile producătoare pot livra produse şi substanţe
stupefiante fabricilor, depozitelor de medicamente şi întreprinderilor pentru
comerţul exterior, autorizate în acest scop de Ministerul Sănătăţii.
Produsele şi substanţele stupefiante, din import, se livrează de către
întreprinderile importatoare numai unităţilor autorizate de Ministerul Sănătăţii să
primească asemenea produse din import.
Includerea în planul de import şi în planul de export a produselor şi
substanţelor stupefiante se face cu acordul Ministerului Sănătăţii. Importul şi
exportul se efectuează în baza autorizaţiilor de import şi export eliberate de
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Ministerul Comerţului Exterior. Beneficiarii importurilor şi furnizorii pentru
export vor obţine, înainte de a depune fişele tehnice de import sau de a oferi
produse la export, autorizaţia necesară de la Ministerul Sănătăţii.
Art. 6. – Ministerele şi celelalte organe şi organizaţii centrale, comitetele
executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în
subordinea cărora se află unităţi care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe
stupefiante, sunt obligate să comunice periodic Ministerului Sănătăţii date privind
intrările, consumurile şi stocurile produselor şi substanţelor stupefiante, precum şi
cantităţile de plante care conţin stupefiante şi care fac obiectul activităţii acelor
unităţi.
Art. 7. – Produsele şi substanţele stupefiante pot fi folosite în scop
medical numai pe baza prescripţiilor medicilor umani sau, după caz, ale medicilor
veterinari.
Prescrierea se face pe formulare speciale, cu timbru sec, sau în condici de
prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii produselor
şi substanţelor stupefiante în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare.
Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol produsele şi
substanţele stupefiante a căror listă se va stabili de ministrul sănătăţii şi se va aduce
la cunoştinţa generală prin publicare în Buletinul Oficial.
Art. 8. – Direcţiile sanitare judeţene sau, după caz, Direcţia sanitară a
municipiului Bucureşti, pot elibera bolnavilor sau delegaţilor acestora autorizaţii,
pentru obţinerea cantităţilor de produse sau substanţe stupefiante necesare
tratamentelor îndelungate.
Art. 9. – Organele şi organizaţiile care desfăşoară activităţi cu produse
sau substanţe stupefiante vor păstra o evidenţă zilnică a mişcării acestora.
Art. 10. – Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte
persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze stupefiante şi care
cunosc cazuri de toxicomanie prin stupefiante au obligaţia de a sesiza, de îndată,
direcţiile sanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti, în vederea luării
măsurilor legale.
Art. 11. – Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte
persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze produse sau
substanţe stupefiante şi care s-au dovedit a fi toxicomani prin stupefiante nu pot
prescrie sau manipula astfel de produse.
Art. 12. – Stabilirea cazurilor de toxicomanie prin stupefiante se va face
de către organele sanitare, cu procedura prevăzută de instrucţiunile ministrului
sănătăţii.
Organele sanitare care au stabilit asemenea cazuri au obligaţia de a sesiza,
de îndată, organele de urmărire penală.
Art. 13. – Cantităţile de produse sau substanţe stupefiante obţinute în
condiţiile prevederilor art. 8, rămase neconsumate de la bolnavii decedaţi, vor fi
restituite, în termen de 10 zile de la data decesului, unităţilor de unde au fost
ridicate, de către cei care locuiau împreună cu cel decedat.
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Medicul care prescrie sau farmacistul care eliberează produse sau
substanţe stupefiante este obligat să încunoştinţeze pe cei care primesc asemenea
prescripţii medicale şi pe cei care ridică produsele respective, cu privire la obligaţia
de restituire a cantităţilor neconsumate.
Art. 14. – Ministerul Sănătăţii îndrumă, coordonează şi controlează
întreaga activitate cu stupefiante.
Controlul respectării dispoziţiilor legale privitoare la activitatea cu
stupefiante se efectuează şi de către organele de specialitate ale direcţiilor sanitare
judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către organele Ministerului
Afacerilor Interne.
În unităţile în care se desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe
stupefiante, organele Ministerului Afacerilor Interne vor efectua controlul însoţite
de un specialist –medic, farmacist, toxicolog – din partea ministerelor, celorlalte
organe şi organizaţii centrale sau din partea comitetelor executive ale consiliilor
populare judeţene ori al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se află
unităţile respective.
În unităţile Ministerului Forţelor Armate, ale Ministerului Afacerilor
Interne şi Consiliului Securităţii Statului, controlul se execută de către specialişti ai
acestor organe.
Art. 15. – La punctele de trecere a frontierei de stat – aeriene, navale,
rutiere şi feroviare – controlul aplicării regimului legal stabilit pentru activitatea cu
stupefiante se face de către organele Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu
organele Ministerului Comerţului Exterior şi cu cele ale Ministerului Forţelor
Armate. În caz de necesitate, controlul se poate face şi de specialişti ai Ministerului
Sănătăţii sau ai altor organe, delegaţi în acest scop.
Art. 16. – Organele de control autorizate sau, după caz, organele de
urmărire penală vor ridica, în vederea confiscării, produsele şi substanţele
stupefiante deţinute fără drept.
Acestea vor fi depuse în custodie la farmacia cea mai apropiată de locul
unde se efectuează urmărirea penală.
Art. 17. – Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. 1 se pedepseşte potrivit
dispoziţiilor art. 312 din codul penal.
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută în art. 312
din codul penal, nerespectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 2.
Art. 18. – Organele şi organizaţiile de stat ori obşteşti, precum şi
persoanele fizice, care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante, de
natura celor prevăzute la art. 1, sunt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, să ceară autorizaţia menţionată la art. 3.
Art. 19. – Ministrul sănătăţii va emite instrucţiuni cu privire la
producerea, deţinerea, circulaţia şi utilizarea produselor şi substanţelor stupefiante.
Art. 20. – Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicare.
Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul nr. 227/1950 pentru reglementarea
întrebuinţării stupefiantelor, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1178/1954
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privind comunicarea unor date în legătură cu importul, folosirea şi difuzarea
stupefiantelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 29
decembrie 1969, cu unanimitatea celor 426 deputaţi prezenţi la şedinţă.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 29 decembrie 1969.
Nr. 73.
ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN CONSTITUŢIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ LEGE.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 29 decembrie 1969.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 156, 31
decembrie 1969.
40.
Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de
igienă şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
CAPITOLUL I
Contravenţii la normele sanitare privind proiectarea şi executarea construcţiilor,
precum şi înfiinţarea şi funcţionarea obiectivelor economice şi social-culturale de
orice fel
Art. 1. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei nesolicitarea de la organele teritoriale ale Inspectoratului Sanitar de Stat,
a autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele economice şi socialculturale, cu 15 zile înainte de intrarea în funcţiune a acestora, ori funcţionarea
fără autorizaţie sanitară sau în alte condiţii decât cele prevăzute în aceasta.
Art. 2. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000
şi 1500 lei neîndeplinirea de către conducătorii sau angajaţii răspunzători ai
unităţilor socialiste şi ai atelierelor meşteşugăreşti, a măsurilor speciale prescrise de
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organele Inspectoratului sanitar de stat, care au drept scop prevenirea ori
combaterea bolilor transmisibile, a intoxicaţiilor accidentale de masă, a bolilor
profesionale şi a intoxicaţiilor acute profesionale.
Art. 3. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500
la 3000 lei:
a) nesolicitarea avizului sanitar al organelor Inspectoratului sanitar de
stat pentru proiectele privind amplasarea construcţiilor destinate unei activităţi
economice sau social-culturale, cât şi pentru proiectele privind executarea,
transformarea sau extinderea de construcţii şi instalaţii, pentru care nu sunt
stabilite norme de igienă sau normative de proiectare;
b) nerespectarea normelor de igienă privind proiectarea construcţiilor şi
instalaţiilor sau nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar cuprinse în
normativele de proiectare ori a avizelor sanitare date de organele Inspectoratului
sanitar de stat, la proiectarea sau executarea construcţiilor şi instalaţiilor de orice
fel;
c) nesolicitarea sau nerespectarea avizului organelor Inspectoratului
sanitar de stat referitor la folosirea în procesele tehnologice de orice fel a unor
substanţe sau tehnologii care pot fi vătămătoare sănătăţii omului;
d) nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite în standardele
de stat şi în normele interne departamentale privind produsele alimentare şi
obiectele, materialele ori substanţele care pot fi vătămătoare sănătăţii omului, prin
natura sau prin modul lor de utilizare;
e) neaplicarea măsurilor corespunzătoare de prevenire a intoxicaţiilor
accidentale, a contaminării produselor agro-alimentare consumabile, bazinelor
naturale de apă sau atmosferei din zonele populate, prin substanţe chimice folosite
în combaterea dăunătorilor.
CAPITOLUL II
Contravenţii la normele de igienă privind alimentarea cu apă potabilă a populaţiei
Art. 4. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250
la 500 lei neremedierea deficienţelor tehnice sau neîntreţinerea salubrităţii
hidranţilor, cişmelelor, fântânilor, puţurilor, captărilor de izvoare, precum şi a
vecinătăţilor acestora, de către cei ce le exploatează sau le folosesc.
Art. 5. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei:
a) neîntocmirea regulamentului de exploatare şi întreţinere a fiecărei
instalaţii centrale de alimentare cu apă potabilă, avizat de organele teritoriale ale
Inspectoratului sanitar de stat sau nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar
stabilite prin acest regulament;
b) clorizarea defectuoasă a apei ce se distribuie printr-o reţea publică de
apă potabilă – acolo unde sistemul de alimentare este prevăzut cu instalaţii de
dezinfecţie cu clor – exprimată printr-un deficit de clor (sub 0,05 mg/l),
determinat la ultima ramificaţie a reţelei de distribuţie;
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c) neasigurarea, în mod permanent, a apei potabile până la ultimul nivel
al clădirilor înzestrate cu hidrofoare, de către organizaţia socialistă care
administrează clădirea.
Art. 6. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000
la 1500 lei:
a) neasigurarea de către conducătorii colectivităţilor de orice fel (de
muncă, tabere, nave şi altele asemenea) a apei potabile pentru nevoile persoanelor
din aceste colectivităţi sau transportul ori distribuirea apei de băut în condiţii
neigienice;
b) neefectuarea controlului posibilităţii apei în condiţiile stabilite de
organele Inspectoratului sanitar de stat, de către organizaţiile care exploatează
instalaţii centrale de alimentare cu apă potabilă şi care dispun de laboratoare
proprii de control.
Art. 7. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500
la 3000 lei:
a) darea în consum public, drept apă pentru băut, a apei care nu
corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în standardul de stat în vigoare;
b) neasigurarea măsurilor de protecţie sanitară a surselor de apă potabilă,
a instalaţiilor de captare şi de tratare a apei, a aducţiunilor şi rezervoarelor, precum
şi a reţelelor de distribuţie, stabilite prin dispoziţiile legale;
c) efectuarea de racorduri între reţeaua de apă potabilă şi orice alte reţele
de distribuţie a apei cu caracter nepotabil.
CAPITOLUL III
Contravenţii la normele de igienă privind îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide
Art. 8. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei:
a) îndepărtarea de către organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii,
alte colectivităţi de orice fel, cât şi de către persoane fizice, a apelor uzate fecaloidmenajere sau industriale, a vidanjului, a reziduurilor solide menajere, industriale,
de grajd, de stradă, ori a cadavrelor de animale, pe alte locuri decât cele anume
stabilite şi amenajate de organele în drept ale consiliilor populare;
b) neînzestrarea unităţilor în care se desfăşoară o activitate economică
sau social-culturală, precum şi a clădirilor folosite ca locuinţă, de către
organizaţiile socialiste care le deţin, cu closete de tipul celor stabilite prin normele
de proiectare în vigoare, precum şi cu recipiente pentru colectarea gunoiului
menajer, în număr corespunzător, confecţionate şi folosite astfel încât să nu
permită accesul rozătoarelor şi muştelor în interior şi să nu insalubrizeze locul
unde sunt plasate;
c) nerealizarea de către serviciile sau întreprinderile de salubritate a
măsurilor permanente de întreţinere igienică şi dezinfecţie a vehiculelor şi
utilajelor de salubritate, ori a măsurilor de prelucrare sanitară a gunoaielor
depozitate, stabilite de organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat.
163

Art. 9. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000
la 1500 lei:
a) utilizarea reziduurilor fecaloide la fertilizarea terenurilor agricole,
atunci când pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare
crudă;
b) neîndeplinirea de către serviciile sau întreprinderile de salubritate, a
programului şi regimului stabilite de comitetul executiv al consiliului popular şi
avizate de organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat, pentru
întreţinerea salubrităţii străzilor, parcurilor, pieţelor şi pentru ridicarea cu
regularitate a gunoaielor menajere şi de stradă.
Art. 10. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1500 la 3000 lei:
a) funcţionarea necorespunzătoare a instalaţiilor de epurare şi
neutralizare a apelor uzate fecaloid-menajere sau industriale, astfel încât să
provoace impurificarea atmosferei ori a solului din localităţi, a surselor sau
instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă;
b) nesolicitarea avizului sanitar al organelor teritoriale ale
Inspectoratului sanitar de stat la stabilirea amplasamentului şi la amenajarea de
rampe, locuri sau instalaţii de depozitare, prelucrare sau neutralizare a reziduurilor
solide menajere, industriale, de stradă ori a vidanjului şi a cadavrelor de animale;
c) nesolicitarea avizului sanitar al organelor teritoriale ale Inspectoratului
sanitar de stat la înfiinţarea sau extinderea de cimitire umane ori schimbarea
destinaţiei terenurilor folosite în acest scop.
CAPITOLUL IV
Contravenţii la normele de igienă privind protecţia atmosferei centrelor populate
Art. 11. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1000 la 1500 lei:
a) impurificarea cu funingine, fum sau gaze toxice a atmosferei zonelor
protejate – ca urmare a utilizării de instalaţii defecte pentru arderea
combustibililor sau a exploatării neraţionale a instalaţiilor de incinerare;
b) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de
mirosuri respingătoare în zonele protejate, rezultate din depozitarea sau
prelucrarea de materiale care produc asemenea mirosuri;
c) producerea în mod repetat, de către unităţi industriale, a zgomotelor
care depăşesc limitele maxime stabilite prin dispoziţiile legale pentru zonele
protejate.
Art. 12. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1500 la 3000 lei scoaterea din funcţiune a instalaţiilor de reţinere ori neutralizare a
pulberilor, aerosolilor sau gazelor toxice rezultate din activitatea unităţilor
industriale, sau folosirea acestor instalaţii la un grad de eficienţă
necorespunzătoare caracteristicilor lor tehnice, în cazul când concentraţia
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nocivităţilor eliminate depăşeşte limitele maxime stabilite prin dispoziţiile legale
pentru atmosfera zonelor protejate.
CAPITOLUL V
Contravenţii la normele de igienă privind întreţinerea localurilor organizaţiilor
economice, instituţiilor şi întreprinderilor şi a altor localuri de folosinţă publică, a
bazelor sportive şi turistice, a colectivităţilor sezoniere, a şantierelor şi a mijloacelor
de transport în comun
Art. 13. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250
la 500 lei:
a) neîntreţinerea în stare de funcţionare a anexelor sanitare (spălătoare,
duşuri, closete, băi, vestiare şi altele asemenea), prevăzute prin construcţie,
nefuncţionarea normală a instalaţiilor acestor anexe (apă curentă, canalizare,
încălzire, ventilaţie, obiecte sanitare şi altele asemenea), nedotarea lor cu materiale
de igienă necesare (săpun, ştergare, hârtie igienică, dezinfectante, dezodorizante şi
altele asemenea) sau neîntreţinerea curăţeniei permanente în aceste anexe;
b) admiterea în dormitoarele din şantiere, întreprinderi, exploatări
agricole şi forestiere, cămine, cantonamente, internate, creşe şi colectivităţi de
copii şi adolescenţi, a unui număr mai mare de persoane decât permite capacitatea
fixată prin proiectul de construcţie – dacă este cazul – sau declarată de către
conducătorul unităţii;
c) amenajarea de dormitoare comune cu paturi suprapuse, fără avizul
sanitar al organelor teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat;
d) neasigurarea lenjeriei complete pentru fiecare pat din dormitoarele
comune, hoteluri, cabane şi alte unităţi de găzduire publică, sau neprimenirea
lenjeriei de pat pentru fiecare persoană nou găzduită;
e) neafişarea la loc vizibil a măsurilor de igienă ce trebuie respectate de
cei ce folosesc bazinele de înot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor
măsuri de către responsabilul bazinului de înot.
Art. 14. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei:
a) neîntreţinerea stării de curăţenie în incinta unităţilor, în clădirile sau
construcţiile anexe ale acestora, precum şi a mijloacelor anexe ale acestora, precum
şi a mijloacelor de transport în comun;
b) neaplicarea măsurilor curente de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare,
după caz, în incintele, clădirile şi anexele sanitare ale unităţilor de orice fel, în
closetele publice, în instalaţiile tehnologice utilizate în sectorul alimentar, la
instalaţiile centrale de aprovizionare cu apă potabilă, în unităţi balneare şi de
servire a populaţiei, precum şi la mijloacele de transport în comun;
c) nefolosirea instalaţiilor de dezinfecţie a apei din dotarea bazinelor de
înot, neprimirea integrală a apei din acestea la un interval de cel mult 5 zile sau
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neefectuarea curăţeniei totale şi a dezinfecţiei bazinelor de înot la intervale de cel
mult 30 zile.
Art. 15. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1000 la 1500 lei utilizarea apei nepotabile la alimentarea bazinelor de înot, precum
şi a băilor, duşurilor, chiuvetelor, spălătoarelor, din unităţile de orice fel şi din
mijloacele de transport în comun.
CAPITOLUL VI
Contravenţii la normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea,
transportul şi desfacerea produselor alimentare
Art. 16. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250
la 500 lei:
a) manipularea, depozitarea, transportul, expunerea sau vânzarea
materiilor prime alimentare, a semipreparatelor sau a produselor alimentare în
condiţii ne¬igienice, care să creeze posibilitatea alterării, impurificării sau
degradării produselor;
b) neefectuarea în unităţile din sectorul alimentar a curăţeniei
permanente a utilajelor, mobilierului şi a locurilor de muncă sau neaplicarea
măsurilor de întreţinere igienică a instalaţiilor şi utilajelor, stabilite pentru locurile
de muncă respective;
c) încărcarea sau descărcarea alimentelor neambalate sau conţinute în
ambalaje descoperite, de către persoane care nu întrunesc condiţiile de sănătate
prevăzute la art. 33 lit. a din prezenta hotărâre;
d) aşezarea, chiar şi provizorie, direct pe trotuar, în curţi sau pe
pardoseala încăperilor, a gheţii artificiale, precum şi a navetelor şi tăvilor folosite la
transportul produselor de panificaţie şi de cofetărie, a cărnii, preparatelor din
carne şi a semipreparatelor culinare;
e) păstrarea alimentelor, cu excepţia peştelui, în contact direct cu gheaţa
naturală ori artificială sau cu apa rezultată din topirea gheţii, ori servirea
băuturilor, fructelor şi legumelor răcite prin contact direct cu gheaţa naturală sau
artificială, cu excepţia cuburilor de gheaţă preparate în congelatoare, din apă
potabilă;
f) nerespectarea de către conducătorul cantinei sau al bucătăriei de
colectivitate, a obligaţiei de a păstra timp de 36 ore, la rece, în recipiente curate,
acoperite şi etichetate, câte o probă din fiecare fel de mâncare servit;
g) nerespectarea de către conducerile cantinelor sau ale bucătăriilor de
colectivităţi, a normelor de igienă referitoare la întocmirea meniurilor şi
prepararea hranei, în limitele alocaţiilor acordate;
h) neaplicarea regulilor de igienă la servirea consumatorilor, în unităţile
de alimentaţie publică şi colectivă sau de vânzare a alimentelor.
Art. 17. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei:
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a) efectuarea transportului de alimente în vehicule sau ambalaje de
transport care nu pot asigura alimentelor următoarele condiţii:
- menţinerea nemodificată a calităţii lor;
- protecţia contra prafului, ploii, insectelor, precum şi împotriva oricărei
posibilităţi de murdărire sau contaminare, atât în timpul transportului, cât şi la
încărcarea şi descărcarea produselor;
- protecţia contra căldurii, în cazul alimentelor alterabile sau al
produselor congelate.
b) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a
produselor alimentare preambalate, a conservelor sterilizate şi a preparatelor
conservate prin frig;
c) neinstruirea angajaţilor oricărei unităţi din sectorul alimentar cu
privire la obligaţiile ce le revin în respectarea regimului de întreţinere igienică a
instalaţiilor şi utilajelor folosite la prelucrarea alimentelor şi în aplicarea măsurilor
de igienă la locurile de muncă respective;
d) neîntreţinerea în permanentă stare de funcţionare a instalaţiilor
frigorifice, a instalaţiilor de apă potabilă, apă caldă, de canalizare, de ventilaţie şi
iluminat din încăperile de producţie, depozitele şi anexele unităţilor din sectorul
alimentar;
e) folosirea, în laboratoarele şi unităţile de alimentaţie publică sau
colectivă, a ouălor de raţă la prepararea prăjiturilor, cremelor, îngheţatei şi a
oricăror alte mâncăruri;
f) transportul laptelui pasteurizat cu autocisterne sau repasteurizarea
laptelui fără avizul Ministerului Sănătăţii;
g) nesolicitarea avizului organelor teritoriale ale Inspectoratului sanitar
de stat la stabilirea locului de recoltare a gheţii naturale, precum şi a condiţiilor de
depozitare a acesteia, sau recoltarea ori depozitarea gheţii în alte condiţii decât cele
prevăzute în aviz.
Art. 18. – Constituie contravenţie şi se sancţionează, cu amendă de la
1000 la 1500 lei:
a) punerea în consum public a produselor alimentare care prezintă
semne de:
- alterare, mucegăire sau falsificare;
- infestare prin larve sau ouă de paraziţi ori urme de rozătoare;
- impurificare cu corpi străini sau substanţe chimice;
b) folosirea la prepararea produselor alimentare, a unor adjuvanţi
(coloranţi, aromatizanţi, conservanţi şi altele asemenea) sau a altor substanţe
chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătăţii;
c) recondiţionarea, fără avizul organelor teritoriale ale Inspectoratului
sanitar de stat, a produselor alimentare retrase din consum public ca
necorespunzătoare condiţiilor stabilite prin standarde de stat sau norme interne
departamentale
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d) neefectuarea de către întreprinderile de industrie alimentară, dotate cu
laboratoare proprii, a controlului respectării normelor de igienă privind materiile
prime, produsele finite, procesele tehnologice de prelucrare şi regimul sanitar de
întreţinere a utilajelor;
e) neasigurarea de către conducătorul unităţii de industrie alimentară a
funcţionării corecte a aparatajului de control şi înregistrare automat a parametrilor
tehnologici, care condiţionează salubritatea prelucrării produselor (sterilizare,
pasteurizare, congelare şi altele asemenea);
f) desfacerea sării neiodate, pentru consumul uman, la populaţia din
zona guşogenă a ţării.
Art. 19. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1500 la 3000 lei neasigurarea în unităţile din sectorul alimentar (producţie,
prelucrare, depozitare, vânzare şi consum) a apei potabile, distribuite în condiţii
igienice şi în cantităţi corespunzătoare pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi
pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului şi dotărilor.
CAPITOLUL VII
Contravenţii la normele de igienă privind condiţiile şi procesele de muncă
Art. 20. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250
la 500 lei:
a) neanunţarea la organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat,
în primele 24 ore de la producere, a cazurilor de intoxicaţii acute profesionale,
colective sau mortale, de către personalul medico-sanitar al unităţilor de orice fel;
b) neanunţarea la organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat a
cazurilor de boli profesionale depistate de către orice medic.
Art. 21. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei, în afară de cazul când sunt întrunite elementele constitutive ale unei
infracţiuni:
a) depăşirea în zona de muncă a limitelor admisibile, stabilite prin
normele de protecţie a muncii, pentru temperatura aerului, viteza curenţilor de
aer, umiditate, temperatura medie a suprafeţelor încălzite şi radiaţiile calorice, cu
excepţia cazurilor când cerinţele sau natura procesului tehnologic impun condiţii
climatice speciale;
b) neluarea măsurilor prevăzute în normele de protecţie a muncii pentru
protejarea angajaţilor care lucrează în aer liber, în condiţii meteorologice
nefavorabile;
c) nerespectarea normelor de protecţie a muncii privind condiţiile de
iluminare a zonelor de muncă;
d) neacordarea materialelor igienico-sanitare stabilite prin normele de
protecţie a muncii, pentru locurile de muncă ce necesită folosirea de astfel de
materiale.
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Art. 22. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1500 la 3000 lei, în afară de cazul când sunt întrunite elementele constitutive ale
unei infracţiuni:
a) depăşirea concentraţiilor maxime admisibile pentru gaze, vapori şi
pulberi în atmosfera zonei de muncă, stabilite prin normele de protecţie a muncii,
neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii, în atmosfera zonelor de
muncă, a gazelor, vaporilor sau pulberilor ce constituie riscuri de îmbolnăvire
profesională, ori utilizarea unor substanţe sau procedee tehnologice interzise prin
dispoziţii legale;
b) neefectuarea controlului permanent al condiţiilor de mediu din
unităţile sau sectoarele de producţie cu condiţii deosebite de muncă, de către
organizaţiile socialiste care exploatează unităţi dotate cu laboratoare proprii sau
alte mijloace tehnice de control, ori neaplicarea măsurilor prevăzute de normele
protecţie a muncii pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a intoxicaţiilor
acute, la astfel de locuri de muncă.
CAPITOLUL VIII
Contravenţii la normele de igienă privind protecţia faţă de radiaţiile ionizante
Art. 23. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1000 la 1500 lei, în afară de cazul când sunt întrunite elementele constitutive ale
unei infracţiuni:
a) depăşirea limitelor maxime admisibile de contaminare radioactivă a
locurilor de muncă, stabilite prin normele de protecţia muncii;
b) neluarea măsurilor de decontaminare, radioactivă a locurilor de
muncă, a utilajelor de lucru şi a echipamentului de protecţie, în unităţile care
utilizează surse de radiaţii ionizante;
c) neefectuarea, prin mijloace proprii, a controlului radiometric şi
radiodozimetric al locurilor de muncă cu expuneri profesionale la radiaţii, precum
şi al radioactivităţii efluenţilor şi al reziduurilor radioactive pe care le elimină
unităţile ce deţin sau folosesc surse de radiaţii ionizante;
d) neluarea măsurilor de protejare a angajaţilor care au suferit o
suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă, prin diminuarea ori
suprimarea expunerii ulterioare, după caz.
Art. 24. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1500 la 3000 lei, în afară de cazul când sunt întrunite elementele constitutive ale
unei infracţiuni:
a) neasigurarea unităţilor de orice fel, care utilizează surse de radiaţii
ionizante, cu amenajările, dispozitivele, materialele şi echipamentul necesare
pentru protecţia faţă de radiaţii a muncitorilor, a populaţiei şi a mediului, precum
şi cu mijloacele necesare controlului iradierii şi contaminării radioactive, sau
neutilizarea acestor mijloace, potrivit destinaţiei lor;
b) nerespectarea dispoziţiilor legale privind colectarea şi îndepărtarea
reziduurilor lichide şi solide cu conţinut de substanţă radioactivă sau depozitarea
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de minereuri radioactive şi a sterilului provenit din minele uranifere, în locuri
neavizate de organele teritoriale ale Inspectoratului sanitar de stat;
c) iradierea sau introducerea de substanţe radioactive în produse
alimentare, îngrăşăminte pentru agricultură, produse cosmetice, produse
farmaceutice sau jucării, fără avizul Ministerului Sănătăţii.
CAPITOLUL IX
Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile
Art. 25. – Constituie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei
refuzul de a se supune la următoarele măsuri stabilite de Ministerul Sănătăţii în
scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile:
- vaccinările sau revaccinările obligatorii;
- examenele clinice şi de laborator necesare depistării bolnavilor de boli
transmisibile sau a purtătorilor de germeni patogeni;
- controlul periodic al purtătorilor de germeni patogeni;
- testarea stării de imunitate;
- tratamentele profilactice instituite în colectivităţi.
Art. 26. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250
la 500 lei:
a) neanunţarea la organele sanitare teritoriale, prin orice mijloace, în 24
de ore de la aflare, a oricărui caz, sigur sau bănuit, de boală transmisibilă (inclusiv
bolile venerice), de către conducerile colectivităţilor de orice fel sau de către orice
personal medico-sanitar;
b) refuzul sau sustragerea de la internarea în spital, izolator sau de la
izolarea la domiciliu, de către bolnavii suferinzi de boli transmisibile (inclusiv
bolile venerice) şi pentru care organele sanitare indică astfel de măsuri;
c) nerespectarea sau neaplicarea de către personalul unităţilor medicosanitare şi de asistenţă socială a măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor
transmisibile, stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii;
d) eliberarea de către spitale a cadavrelor celor decedaţi din cauza unor
boli transmisibile, sau eliberarea avizului sanitar de transport al acestor cadavre, de
către spital sau de către circumscripţia sanitară teritorială, în cazul când decesul
a-a produs la domiciliu, fără aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii
infecţiei;
e) transportul, în afara localităţii în care s-a produs decesul, al cadavrelor
neîmbălsămate şi nedepuse în sicriu impermeabilizat şi închis;
f) exhumarea cadavrelor înăuntrul termenului de 1 an de la data
înhumării, iar lor în următorii 6 ani înăuntrul perioadei 1 aprilie – 1 noiembrie,
afară de cazul când exhumarea s-a încuviinţat de procuror ori s-a dispus de
instanţa de Judecată în vederea constatării cauzelor morţii;
g) transportarea în afara cimitirului a cadavrelor exhumate înaintea
împlinirii perioadei de 7 ani de la deces, fără a se fi asigurat depunerea cadavrului
în sicriu impermeabilizat şi închis ermetic.
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Art. 27. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar al
unităţilor medicale – cu paturi sau ambulatorii – a măsurilor care să prevină
producerea sau răspândirea de infecţii la persoanele care beneficiază de asistenţă
medicală în aceste unităţi.
Art. 28. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 la 1.500 lei neaplicarea măsurilor de neutralizare a reziduurilor sau a
măsurilor curente de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, care au drept scop
prevenirea răspândirii infecţiilor în exterior, de către instituţiile şi laboratoarele
care lucrează cu produse patologice, serviciile de anatomie patologică ale unităţilor
spitaliceşti umane sau veterinare, spitalele şi secţiile de boli contagioase,
sanatoriile, spitalele şi dispensarele antituberculoase, unităţile de ecarisaj şi de
colectare, prelucrare şi depozitare a deşeurilor de origine animală şi vegetală.
CAPITOLUL X
Contravenţii la normele privind controlul medical profilactic al angajaţilor
Art. 20. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250
la 500 lei:
a) angajarea oricărei persoane, în orice loc de muncă, fără ca în prealabil
să fi fost supusă controlului medical din care să rezulte că persoana examinată este
aptă pentru a fi angajată la locul de muncă respectiv;
b) neprezentarea angajaţilor la controlul medical periodic, stabilit prin
instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi programat de organele sanitare;
c) nesolicitarea avizului medical prealabil la schimbarea locului de
muncă al unui angajat, în aceeaşi organizaţie socialistă, dacă prin această
schimbare se creează un risc pentru sănătatea angajatului.
Art. 30. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei nerespectarea de către organizaţiile socialiste a recomandărilor medicale
referitoare la locul şi regimul de muncă al angajaţilor, rezultate în urma controlului
medical la angajare şi a celui periodic.
CAPITOLUL XI
Contravenţii la normele de igienă privind persoanele care lucrează în sectorul
alimentar, la exploatarea surselor şi instalaţiilor de prelucrare şi înmagazinare a
apei potabile, în creşe, grădiniţe, şcoli şi alte instituţii de copii
Art. 31. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100
la 300 lei:
a) neefectuarea de către persoanele din locurile de muncă prevăzute în
acest capitol a controalelor medicale periodice stabilite prin instrucţiunile
Ministerului Sănătăţii pentru aceste categorii de persoane şi programate de
organele sanitare teritoriale;
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b) neprezentarea sau absentarea repetată a angajaţilor din locurile de
muncă prevăzute în acest capitol, la cursurile de instruire sanitară programate de
organele sanitare teritoriale, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.
Art. 32. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250
la 500 lei:
a) nerespectarea de către angajaţii din locurile de muncă prevăzute în
acest capitol a obligaţiei de îmbrăca – la intrarea în lucru – echipamentul de
protecţie sanitară complet şi curat, de a nu folosi acest echipament la alte munci
ori în alte locuri în afara celor pentru care a fost acordat, sau de a aplica în
permanenţă regulile de igienă individuală;
b) nerespectarea de către persoanele particulare care prepară sau pun în
consum public alimente a obligaţiei de a purta bonetă, halat şi şorţ de culoare albă
şi în stare curată, de a respecta regulile de igienă individuală şi de a purta asupra
lor dovada examinărilor medicale profilactice, efectuate la zi, stabilite prin
instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.
Art. 33. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
la 1000 lei:
a) angajarea oricărei persoane în locurile de muncă prevăzute la acest
capitol, fără efectuarea controlului medical prealabil, stabilit pentru aceste locuri
de muncă prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, care să ateste că cel examinat
nu prezintă un risc de îmbolnăvire a populaţiei;
b) menţinerea unei persoane într-unul dintre locurile de muncă
prevăzute în acest capitol, pentru care organele sanitare teritoriale au stabilit o
contraindicaţie epidemiologică, temporară sau permanentă, potrivit
Instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii;
c) neasigurarea pentru persoanele care lucrează în locurile de muncă
prevăzute în acest capitol a echipamentului de protecţie sanitară stabilit pentru
locul de muncă respectiv de către Ministerul Sănătăţii sau a uniformelor speciale
aprobate de ministerul sau organul central căruia îi este subordonată unitatea,
precum şi admiterea la locurile de muncă a acestor persoane fără echipamentul
acordat sau cu echipament murdar ori degradat;
d) utilizarea personalului de întreţinere a curăţeniei din anexe sanitare şi
din curţi, la manipularea alimentelor ori la întreţinerea curăţeniei utilajelor sau
încăperilor de prelucrare sau depozitare a alimentelor;
e) utilizarea la întreţinerea curăţeniei din afara sălilor de producţie, din
anexele sanitare, din curţi şi altele asemenea, a angajaţilor care lucrează în
procesele tehnologice de producţie alimentară, la prelucrarea sau manipularea
alimentelor.
CAPITOLUL XII
Constatarea contravenţiilor
Art. 34. – Contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre se constată de:
- inspectorii sanitari de stat;
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- medicii igienişti şi epidemiologi;
- medicii dispensarelor de circumscripţie, de întreprindere şi de
instituţie;
- asistenţii medicali de igienă şi felcerii igienişti din inspectoratele
sanitare de stat, policlinicile teritoriale şi din dispensarele de circumscripţie, de
întreprindere şi de instituţie.
Art. 35. – Contravenţiile stabilite la art. 25 şi art. 26 lit. b se constată şi de
către medicii ftiziologi din spitalele, sanatoriile şi dispensarele antituberculoase, iar
contravenţiile stabilite la art. 25 şi art. 26 lit. a şi b se constată şi de către medicii
venerologi din spitalele, secţiile şi serviciile ambulatorii antiveneriene.
Art. 36. – Personalul medico-sanitar încadrat în funcţii asimilate cu cele
stabilite la art. 34 şi 35, din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale ministerelor
şi altor organe centrale cu reţea medicală proprie, constată contravenţiile stabilite
prin prezenta hotărâre, numai în cadrul unităţilor subordonate acestor ministere
sau organe centrale.
Art. 37. – Contravenţiile stabilite la art. 4, art. 8 lit. a şi b, art. 9 lit. b,
art. 10 lit. a, art. 11 lit. a şi b, art. 13 lit. a, art. 14 lit. a, art. 16 lit. a, d şi h, art. 17 lit.
a, art. 18 lit. a, art. 26 lit. a, b, e, f şi g şi art. 28 se constată şi de către primari.
Art. 38. – Contravenţiile stabilite la art. 4, art. 8 lit. a, art. 16 lit. a şi d,
art. 17 lit. a, art. 18 lit. a, art. 26 lit. e şi g se constată şi de către ofiţerii şi subofiţerii
de miliţie.
Art. 39. – Contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre, săvârşite la
locul de muncă de angajaţii sau membrii organizaţiilor cooperatiste, se constată şi
de şefii de servicii sau secţii ori asimilaţii acestora, anume împuterniciţi de
conducătorul organizaţiei respective, dacă ele au fost săvârşite de personalul în
subordine.
Art. 40. – Contravenţiile stabilite la art. 3 lot. C, art. 13 lit. a, art. 14 lit. a,
art. 21, 22, 23 şi art. 24 lit. a se constată şi de către inspectorii de stat pentru
protecţia muncii.
Art. 41. – Contravenţiile stabilite la art. 13 lit. a, art. 14 lit. a, art. 16 lit. a,
c, d, e şi h, art. 17 lit. a şi b, art. 18 lit. a, art. 32 lit. c se constată şi de către
inspectorii comerciali de stat.
CAPITOLUL XIII
Aplicarea sancţiunii
Aplicarea sancţiunii se face după cum urmează:
a) pentru faptele constatate de către inspectorii sanitari de stat şi de către
medicii igienişti şi epidemiologi, sancţiunea se aplică de cel care a făcut constatarea
contravenţiei, odată cu întocmirea procesului-verbal de constituire;
b) pentru faptele constatate de către medicii dispensarelor de
circumscripţie, de întreprindere şi de instituţie, medicii ftiziologi şi venerologi,
asistenţii medicali de igienă şi felcerii igienişti din inspectoratele sanitare de stat,
policlinicile teritoriale, dispensarele de circumscripţie, de întreprindere şi de
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instituţie, sancţiunea se aplică de către inspectorii sanitari de stat sau medicii
igienişti şi epidemiologi în a căror rază teritorială şi domeniu de activitate
acţionează agentul constatator, prin rezoluţie pe procesul-verbal de constatare.
Pentru faptele prevăzute la art. 4, 13, 16, 25, 26 lit. a şi b, 29, 31 şi 32
agenţii constatatori prevăzuţi în alineatul precedent aplică şi sancţiunea.
Art. 43. – Agenţii constatatori stabiliţi la art. 36, 37, 38 şi 39 aplică
sancţiunea dată cu întocmirea procesului-verbal de constatare.
Art. 44. – Inspectorii de stat pentru protecţia muncii şi inspectorii
comerciali de stat aplică sancţiunile la contravenţiile menţionate la art. 40 şi
respectiv 41, potrivit actelor normative de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor
emise în domeniile de activitate ale organelor de care aparţin.
CAPITOLUL XIV
Căile de atac
Art. 45. – Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se
poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Plângerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi
va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
Art. 46. – În cazul contravenţiilor pentru care prezenta hotărâre prevede
o amendă de peste 1000 lei, plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimite de
îndată, spre soluţionare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită
contravenţia.
Art. 47. – Dacă, potrivit dispoziţiilor din prezenta hotărâre, sancţiunea
pentru fapta săvârşită este amenda până la 1000 lei, plângerea împotriva
procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează după cum urmează:
a) de medicul responsabil al laboratorului de epidemiologie din
policlinica teritorială, în cazul proceselor-verbale încheiate de agenţii constatatori
din raza teritorială a policlinicii;
b) de inspectorul sanitar de stat şef judeţean, în cazul proceselor-verbale
încheiate de inspectorii sanitari de stat şi medicii igienişti şi epidemiologi din
inspectoratul sanitar de stat judeţean, precum şi de medicul responsabil al
laboratorului de epidemiologie din policlinica teritorială;
c) de directorul direcţiei sanitare judeţene, în cazul proceselor-verbale
încheiate de inspectorul sanitar de stat şef judeţean sau de conducătorii celorlalte
unităţi medicale subordonate direcţiei sanitare judeţene;
d) de conducătorul organului din care face parte agentul constatator, în
cazul proceselor-verbale încheiate de personalul medico-sanitar prevăzut la art. 36
din prezenta hotărâre, precum şi de ofiţerii sau subofiţerii de miliţie;
e) de comitetul executiv al consiliului popular, în cazul în care procesulverbal a fost încheiat de primar;
f) de conducătorul organizaţiei socialiste în care s-a săvârşit contravenţia,
în cazul proceselor-verbale încheiate de şefii de servicii sau secţii ori asimilaţii lor
din organizaţia respectivă;
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g) de conducătorul organului ierarhic superior aceluia din care face parte
agentul constatator, în cazul proceselor-verbale încheiate de conducătorii
organelor de miliţie sau al direcţiilor, serviciilor şi unităţilor medicale prevăzute de
art. 36.
Art. 48. – Soluţionarea plângerilor împotriva proceselor-verbale de
constatare a contravenţiei, încheiate de inspectorii de stat pentru protecţia muncii
şi de inspectorii comerciali de stat, se face potrivit actelor normative de stabilire şi
sancţionare a contravenţiilor, emise în domeniile de activitate ale organelor de care
aparţin.
CAPITOLUL XV
Alte dispoziţii
Art. 49. – Sunt supuse confiscării produsele alimentare care fac obiectul
contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. a.
Art. 50. – În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune,
contravenţiilor prevăzute în cuprinsul ei le sunt aplicabile prevederilor Legii nr.
32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ION GHEORGHE MAURER
Bucureşti, 31 decembrie 1969.
Nr. 2506.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,partea I, anul VI, nr.,
26 martie 1970, p. 161.
41.
Decret pentru modificarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. I. – Decretul nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii se modifică după cum urmează:
1. Articolul 11 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
„În caz de divergenţă între ministru şi majoritatea membrilor colegiului,
problema asupra căreia nu s-a realizat un acord va fi supusă vicepreşedintelui
Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea ministerului; dacă una dintre
părţi nu este de acord cu soluţia dată, problema va fi supusă Biroului Permanent al
Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî.”
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2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
„Art. 19. – Ministerul Sănătăţii are în conducerea sa un ministru, trei
adjuncţi ai ministrului şi un secretar general.
Adjuncţii ministrului şi secretarul general se numesc prin hotărâre a
Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de colegiul
ministerului.”
3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – Ministerul Sănătăţii are următoarea structură organizatorică:
a) Direcţia igienei şi medicinei preventive;
b) Direcţia asistenţei medicale;
c) Direcţia ocrotirii mamei, copilului şi tineretului;
d) Direcţia farmaceutică şi aparaturii medicale;
e) Direcţia medicală specială;
f) Direcţia lucrări speciale;
g) Direcţia plan sanitar şi organizarea muncii;
h) Direcţia învăţământ şi personal;
i) Direcţia tehnică de construcţii şi aprovizionare;
j) Direcţia finanţării şi administrării unităţilor sanitare;
k) Direcţia de relaţii externe şi secretariat;
l) Direcţia de control şi secretariat;
m) Oficiul juridic.
Numărul maxim de posturi în administraţia centrală, raportul minim
dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi
ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, sunt cele prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezentul decret *)”.
4. La articolul 25 se introduce un alineat care va avea următorul cuprins:
„Direcţia igienei şi medicinei preventive va exercita şi atribuţiile şi
drepturile prevăzute în legi şi alte acte normative pentru Inspectoratul sanitar de
stat central.”
Art. II. – Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 aprilie 1970.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 24 martie 1970.
Nr. 150.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,partea I, anul VI, nr.,
28 martie 1970, p. 177–181.
42.
Lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta
lege.
CAPITOLUL I
Categoriile de minori ocrotiţi şi formele de ocrotire
Art. 1. – Ocrotirea, potrivit prezentei legi, se acordă minorilor:
a) ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi sau în orice altă situaţie care
duce la instituirea tutelei, dacă nu au bunuri sau alte mijloace materiale proprii şi
nu există persoane care au fost obligate sau care pot fi obligate să-i întreţină;
b) care, fiind deficienţi, au nevoie de o îngrijire specială ce nu le poate fi
asigurată în familie;
c) a căror dezvoltare fizică, morală sau intelectuală ori a căror sănătate este
primejduită în familie;
d) care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, dar nu răspund penal
sau sunt expuşi să săvârşească asemenea fapte ori ale căror purtări contribuie la
răspândirea de vicii sau deprinderi imorale în rândul altor minori.
Art. 2. – (1) Minorii prevazuţi în articolul 1 litera a, precum şi minorii a
căror sănătate este primejduită în familie, pot fi daţi în plasament familial unei
familii – soţ şi soţie – sau unei persoane care consimte la aceasta şi care prezintă
condiţiile morale, materiale şi sanitare necesare.
(2) Plasamentul familial se face cu încuviinţarea părinţilor sau tutorelui, de
către comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului
Bucureşti, prin organul de asistenţă socială.
(3) Familia sau persoana care primeşte un minor în plasament familial îi
asigură acestuia întreţinerea, precum şi celelalte condiţii necesare creşterii şi
educării sale, potrivit celor hotărâte de părinţi sau tutore. Ea are dreptul la o
alocaţie de întreţinere a minorului, al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a
Consiliului de Miniştri.
Art. 3. – (1) În cazul în care, privitor la minorii arătaţi în articolul
precedent, nu a fost posibil să se ia măsura plasamentului familial, precum şi în
cazul în care dezvoltarea fizică, morală sau intelectuală a minorului este
primejduită în familie, comisia pentru ocrotirea minorilor poate hotărî
încredinţarea lui unei familii ori unei persoane, cu consimţământul acesteia.
(2) Familia sau persoana căreia i s-a încredinţat minorul, în condiţiile
prezentului articol, are faţă de acesta drepturile şi îndatoririle ce potrivit legii revin
părinţilor privitor la persoana minorului şi beneficiază de alocaţia ce se acordă în
cazul plasamentului familial.
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Art. 4. – Ministerul Muncii va stabili criteriile în baza cărora alocaţia de
întreţinere se reduce ori nu se mai plăteşte, dacă cei care primesc în plasament
familial sau le sunt încredinţaţi minori, au, potrivit legii, obligaţia să-i întreţină.
Art. 5. – (1) În vederea creşterii, educării şi pregătirii şcolare şi
profesionale a minorilor deficienţi, precum şi a minorilor arătaţi în articolul 1
literele a şi c, dacă faţă de aceştia din urmă nu s-a putut lua nici una din măsurile
prevăzute în articolele precedente, comisia pentru ocrotirea minorilor poate
dispune încredinţarea lor, după caz, uneia din următoarele instituţii de ocrotire:
a) leagăne pentru copii în vârstă de până la 3 ani;
b) case de copii pentru preşcolari şi şcolari;
c) grădiniţe, precum şi şcoli generale şi licee de cultură generală pentru
deficienţi, recuperabili;
d) şcoli profesionale şi licee de specialitate pentru deficienţi recuperabili;
e) cămine şcoală şi cămine atelier pentru deficienţi, parţial recuperabili;
f) cămine pentru deficienţi, nerecuperabili.
(2) Instituţiile de ocrotire prevăzute în alineatul 1 literele d şi e
funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, iar celelalte în subordinea
comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene ori al munincipiului
Bucureşti.
(3) În şcolile profesionale prevăzute în alineatul 1 litera d pot fi primiţi şi
minori deficienţi recuperabili care din diferite motive au întrerupt învăţământul
obligatoriu de cultură generală, dacă au depăşit vârsta de 14 ani.
Art. 6. – (1) Când împrejurările care au determinat luarea uneia din
măsurile de ocrotire s-au schimbat, comitetul executiv al consiliului popular sau
comisia pentru ocrotirea minorilor, după caz, o poate revoca sau înlocui cu altă
măsură, ori poate dispune schimbarea familiei sau persoanei la care se află
minorul.
(2) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi în cazurile în care
încredinţarea minorului a fost dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, cu
excepţia acelora în care luarea măsurii de ocrotire rămâne, potrivit codului
familiei, în competenţa organelor judecătoreşti.
Art. 7. – (1) Internarea în casele de copii, în şcolile generale pentru
deficienţi recuperabili, în căminele şcoală pentru deficienţi parţial recuperabili,
precum şi plasamentul familial şi măsura încredinţării, cu plata alocaţiei de
întreţinere, durează până la absolvirea învăţământului obligatoriu.
(2) În cazul în care după absolvirea şcolii generale, acela faţă de care s-a
luat măsura de ocrotire se pregăteşte prin ucenicie la locul de muncă ori îşi
continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, el rămâne, dacă consimte, în
grija instituţiei de ocrotire, a persoanei ori familiei căreia i-a fost încredinţat sau la
care a fost dat în plasament familial, cu dreptul la plata alocaţiei de întreţinere
pentru perioadele în care nu primeşte o altă formă de întreţinere din partea
statului sau a unei organizaţii obştesti, până la terminarea uceniciei sau studiilor,
dar fără a depăşi vârsta de 25 ani.
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(3) Dacă la data absolvirii şcolii generale minorul este incapabil de muncă
sau nu s-a încadrat în muncă din alte motive temeinice, durata măsurii de ocrotire
precum şi plata alocaţiei de întreţinere se prelungeşte până la încetarea motivului
pentru care minorul nu s-a încadrat în muncă, dar fără a depăşi vârsta de 18 ani.
(4) Internarea minorului într-un cămin pentru deficienţi nerecuperabili
durează până la majorat.
Art. 8. – (1) Faţă de minorii arătaţi în articolul 1 litera d, comisia pentru
ocrotirea minorilor poate lua una din următoarele măsuri educative:
a) supravegherea deosebită;
b) internarea într-o şcoală specială de reeducare care funcţionează în
subordinea Ministerului Muncii.
(2) Supravegherea deosebită constă, potrivit condiţiilor stabilite de
Comisia centrală pentru ocrotirea minorilor, în lăsarea minorului în grija
părinţilor sau a tutorelui, punându-li-se în vedere că au îndatorirea de a-l
supraveghea îndeaproape în scopul îndreptării sale. Măsura supravegherii
deosebite durează până la îndreptarea minorului, dar nu mai puţin de 1 an şi fără a
se depăşi vârsta de 18 ani.
(3) Măsura internării într-o şcoală specială de reeducare se ia pe timp
nedeterminat, faţă de minorul în vârstă de cel puţin 10 ani, atunci când se
apreciază că măsura supravegherii deosebite nu ar fi eficientă pentru îndreptarea
minorului sau în cazul în care, deşi i s-a aplicat măsura supravegherii deosebite,
aceasta nu a dat rezultatele urmărite. Internarea într-o şcoală specială de reeducare
nu poate fi dispusă faţă de minorii deficienţi, aceştia urmând a fi încredinţaţi
instituţiilor de ocrotire corespunzătoare.
Art. 9. – (1) La cererea conducerii şcolii speciale de reeducare comisia
pentru ocrotirea minorilor poate dispune, privitor la minorul care dă dovadă de
îndreptare înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, înlocuirea internării prin
supravegherea deosebită.
(2) În cazul în care minorul internat într-o scoală specială de reeducare nu
a dobândit până la majorat o calificare profesională, comisia în a cărei rază
teritorială se află şcoala poate aproba, la cererea conducerii şcolii şi cu
consimţământul elevului, rămânerea acestuia în şcoală până la obţinerea calificării,
dar fără a depăşi vârsta de 20 ani. Dacă la împlinirea vârstei de 18 ani elevul
urmează învăţământul liceal, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile articolului
7 alineatul 2.
Art. 10. – (1) Consiliile populare judeţene şi al munincipiului Bucureşti
organizează centre de primire unde sunt trimişi, în caz de nevoie, minorii în vârstă
de peste 3 ani, până la trecerea lor într-o altă instituţie de ocrotire sau până la
luarea unei alte măsuri în privinţa lor.
(2) Minorii vor fi primiţi în centrele de primire sau, după caz, în leagănele
pentru copii pe baza hotărârii comisiei pentru ocrotirea minorilor în a cărei rază
teritorială au fost găsiţi sau descoperiţi, în caz de urgenţă la cererea organelor
miliţiei sau a autorităţii tutelare, comisia urmând a se pronunţa de îndată.
179

Art. 11. – (1) Instituţiile de ocrotire funcţionează potrivit regulamentelor
emise, corespunzător caracterului instituţiei, de Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Învăţământului sau Ministerul Muncii. Fiecare din aceste ministere va emite
regulamentul cu consultarea celorlalte, a Comitetului de Stat pentru Economia şi
Administraţia locală, a Uniunii Tineretului Comunist şi a Consiliului Naţional al
Femeilor.
(2) Comitetele de femei au dreptul să exercite controlul obştesc în toate
instituţiile de ocrotire.
CAPITOLUL II
Comisiile pentru ocrotirea minorilor
Art. 12. – Pe lângă comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi
al munincipiului Bucureşti se organizează comisii pentru ocrotirea minorilor,
având următoarele atribuţii:
a) iau, cu privire la categoriile de minori prevăzute în articolul 1, măsurile
de ocrotire corespunzătoare, cu excepţia plasamentului familial;
b) urmăresc dezvoltarea minorilor faţă de care s-au luat măsuri de ocrotire
şi examinează plângerile şi cererile acestora, sesizând, dacă este cazul, instituţiile de
ocrotire sau organele cărora le sunt subordonate.
Art. 13. – (1) Comisia pentru ocrotirea minorilor se compune din
secretarul comitetului executiv al consiliului popular ca preşedinte, din câte un
delegat al direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, inspectoratului
şcolar, direcţiei sanitare, direcţiei pentru administraţia locală de stat,
inspectoratului miliţiei, organelor judeţene sau ale munincipiului Bucureşti ale
sindicatelor, Uniunii Tineretului Comunist şi organizaţiei de femei, precum şi din
doi părinţi care au dovedit, în creşterea copiilor lor, o grijă deosebită.
(2) Componenţa comisiei se stabileşte prin decizie de către comitetul
executiv al consiliului popular judeţean sau al munincipiului Bucureşti.
Art. 14. – (1) Comisia competentă să soluţioneze cauza este aceea în a cărei
raza teritorială se află localitatea unde domiciliază minorul, dacă legea nu prevede
altfel.
(2) Comisia soluţionează cauza în termen de cel mult 30 de zile de la data
sesizării.
(3) În faţa comisiei vor fi chemaţi părinţii sau tutorele, minorul care a
împlinit vârsta de 10 ani, precum şi orice persoane care pot da relaţii în cauză;
minorii prevăzuţi în articolul 1 litera b vor fi chemaţi numai dacă prezenţa lor este
necesară.
(4) Dacă minorii prevăzuţi în articolul 1 litera d nu se prezintă, se va cere
sprijinul organelor miliţiei.
(5) Dacă, fără motive temeinice, persoanele chemate nu se prezintă,
comisia are dreptul să le aplice o amendă de la 25 la 250 lei, putând în cazuri
justificate să dispună reducerea sau scutirea de amendă.
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Art. 15. – (1) Comisia se constituie valabil cu majoritatea membrilor ei şi
dacă printre cei prezenţi se află pe lângă preşedinte, delegaţii direcţiei pentru
probleme de muncă şi ocrotiri sociale, inspectoratului şcolar şi direcţiei sanitare.
Prezenţa delegatului inspectoratului miliţiei este obligatorie atunci când comisia
examinează cauze privind minorii prevăzuţi în articolul 1 litera d. Hotărârile
comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor care o alcătuiesc.
(2) Şedinţele comisiei nu sunt publice. Comisia poate admite să fie de faţă
şi alte persoane decât cele chemate, dacă apreciază că prezenţa lor este utilă.
Art. 16. – (1) Hotărârea comisiei se comunică, după caz, părinţilor sau
tutorelui, familiei ori persoanei căreia minorul i-a fost încredinţat, procurorului şi
autorităţii tutelare, precum şi minorului, dacă acesta a împlinit 14 ani.
(2) S-a dispus încredinţarea minorului unei instituţii de ocrotire, hotărârea
se comunică şi acesteia.
(3) În cazul în care s-a aplicat o amendă ori s-a dispus obligarea la plata
contribuţiei sau suportarea de către minor a cheltuielilor necesare ocrotirii sale, o
copie a hotărârii sale se comunică, în vederea executării, organului financiar al
comitetului executiv al consiliului popular de la domiciliul celui obligat la plată.
(4) Hotărârile comisiei sunt executorii.
(5) În cazul în care există o opunere la executarea unei hotărâri, o copie a
acesteia se va comunica organelor miliţiei în vederea executării.
Art. 17. – (1) Împotriva hotărârilor comisiei pentru ocrotirea minorilor, cu
excepţia celora prin care s-a aplicat o amendă, persoanele şi organele prevăzute la
articolul 16 alineatul 1 pot face contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare, la
judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază minorul.
(2) Judecătoria soluţionează contestaţia în termen de cel mult 15 zile de la
data sesizării, cu citarea organelor şi persoanelor arătate în articolul 16 alineatul 1,
dispoziţiile articolului 15 alineatul 2 şi articolului 16 alineatul 3 fiind aplicabile.
Cauzele se judecă în complet format dintr-un judecător şi doi asesori populari,
desemnaţi dintre asesorii care, ca părinţi, au dovedit în creşterea copiilor lor o grijă
deosebită. Participarea procurorului este obligatorie.
(3) Hotărârile pronunţate sunt definitive.
CAPITOLUL III
Asigurarea cheltuielilor necesare ocrotirii minorilor
Art. 18. – (1) Cheltuielile necesare pentru ocrotirea minorilor în instituţiile
de ocrotire, precum şi plata alocaţiei de întreţinere a minorilor, se fac de la bugetul
statului.
(2) Baremurile de dotare a instituţiilor de ocrotire, precum şi cele de
echipament pentru minorii internaţi în aceste instituţii, se stabilesc, după caz, de
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului sau Ministerul Muncii, cu acordul
Ministerului Finanţelor.
Art. 19. – (1) Persoanele care, potrivit legii, au datoria de a întreţine pe
minorii cărora li se asigură ocrotire în condiţiile legii de faţă, vor fi obligate prin
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hotărârea organului care a luat măsura de ocrotire să verse lunar statului o
contrubuţie, pe toată perioada cât durează măsura de ocrotire; în cazul minorilor
internaţi în şcoli profesionale pentru deficienţi recuperabili, se aplică normele
privind învăţământul profesional.
(2) Cuantumul contribuţiei se stabileşte potrivit prevederilor codului
familiei, în funcţie de venitul mediu realizat în ultimele 6 luni, anterioare obligării
la plată iar pentru membrii cooperativelor agricole de producţie în funcţie de
venitul realizat în anul precedent acestei date; în cazul schimbării împrejurărilor,
cuantumul contribuţiei poate fi modificat.
(3) Minorul care are pensie de urmaş sau alte venituri suportă cheltuielile
necesare asigurării ocrotirii sale. Cuantumul lor se stabileşte prin hotărârea
organului care a luat măsura de ocrotire pe baza normelor emise, după caz, de
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului sau Ministerul Muncii cu acordul
Ministerului Finanţelor.
CAPITOLUL IV
Comisia centrală pentru ocrotirea minorilor
Art. 20. – (1) Pentru îndrumarea şi coordonarea activităţii de ocrotire a
minorilor se instituie o comisie centrală care va funcţiona la Ministerul Muncii.
(2) Comisia centrală se compune dintr-un adjunct al ministerului muncii
ca preşedinte, din specialişti delegaţi de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Învăţământului, Ministerul Justiţiei, Comitetul de Stat pentru
Economia şi Administraţia Locală, Procuratura Generală, Uniunea Generală a
Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Naţional al
Femeilor şi Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor, precum şi din alţi
specialişti. Componenţa comisiei se stabileşte prin ordinul ministerului muncii.
(3) Comisia centrală va putea aproba organizarea de comisii pentru
ocrotirea minorilor pe lângă comitetele executive ale consiliilor populare
munincipale, ale sectoarelor munincipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale,
stabilindu-le competenţa materială şi teritorială; membrii acestor comisii vor fi
desemnaţi de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al
munincipiului Bucureşti, dispoziţiile articolului 13 fiind aplicabile în mod
corespunzător.
(4) În scopul aplicării unitare a dispoziţiilor legale, comisia centrală poate
da îndrumări comisiilor pentru ocrotirea minorilor.
(5) Hotărârile comisiei centrale se iau cu majoritatea membrilor ei.
CAPITOLUL V
Dispoziţii speciale şi finale
Art. 21. – Actele procedurale în legătură cu aplicarea dispoziţiilor
prezentei legi sunt scutite de orice taxă.
Art. 22. – Minorii neinfractori aflaţi în institutele speciale de reeducare ale
Ministerului Afacerilor Interne pe baza unei hotărâri judecătoreşti vor fi menţinuţi
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în aceste institute, dispoziţiile prezentei legi privind durata măsurii, înlocuirea
acesteia şi rămânerea în continuare în şcolile speciale de reeducare fiind aplicabile.
Art. 23. – Dispoziţiile privitoare la alocaţia cuvenită în cazul în care
minorul este încredinţat unei familii sau persoane, la determinarea contribuţiei la
cheltuielile necesare ocrotirii minorului, precum şi la comunicarea hotărârii prin
care s-a dispus încredinţarea minorului, se vor aplica şi în cazurile în care această
măsură este luată de instanţa judecătorească, în aplicarea prevederilor codului
familiei.
Art. 24. – Cauzele privitoare la minorii aflaţi în situaţiile prevăzute la
articolul 1, pendinte în faţă judecătoriilor, se trimit spre soluţionare comisiilor
pentru ocrotirea minorilor competente. Cauzele în care s-a pronunţat o hotărâre
judecătorească nedefinitivă se soluţionează de tribunale, potrivit dispoziţiilor
prezentei legi.
Art. 25. – (1) Hotărârea nr. 809/1954 privind ocrotirea copiilor rămaşi fără
părinţi sau lipsiţi de posibilitatea de a fi crescuţi în familie, articolul 104 din codul
familiei, articolul 8 alineatul 3 din Decretul nr. 285/1960 privind acordarea
alocaţiei de stat pentru copii, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 106/1964
privind organizarea şi funcţionarea învăţământului de cultură generală pentru
copii cu deficienţe senzoriale, fizice şi intelectuale, precum şi orice alte dispoziţii
contrare, se abrogă.
(2) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare după 45 de zile de la
publicare.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională in şedinţa din 26
martie 1960, cu unanimitatea voturilor celor 437 deputaţi prezenţi la şedinţă.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 26 martie 1970.
Nr. 3.
ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN
CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ
LEGE.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 26 martie 1970.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, nr. 38,
p. 254–276.
43.
Instrucţiuni ale Ministerului Sănătăţii pentru executarea prevederilor Legii nr.
73–1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
În temeiul Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor
stupefiante, ministrul sănătăţii emite următoarele instrucţiuni:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – În Republica Socialistă România sunt interzise producerea,
deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia produselor ori a substanţelor
stupefiante, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin substanţe
stupefiante, prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau a
substanţelor stupefiante, precum şi organizarea ori îngăduirea consumului
acestora în locuri anumite.
De asemenea, sunt interzise experimentarea produselor sau a substanţelor
stupefiante, administrarea acestora sub orice formă unei alte persoane, fără
indicaţie medicală, precum şi recoltarea ori deţinerea, în scop de prelucrare a
plantelor care conţin stupefiante.
Prin „producerea, deţinerea sau orice operaţie privind circulaţia
produselor ori a substanţelor stupefiante” se înţelege, după caz, fabricarea,
extracţia, condiţionarea, prepararea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea,
cumpărarea, distribuirea şi transportul sub orice formă ale acestor produse sau
substanţe.
Art. 2. – Produsele şi substanţele stupefiante sut prevăzute în lista anexă
nr. 1 la prezentele instrucţiuni.
Art. 3. – Activităţile prevăzute în art. 1 sunt permise, prin derogare de la
prevederile acelui articol, numai în scop medical, uman sau veterinar, ştiinţific şi
industrial pe baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale.
Modul de eliberare a autorizaţiilor este cel stabilit prin prezentele
instrucţiuni.
Art. 4. – Pentru fabricarea şi condiţionarea de produse şi substanţe
stupefiante, în afară de autorizaţia eliberată de Ministerul Sănătăţii, este obligatorie
şi înregistrarea la organele miliţiei competente din punct de vedere teritorial.
Art. 5. – Întreprinderile producătoare pot livra produse şi substanţe
stupefiante fabricilor, depozitelor de medicamente şi întreprinderilor pentru
comerţul exterior, autorizate în acest scop de Ministerul Sănătaţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale.
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Produsele şi substanţele stupefiante din import se livrează de către
întreprinderile importatoare numai unităţilor autorizate de Ministerul Sănătăţii să
primească asemenea produse din import.
Includerea în planul de import şi în planul de export a produselor şi
substanţelor stupefiante se face cu acordul Ministerului Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale. Importul şi exportul se efectuează în baza
autorizaţiilor de import şi export eliberate de Ministerul Comerţului Exterior.
Beneficiarii importurilor şi furnizorii pentru export vor obţine, înainte de a
depune fişele tehnice de import sau de a oferi produse la export, autorizaţia
necesară de la Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale.
Autorizaţia se eliberează întreprinderilor de stat pentru comerţ exterior, pentru
fiecare contractare de produse sau substanţe stupefiante în parte.
Art. 6. – Produsele şi substanţele stupefiante importate nu vor fi
recepţionate dacă nu sunt însoţite de autorizaţiile de export respective, eliberate de
organele competente ale ţării exportatoare. În aceste cazuri, întreprinderile de
comerţ exterior vor anunţa Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, în scopul de a verifica dacă importurile s-au făcut conform
prevederilor convenţiilor internaţionale, pe baza certificatelor de import eliberate
de Ministerul Sănătăţii. În prima decadă după expirarea fiecărui trimestru,
întreprinderile de stat pentru comerţ exterior vor înainta Ministerului Sănătăţii –
Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale – o situaţie recapitulativă a
importurilor şi exporturilor efectuate, însoţită de copiile de pe facturile şi de pe
autorizaţiile de export.
În termen de 10 zile de la data efectuării importului sau exportului,
întreprinderile de stat pentru comerţ exterior vor înainta Ministerului Sănătăţii –
Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale copie de pe specificaţia produselor şi
a substanţelor stupefiante importate sau exportate.
Art. 7. – Ministerele şi celelalte organe şi organizaţii centrale, comitetele
executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în
subordinea cărora se află unităţi care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe
stupefiante, sunt obligate să comunice periodic Ministerului Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale – date privind intrările, consumurile şi
stocurile de produse şi substanţe stupefiante, precum şi cantităţile de plante care
conţin stupefiante şi care fac obiectul activităţii acestor unităţi.
Art. 8. – Produsele şi substanţele stupefiante pot fi folosite în scop medical
numai pe baza prescripţiilor medicilor umani sau după caz, ale medicilor
veterinari.
Prescrierea se face pe formulare speciale, cu timbru sec, sau în condici de
prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrieri de produse
şi substanţe stupefiante în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare.
Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol produsele şi
substanţele stupefiante prevăzute în lista anexă nr. 2.
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Art. 9. – Direcţiile sanitare judeţene sau, după caz, Direcţia sanitară a
municipiului Bucureşti pot elibera, potrivit prevederilor art. 62 din prezentele
instrucţiuni, bolnavilor sau delegaţilor acestora autorizaţii pentru obţinerea
cantităţilor de produse sau substanţe stupefiante necesare pentru tratamente
îndelungate.
Art. 10. – Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte
persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze produse ori
substanţe stupefiante şi care cunosc cazuri de toxicomanie prin stupefiante au
obligaţia de a sesiza, de îndată, direcţiile sanitare judeţene sau a munincipiului
Bucureşti, în vederea luării măsurilor legale.
Art. 11. – Personalul medico-sanitar uman sau veterinar şi orice alte
prsoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze produse sau
substanţe stupefiante şi care s-au dovedit a fi toxicomani prin stupefiante nu pot
prescrie sau manipula astfel de produse.
Art. 12. – Stabilirea cazurilor de toxicomanie prin stupefiante se va face de
către organele sanitare, cu procedura prevăzută la capitolul VII din prezentele
instrucţiuni.
Art. 13. – Produsele şi substanţele stupefiante deţinute fără drept vor fi
ridicate de către organele de ontrol autorizate sau, după caz, de organele de
urmărire penală în vederea confiscării.
Acestea vor fi depuse în custodie la farmacia cea mai apropiată de locul
unde se efectuează urmărirea penală
CAPITOLUL II
Eliberarea autorizaţiilor
Art. 14. – Autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau
substanţe stupefiante, ca: fabricarea de stupefiante prin extracţie, sinteză,
transformare, purificare etc., şi condiţionarea de produse care conţin stupefiante
(specialităţi farmaceutice, produse galenice, produse pentru uz stomatologic) se va
elibera anual de Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii
medicale, la cererea ministerelor, celorlalte organe şi organizaţii centrale,
comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al munincipiului
Bucureşti în subordinea carora se află întreprinderea producătoare.
Cererea adresată Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde:
- denumirea şi sediul întreprinderii producătoare;
- denumirea, cantitatea şi calitatea produselor ce urmează a fi fabricate;
- procesul tehnologic, pe faze de producţie, pentru fiecare produs în parte,
cu indicarea consumurilor specifice şi a randamentlor.
Cererea adresată organelor de miliţie competente din punct de vedere
teritorial, în vederea înregistrării, va cuprinde:
- denumirea şi sediul întreprinderii producătoare;
- denumirea şi cantităţile produselor ce urmează a fi fabricate;
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- numărul autorizaţiei de fabricaţie, eliberată de Ministerul Sănătăţii –
Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale.
Cererile de eliberare şi înregistrare a autorizaţiei se fac până la 1 decembrie
a anului în curs pentru anul următor, în cazul unităţilor existente, iar pentru
unităţile nou înfiinţate, cu 45 de zile înainte de intrarea în funcţiune a unităţii
respective.
Cererile de înregistrare la organele miliţiei se fac la inspectoratul miliţiei
judeţene, sau al municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială îşi are sediul
organizaţia socialistă care solicită înregistrarea.
Art. 15. – La intrarea în fabricaţie, în decursul unui an, a noi produse ori
substanţe stupefiante sau în cazul unor suplimentări ale cantităţilor specificate în
autorizaţia iniţială, întreprinderea producătoare va cere eliberarea unei noi
autorizaţii în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la articolul precedent, alin. 1, 2 şi 3.
Art. 16. – Când activitatea unei unităţi posesoare de autorizaţie pentru
fabricarea sau condiţionarea produselor şi a substanţelor stupefinate încetează,
parţial sau total, aceasta este obligată ca, în termen de 30 de zile de la încetarea
activităţii, să depună autorizaţia la Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale şi să comunice despre aceasta, în acelaşi termen, organului
miliţiei la care a fost înregistrată.
În cazul încetării parţiale a activităţii, Ministerul Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale va elibera o nouă autorizaţie care să reflecte
situaţia ivită.
Art. 17. – Autorizaţiile pentru activitatea privind cultivarea şi recoltarea în
scop de prelucrare a plantelor ce conţin substanţe stupefiante se vor elibera de
către Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale, la
cererea Centrocoop – Centrala de achiziţii şi contractări – Direcţia tehnică plante
medicinale.
Art. 18. – În baza autorizaţiilor eliberate de Ministerul Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale, Centrocoop – Centrala de achiziţii şi
contractări – Direcţia tehnică plante medicinale va putea încheia contracte pentru
cultivarea macului de grădină (Papaver somniferum L.), prin unităţile proprii şi
prin organizaţiile din sistemul cooperaţiei de consum, cu cooperativele agricole de
producţie, în vederea preluării seminţelor şi capsulelor de mac.
Art. 19. – Cererea adresată Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică
şi a aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde:
- denumirea şi sediul unităţilor proprii şi ale organizaţiilor din sistemul
cooperaţiei de consum, ce urmează să încheie contracte cu cooperativele agricole
de producţie;
- denumirea plantei cu acţiune stupefiantă a cărei cultură se va contracta.
Art. 20. – Centrocoop – Centrala de achiziţii şi contractări – Direcţia
tehnică plante medicinale are obligaţia ca după încheierea contractărilor să
înainteze anual Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii
medicale tabele din care să rezulte denumirea organizaţiilor cu care s-au încheiat
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contracte, sediul acestora, precum şi suprafeţele ce urmează să fie însămânţate.
Tabelele se vor înainte în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei de
contractări. Situaţiile ce se pot ivi ulterior înaintării tabelelor (încheieri de noi
contracte, schimbarea destinaţiei unui contract etc.) se vor comunica Ministerului
Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale în termen de 30 de zile de
la ivirea lor.
Art. 21. – Când activitatea unei unităţi autorizate să contracteze culturi de
mac de grădină încetează, Centrocoop – Centrala de achiziţii şi contractări –
Direcţia tehnică plante medicinale va depune în termen de 30 de zile autorizaţia
respectivă la Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale.
Art. 22. – Uniunea Naţională a Cooperativelor Agricole de Producţie va
prevedea în contractul tip, ce se înaintează de cooperativele agricole de producţie
unităţilor proprii şi organizaţiilor din sistemul cooperaţiei de consum, obligaţia
cooperativelor agricole de producţie de a preda şi obligaţia unităţilor cooperaţiei
de consum de a prelua întreaga cantitate de produse obţinute din culturile de mac
de grădină (Papaver somniferum L.) contractate.
Art. 23. – Centrocoop – Centrala de achiziţii şi contractări – Direcţia
tehnică plante medicinale va înainta anual Ministerului Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale situaţii care vor cuprinde: cantităţile de
capete (capsule) de mac aflate în stoc la începutul anului, mărimea suprafeţelor
însămânţate cu plante care conţin stupefiante, cantităţile de capete de mac
obţinute, destinaţia ce s-a dat acestora şi stocurile existente la sfârşitul anului.
Situaţiile vor fi înaintate Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, în luna februarie a fiecărui an, pentru anul precedent.
Compromiterea totală sau parţială a culturilor de mac va fi dovedită cu
acte justificative, încheiate între părţile contractante, având viza obligatorie a
direcţiei agricole judeţene, din care să rezulte gradul de compromitere a culturilor.
Art. 24. – Pentru instituţiile sanitare umane sau veterinare, depozitele de
medicamente, farmaciile de toate categoriile, institutele de cercetări ştiinţifice în
domeniul medicinei şi al medicamentului şi laboratoarele pentru controlul
medicamentului, autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau
substanţe stupefiante specifică profilului respectiv se eliberează de Ministerul
Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale, la cererea ministerelor,
celorlalte organe şi organizaţii centrale şi a comitetelor executive ale consiliilor
populare judeţene şi al munincipiului Bucureşti în subordinea cărora se află aceste
unităţi.
Cererea adresată Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde:
- denumirea organului care solicită autorizaţii pentru unităţile în
subordine;
- profilul activităţii unităţilor (institute, spitale, farmacii, laboratoare,
depozite, etc.);
- denumirea şi sediul unităţilor.
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Art. 25. – Pentru unităţile Ministerului Forţelor Armate, Ministerului
Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, Ministerul Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale va elibera, la cererea acestor organe centrale,
prin direcţiile de profil, o autorizaţie colectivă pentru toate unităţile în subordine.
Art. 26. – Pentru unităţile sanitare în subordinea Ministerului Sănătăţii,
autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante
se eliberează de Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii
medicale, la cererea acestor unităţi.
Art. 27. – Pentru farmaciile de circuit închis şi deschis, pentru depozitele
oficiilor farmaceutice, precum şi pentru laboratoarele pentru controlul
medicamentului (în cazul când acestea sunt în subordinea oficiilor farmaceutice),
autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii cu produse şi substanţe stupefiante se
eliberează la cererea oficiilor farmaceutice pentru toate unitaţile din raza de
activitate a oficiului farmaceutic respectiv.
Cererea adresată Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, în vederea obţinerii autorizaţiei, va cuprinde denumirea şi
sediul unităţilor.
Art. 28. – În cazul încetării activităţii unei unităţi posesoare de autorizaţie
pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante,
ministerele, celelalte organe şi organizaţii centrale şi comitetele executive ale
consiliilor populare judeţene şi al munincipiului Bucureşti în subordinea cărora se
află unitatea respectivă au obligaţia să anunţe Ministerul Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale, în termen de 30 de zile de la încetarea
activităţii.
De asemenea, se va anunţa Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi
a aparaturii medicale, în cazul când se înfiinţează o nouă unitate care urmează să
obţină autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe
stupefiante. Anunţarea se va face cu 45 de zile înainte de intrarea în funcţiune a
unităţii respective.
Art. 29. – Organele şi organizaţiile de stat ori obşteşti, precum şi
persoanele fizice, care desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe stupefiante,
vor solicita, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 73/1969
privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, autorizaţia menţionată la
art. 3 din această lege.
CAPITOLUL III
Fabricarea şi condiţionarea produselor şi substanţelor stupefiante
Art. 30. – Fabricarea industrială (extracţia, sinteza, trasformarea,
purificarea etc.) şi condiţionarea de produse care conţin stupefiante (specialităţi
farmaceutice, produse galenice şi produse pentru uz stomatologic) se efectuează de
către întreprinderile producătoare în limita cantităţilor aprobate de Ministerul
Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale, prin autorizaţia eliberată
pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante.
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Depăşirea planului de producţie poate fi efectuată numai în cazuri bine
justificate, la cererea Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii
medicale, sau cu aprobarea prealabilă a acestuia.
Art. 31. – Produsele fabricate sau condiţionate trebuie să îndeplinească
condiţiile de calitate prevăzute în Farmacopea Română în vigoare, în standardele,
normele interne în vigoare sau în fişele tehnice aprobate de Ministerul Sănătăţii –
Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale. Orice modificare a produselor
tehnologice care influenţează consumurile specifice şi randamentele de producţie
va fi comunicată Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii
medicale.
Art. 32. – Aprovizionarea cu materii prime se face în conformitate cu
planul de producţie şi stocul normat, aprobate de Ministerul Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale, pe baza consumurilor specifice şi a
randamentelor de producţie declarate.
Este interzisă achiziţionarea unor cantităţi de materii prime care depăşesc
necesarul producţiei şi stocul normat.
La expirarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi cu produse sau
substanţe stupefiante, canităţile autorizate ce nu au fost fabricate sau condiţionate
în perioada respectivă de timp nu mai pot fi fabricate sau condiţionate ulterior.
Materia prima şi produsele intermediare rămase neprelucrate în cursul
anului de producţie se vor reconsidera în cadrul planului de producţie al anului
următor.
Art. 33. – Întreprinderile care au primit autorizaţii pentru desfăşurarea
unei activităţi cu produse sau substanţe stupefiante vor lua măsurile necesare
pentru organizarea producţiei în condiţii care să asigure:
- executarea procesului tehnologic în mod corespunzător din punct de
vedere tehnic şi în conformitate cu calitatea aprobată;
- protecţia muncii pentru personalul care lucrează în producţie, potrivit
dispoziţiilor legale;
- securitatea materiilor prime, produselor intermediare şi finite, precum şi
prevenirea sustragerii lor.
Conducerea întreprinderii va desemna un responsabil cu evidenţa
produselor şi a substanţelor stupefiante pe întreaga întreprindere (farmacist,
inginer sau chimist).
Conducerea întreprinderii împreună cu şeful serviciului de producţie şi
responsabilul cu evidenţa produselor şi a substanţelor stupefiante răsound de
organizarea şi desfăşurarea producţiei, precum şi de depozitarea şi expedierea
acestora.
Art.34. – Inginerul şef sau conducătorul tehnic este responsabilul
fabricaţiei sau condiţionării, revenindu-i următoarele atribuţii:
a) organizarea şi desfăşurarea producţiei în conformitate cu regulamentul
tehnic aprobat, calitatea stabilită şi cu normele legale privind regimul produselor şi
substanţelor stupefiante;
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b) desemnarea persoanelor care pot lucra în secţiile de producţie a
stupefiantelor, dintre angajaţii cărora li s-a acordat acest drept de către conducerea
întrepinderii; cei desemnaţi vor fi menţionaţi în registrul de evidenţă a fabricaţiei;
c) prelevarea probelor pentru şarjele de produse fabricate sau condiţionate
(probe în dublu exemplar) şi trimitearea lor în secţia de control tehnic (cantităţile
de produse prelevate prin analiză, stabiltă prin norme speciale emise de forul
tutelar în subordinea căreia se află) şi menţionarea lor în registrul de evidenţă al
secţiei;
d) ţinerea evidenţei materiilor prime intrate în secţiile de fabricaţie sau
condiţionare, a produselor intermediare rezultate şi a produselor finite obţinute,
precum şi a cantităţilor de produse recuperate din procesul tehnologic.
Art. 35. – În întreprinderile în care se lucrează în schimburi se va desemna
o persoană care va îndeplini sarcinile şefului de producţie în schimburile în care
acesta nu lucrează. Această persoană va fi menţionată zilnic în registrul de evidenţă
a fabricaţiei.
Predarea-primirea între schimburi a materiilor prime, intermediare şi
finite este obligatorie.
Art. 36. – Evidenţa produselor în secţiile de fabricaţie sau de condiţionare
se ţine într-un registru special, numerotat, parafat, vizat şi sigilat de organele
miliţiei competente din punct de vedere teritorial.
În registru se vor înscrie zilnic:
- cantităţile de materii prime primite de secţii;
- cantităţile de produse intermediare rezultate, precum şi numărul de şarje
şi de buletine de analize (numai în unităţi de sinteză, extracţie, trasformare şi
purificare);
- cantităţile de produse finite rezultate (pentru fiecare şarjă de fabricaţie –
randamentul obţinut);
- calitatea produselor finite (numărul buletinului de analiză la fiecare şarjă
de fabricaţie);
- cantităţile de produse recuperate în procesul de producţie când este
cazul;
- cantităţile de produse finite predate secţiei de depozitare.
Art. 37. – Analiza produselor finite se va efectua după prevederile
Farmacopeii Române în vigoare, standardelor, normelor interne în vigoare sau
fişelor tehnice aprobate de Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale.
Rezultatele vor fi consemnate într-un buletin de analiză care se va
înregistra în registrul de evidenţă a probelor prelevate şi care se păstrează în secţia
de control tehnic a întreprinderii, precum în registrul de evidenţă a secţiei de
producţie.
Contraprobele de materii prime, produse intermediare şi produse finite
conţinând stupefiante se vor păstra timp de 12 luni în secţia de control tehnic,
după care se vor valorifica sau distruge (dacă s-au dovedit necorespunzătoare) cu
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respectarea dispoziţiilor art. 45, întocmindu-se în aceste cazuri formele scriptice de
încărcare sau de scădere în gestiune şi de evidenţă a produselor şi substanţelor
stupefiante.
Prevederea menţiontă în alineatul precedent se aplică şi în cazul
cantităţilor rămase din probele prelevate, după efectuarea analizei.
Seful secţiei de control tehnic răspunde de păstrarea probelor şi a
contraprobelor în secţia de control tehnic.
Art. 38. – Produsele necorespunzătoare vor fi reintroduse în procesul de
fabricaţie, în vederea remanierii (inclusiv probele şi contraprobele). Evidenţa lor va
fi trecută într-un bon special de remaniere întocmit în 3 exemplare, dintre care un
exemplar rămâne la secţia de producţie, al doilea exemplar la serviciul plan şi al
treilea exemplar la serviciul contabilităţii. În registrul de producţie şarjele
remaniate se vor înscrie cu creion roşu menţinându-se cantitatea rezultată după
remaniere.
În cazul în care produsul nu se poate remania (rebut total) se întocmeşte o
notă de rebut în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la secţia de
producţie, al doilea exemplar la serviciul de plan şi al treilea exemplar la serviciul
contabilităţii.
Bonurile de remaniere şi notele de rebut se întocmesc la şeful serviciului
producţiei, şeful serviciului control tehnic şi responsabilul cu evidenţa produselor
şi substanţelor stupefiante.
Depozitarea rebuturilor până la remaniere sau distrugere se va face în
secţiile de depozitare a produselor şi substanţelor stupefiante, luându-se măsurile
necesare ca rebuturile să fie separate de produsele corespunzătoare.
Art. 39. – Depozitarea materiilor prime care conţin substanţe stupefiante,
a produselor intermediare şi a produselor finite se face într-o încăpere zidită cu
gratii la ferestre şi cu uşi metalice, separată de secţiile de producţie. Aceasta va fi
închisă cu cheie în timpul programului de lucru şi va fi sigilată la sfârşitul acestuia.
Cheia va fi păstrată de responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor
stupefiante.
Capetele de mac pot fi păstrate şi în condiţii diferite de cele menţionate în
alineatul precedent, şi anume: în magazii închie sau în ambalaje de pânză sub
şoproane acoperite, protejate cu foi de polietilenă sau cu prelate.
Introducerea produselor în secţiile de depozitare şi scoaterea lor din secţii
vor fi efectuate în prezenţa responsabilului cu evidenţa produselor şi substanţelor
stupefiante.
Art. 40. – Manipularea produselor şi a substanţelor stupefiante în cadrul
secţiilor se poate efectua numai de persoanele desemnate să lucreze în secţiile de
producţie.
Manipularea se va efectua cu ustensile şi aparatură destinate numai acestui
scop, care se vor păstra în cadrul secţiei. Seful secţiei şi tehnicianul de tură răspund
de manipulare până în momentul când stupefiantul ajunge la limita de concetraţie
a produsului finit.
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Nu este permisă păstrarea produselor finite în secţia de producţie după
efectuarea analizei şi după ambalare.
Imediat dupa primirea buletinelor de analiză, produsele finite
corespunzătoare vor fi predate secţiei de depozitare.
De asemenea, nu este permisă păstrarea în secţia de producţie a materiilor
prime şi a produselor intermediare, conţinând stupefiante, peste cantităţile
necesare planului de producţie pentru 3 zile.
Art. 41. – Ambalarea produselor şi substanţelor stupefiante se face în
recipiente de sticlă sau din mase plastice, închise cu capac sau cu dop, sau în
recipiente metalice după ce în prealabil au fost introduse în pungi de hârtie
căptuşite cu hârtie cerată sau cu material plastic.
Fiecare ambalaj va fi prevăzut cu:
- o banderolă de garanţie confecţionată dintr-un material rezistent, pe care
se va scrie denumirea şi sediul întreprinderii producătoare, care să garanteze că
produsul este original;
- o etichetă purtând eticheta produsului, cantitatea, numărul şarjei de
fabricaţie, calitatea, menţiunea „Otravă” şi semnul „Cap de mort”, numărul
buletinului de analiză şi denumirea laboratorului care a efectuat analiza. Această
etichetă va fi semnată de persoana care a efectuat ambalarea şi cântărirea şi va avea
numărul indicativ al persoanei respective;
- sigiliul unităţii producătoare.
În cazul specialităţilor farmaceutice atât eticheta produsului cât şi
ambalajul de carton vor avea o dungă roşie în diagonală.
Ambalajele care conţin produse şi substanţe stupefiante destinate
exportului vor fi prevăzute cu o etichetă de culoare roşie-portocalie, fixată în aşa
fel încât să nu poată fi detaşată cu uşurinţă; pe această etichetă se vor înscrie
denumirea produselor sau a substanţelor stupefiante (denumirea comună
internaţională comunicată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii), greutatea brută şi
netă, numele şi adresa furnizorului, precum şi un număr de referinţă pentru
fiecare ambalaj. Inscripţia de mai sus trebuie să fie însoţită şi de menţiunea
„Otravă”, înscrisă cu litere care sa iasă în evidenţă, pe o bandă de culoare roşieportocalie care să înconjoare ambalajul.
Ambalajele exterioare ale coletelor destinate expedierii nu vor purta nicio
altă indicaţie în afara numelor şi adreselor expeditorului şi destinatarului şi vor fi
sigilate cu sigiliul expeditorului.
Art. 42. – Eliberarea produselor şi a substanţelor stupefiante din secţia de
producţie către secţia de depozitare se face pe bază de bon separat, în trei
exemplare dintre care:
- un exemplar rămâne la secţia de producţie;
- un exemplar însoţeste produsul în secţia de depozitare;
- un exemplar se predă serviciului contabilităţii întreprinderii.
Responsabilul secţiei de stupefiante are sarcina de a ţine evidenţa
produselor şi substanţelor stupefiante predate secţiei de depozitare, precum şi a
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celor care se expediază din întreprindere sau se predau secţiilor de condiţionare
din întreprindere. Evidenţa contraprobelor pentru analize precum şi evidenţa
eventualelor resturi de probe rămase de la analize, se ţin de către seful serviciului
de control tehnic de calitate.
Evidenţa produselor şi a substanţelor stupefiante va fi ţinută într-un
registru special întocmit conform anexei nr. 3, numerotat, parafat, sigilat şi vizat
anual de organele miliţiei competente din punct de vedere teritorial.
Art. 43. – Comenzile şi facturile pentru produse şi substanţe stupefiante se
întocmesc pe formulare separate şi se păstrează separat de celelalte acte, în condiţii
în care să se garanteze deplina lor securitate.
Art. 44. – Transportul produselor şi al substanţelor stupefiante se face pe
baza vizei aplicate pe actul însoţitor de către responsabilul cu evidenţa produselor
şi substanţelor stupefiante, luându-se măsuri de securitate pe parcurs (asigurarea
integrităţii şi ajungerii la destinaţie).
Transportul acestora se face în containăre speciale, sigilate la expediere,
care să se poată introduce în lăzile în care se transportă celelalte medicamete.
Art. 45. – Produsele şi substanţele stupefiante care au devenit
necorespunzătoare din diferite cauze, rebuturile ce nu mai pot fi remaniate,
resturile de probe de la analiză, contraprobele şi deşeurile provenite de la fabricaţia
stupefiantelor vor fi scăzute din evidenţă şi distruse, cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale, la propunerea organului
central în subordinea căruia se află întreprinderea.
De asemenea, vor fi scăzute din evidenţă şi pierderile provenite din
conservarea produselor şi a substanţelor stupefiante, cu aprobarea prealabilă a
Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale.
Distrugerea se va face în prezenţa unei comisii formate dintr-un delegat al
directorului întreprinderii, responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor
stupefiante şi un reprezentant al organelor miliţiei competente din punct de vedere
teritorial.
Conducerea directă a operaţiunilor de distrugere a produselor şi a
substanţelor stupefiante o are responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor
stupefiante. Personalul care ia parte la operaţiunile de distrugere trebuie să fie
instruit cu privire la metodele de lucru şi pericolele ce se pot ivi, precum şi cu
privire la mijloacele de protecţie necesare în timpul acestor operaţiuni.
În vederea efectuării operaţiunilor de distrugere se vor lua toate măsurile
de securitate dictate de specificul fiecărui produs.
Ambalajele în care au fost păstrate produsele sau substanţele stupefiante
trebuie distruse odată cu acestea sau curăţite în mod corespunzător dacă se
consideră că mai pot fi utilizate.
Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante se va face în asemenea
locuri şi condiţii încât să nu fie contaminaţi factorii de mediu care, în acest fel, ar
putea constitui un pericol pentru oameni şi animale.
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După efectuarea operaţiunilor de distrugere se va încheia un proces verbal
în patru exemplare, dintre care unul rămâne la unitatea care a efectuat distrugerea
servind ca bază pentru scoaterea din evidenţă a produselor şi a substanţelor
stupefiante, al doilea exemplar se trimite Ministerului Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale, al treilea exemplar se trimite organului
central în subordinea căruia se află întreprinderea şi al patrulea exemplar,
organelor miliţiei competente din punct de vedere teritorial.
Procesul verbal va cuprinde: data şi locul distrugerii, denumirea
produsului sau a substanţei, cantitatea netă, metoda de distrugere, menţiunea dacă
ambalajele au fost distruse sau curăţate, precum şi măsurile luate la locul
distrugerii pentru înlăturarea posibilităţilor de intoxicare a oamenilor sau
animalelor.
Conducătorul întreprinderii respective, precum şi persoana însărcinată cu
conducerea operaţiunilor de distrugere, răspund de urmările ce pot avea loc în
legătură cu distrugerea defectuoasă a produselor ori a substanţelor stupefiante sau
curăţirea necorespunzătoare a ambalajelor.
Art. 46. – Întreprinderile care fabrică stupefiante prin sinteză, extracţie,
trasformare, purificare etc. şi întreprinderile care condiţionează produse ce conţin
stupefiante (specialităţi farmaceutice, produse galenice şi produse pentru uz
stomatologic) sunt obligate să înainteze, prin organul central în subordinea căruia
se află, Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale,
situaţii trimestriale cuprinzând:
- cantităţile de materii prime intrate în procesul de producţie;
- cantităţile de produse intermediare rezultate;
- cantităţile de produse finite rezultate (inclusiv probele şi contraprobele);
- cantităţile de produse recuperate din procesul de producţie;
- cantităţile de produse finite livrate întreprinderilor de condiţionare sau
altor beneficiari;
- evetuale cantităţi de produse necorespunzătoare;
- stocurile de materii prime, produse intermediare şi produse finite,
existente la sfârşitul trimestrului.
Situaţiile trebuie să fie înaintate în termen de 30 de zile de la expirarea
trimestrului.
Documentele privitoare la produsele şi substanţele stupefiante (facturi,
bonuri de livrare etc.) se vor păstra conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 47. – În caz de accidente (explozii, incendii etc.), în întreprinderile
care fabrică stupefiante prin sinteză, extracţie, transformare, purificare etc. sau
care condiţionează produse ce conţin substanţe stupefiante, se vor anunţa imediat
organul central în subordinea căruia se află acestea, Ministerul Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale, precum şi organele de urmărire penală, în
vederea cercetărilor.
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CAPITOLUL IV
Depozitarea, manipularea, ambalarea şi trasportul produselor
şi substanţelor stupefiante
Art. 48. – În depozitele de medicamente de toate categoriile, produsele şi
substanţele stupefiante se păstrează într-o încăpere specială (secţia stupefiante),
zidită, cu gratii la ferestre şi cu uşă metalică, prevăzută cu dulapuri metalice sau
rafturi confecţionate din plăci de metal.
Încăperea va fi prevăzută cu ventilaţie, lumină directă, iar temperatura nu
va depăşi 20°. Introducerea şi scoaterea stupefiantelor din secţia de stupefiante,
pentru repartizare, în secţiile de ambalare şi de expediţie, se fac de către
responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante. Secţia va fi închisă
la sfârşitul programului de lucru şi sigilată, iar cheia va fi păstrată de responsabilul
secţiei.
Capetele de mac pot fi păstrate şi în condiţii diferite de cele menţionate în
alineatele precedente, atât în unităţile furnizoare, cât şi în cele beneficiare, şi
anume: în magazii închise sau în ambalaje de pânză sub şoproane acoperite,
protejate cu foi de polietilenă sau cu prelate.
În cadrul depozitului de medicamente, responsabilul secţiei de stupefiante
răspunde de păstrarea, manipularea şi evidenţa produselor şi substanţelor
stupefiante.
Art. 49. – La intrare, produsele şi substanţele stupefiante sunt preluate
imediat de şeful secţiei de recepţie, care le înregistrează într-un registru de
evidenţă special, ce se păstrează în această secţie, specificându-se totodată şi seriile
de fabricaţie ale acestor produse.
Produsele şi substanţele stupefiante vor fi păstrate în secţia de recepţie,
până la terminarea operaţiunilor de recepţie, într-un dulap special, închis cu cheie,
sub directa răspundere a şefului secţiei de recepţie.
Verificarea din punct de vedere cantitativ şi prelevarea de probe pentru
analiză se fac de către comisia de recepţie, conform normelor tehnice de recepţie în
vigoare, emise de Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii
medicale.
Art. 50. – Manipularea produselor şi a substanţelor stupefiante finite se
face numai în secţia de stupefiante, cu cea mai mare atenţie, respectându-se
normele tehnice prevăzute de Farmacopeea română în vigoare. Ustensilele folosite
sunt destinate numai acestui scop şi se păstrează în cadrul secţiei.
Conducerea întreprinderii va lua măsuri, potrivit dispoziţiilor legale, de
protecţie a muncii pentru personalul care manipulează produse şi substanţe
stupefiante.
Păstrarea în depozite a produselor şi a substanţelor stupefiante destinate
altor scopuri decât cele medicale şi ştiinţifice este interzisă.
Art. 51. – Cantităţile mai mari de 10 g de produse şi substanţe stupefiante
se ambalează în recipiente de sticlă sau din mase plastice, închise cu capac sau dop,
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ori în recipiente metalice, după ce în prealabil au fost introduse în pungi căptuşite
cu hârtie cerată sau în pungi din material plastic.
Cantităţile sub 10 g se pot ambala şi numai în pungi căptuşite cu hârtie
cerată (cu excepţia produselor higroscopice, care se vor ambala numai în
recipiente de sticlă).
Fiecare ambalaj va fi prevăzut cu:
- o banderolă de garanţie pe care se va scrie denumirea şi adresa unităţii
ambalatoare;
- o etichetă purtând denumirea unitaţii ambalatoare, denumirea
produsului, cantitatea, numărul şarjei de fabricaţie, calitatea produsului,
menţiunea „Otravă”, „Semnul ca de mort” şi numărul buletinului de analiză.
Eticheta va fi semnată de persoana care a efectuat ambalarea şi cântărirea şi va
purta numărul indicativ al persoanei respective;
- sigiliul unităţii.
Art. 52. – Notele de comandă şi facturile pentru produse şi substanţe
stupefiante vor fi întocmite separat (în sensul de a nu cuprinde şi alte
medicamente) şi păstrate în condiţii care să garanteze deplina lor siguranţă.
Art. 53. – Transportul produselor şi a substanţelor stupefiante se
efectuează pe baza vizei aplicate pe actul însoţitor de responsabilul secţiei
stupefiante, asigurându-se păstrarea lor într-un ambalaj corespunzător, potrivit
proprietăţilor lor fizico-chimice.
Transportul se face în cutii, sigilate la expediere, care să poată fi introduse
în lăzile sau coşurile în care se transportă celelalte medicamente.
Art. 54. – Evidenţa produselor şi a substanţelor stupefiante se va ţine zilnic
într-un registru special, vizat şi sigilat de direcţia sanitară judeţeană sau a
municipiului Bucureşti. Vizarea se face la începutul fiecărui an. În cazul
prezentării la viză a unui nou registru de evidenţă a stupefiantelor se va prezenta şi
registrul vechi, epuizat.
Registrul se va întocmi conform anexei nr. 3 şi se va păstra în secţia de
stupefiante.
Art. 55. – Produsele necorespunzătoare vor fi păstrate separat în cadrul
secţiei până la distrugerea lor, luându-se măsurile necesare spre a nu fi puse în
consum sau sustrase.
Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante necorespunzătoare se
face pe baza aprobării date de Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, la propunerea organului central în subordinea căruia se află
unitatea, în prezenţa unei comisii constituite dintr-un delegat al directorului
unităţii, responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante şi
delegatul organelor miliţiei competente din punct de vedere teritorial. Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Forţelor Armate şi Consiliul Securităţii Statului vor
proceda în conformitate cu normele emise de aceste ministere.
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Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante, precum şi a
ambalajelor acestora se va face conform prevederilor art. 45. din prezentele
instrucţiuni.
Art. 56. – Scăderea în evidenţă a cantităţilor de produse şi substanţe
stupefiante necorespunzătoare, precum şi a pierderilor constatate ca normale (în
limita coeficienţilor stabiliţi de Ministerul Sănatăţii) prin conservare, manipulare
sau transport, se va face cu aprobarea organului central în subordinea căruia se află
unitatea.
În cazul când pierderile de stupefiante depăşesc limitele stabilite de
Ministerul Sănătăţii, se vor întocmi documentaţii privind provenienţa produselor
sau a substanţelor stupefiante şi cauzele care au dus la pierderile constatate. Pentru
pierderile datorate degradării produselor, documentaţia va fi însoţită şi de
buletinul de analiză calitativă a acestora la data respectivă. Aceste documentaţii vor
fi înaintate Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale,
prin organul central în subordinea căruia se află unitatea, pentru avizare din punct
de vedere tehnic.
Art. 57. – Depozitele de medicamente vor înainta Ministerului Sănătăţii –
Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale situaţii anuale cuprinzând:
- denumirea şi cantităţile de produse şi substanţe stupefiante intrate în
depozit;
- întreprinderea producătoare sau unitatea care a efectuat livrarea;
- unităţile cărora li s-au livrat;
- stocul existent la sfârşitul anului.
Aceste situaţii trebuie sa fie predate cel mai târziu la 1 februarie a fiecărui an.
Art. 58. – Unităţile autorizate să importe şi să exporte produse şi
substanţe stupefiante vor înainta Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, pe lângă situaţia anuală prevăzută mai sus, şi situaţii
trimestriale. Acestea se vor înainta în primele 10 zile ale trimestrului următor şi
vor cuprinde:
- denumirea şi cantităţile de produse şi substanţe stupefiante importate sau
exportate;
- data intrării în ţară, precum şi copii de pe facturile furnizorilor externi
sau data expedierii din ţară şi copii de pe facturile furnizorilor interni;
- ţara şi denumirea firmei importatoare sau exportatoare.
Art. 59. – Documentele privitoare la depozitarea, manipularea, ambalarea
şi transportul produselor şi substanţelor stupefiante se vor păstra conform
prevederilor legale.
CAPITOLUL V
Activitatea cu produse şi substanţe stupefiante în unităţile sanitare
Art. 60. – Farmaciile pot elibera bolnavilor trataţi ambulatoriu produse şi
substanţe stupefiante prescrise de medici pe formulare speciale, numerotate şi
vizate cu timbru sec, în condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni.
198

La prescrierea produselor şi a substanţelor stupefiante, medicul este
obligat:
- să posede formular special, conform modelului din anexa nr. 4;
- să completeze formularul cu cerneală (în cazul prescripţiilor care se fac în
mai multe exemplare, cu creion chimic sau pix cu pastă, pe indigo) şi să
completeze citeţ: denumirea unităţii sanitare emitente, numele, prenumele, vârsta,
profesia şi domiciliul bolnavului, întreprinderea unde lucrează, nr. fişei sau nr. din
registrul de consultaţii şi diagnosticul;
- să scrie denumirea completă a medicamentelor;
- să scrie cantitatea în cifre şi litere;
- să precizeze modul de întrebuinţare, menţionând doza şi intervalul de
administrare. Nu se admite să se scrie „după aviz”,„după sfat” şi nici „sic volo”;
- să confirme prin semnăturăeventualele corecturi;
- să scrie pe un formular o singură prescripţie de produse sau substanţe
stupefiante, iar cantitatea prescrisă să nu depăşească doza maximă pentru 3 zile.
Calculul se va face la cantitatea totală prescrisă şi nu la cantitatea recomandată de
medic pentru administrare ca doză zilnică;
- să semneze şi să aplice parafa şi ştampila unităţii pe toate exemplarele.
Când prescripţia trebuie făcută în mai multe exemplare, numai primul
exemplar va fi cu timbru sec, celelalte fiind formulare obişnuite. Exemplarul cu
timbru sec rămâne la farmacie ca act justificativ pentru eliberarea produsului sau a
substanţei stupefiante, celelalte exemplare servind la decontarea contabilă.
Art. 61. – Doza maximă pentru 24 de ore va fi cea prevăzută în
Farmacopeea română în vigoare, iar în cazul când produsul nu este înscris în
farmacopee, doza maximă va fi cea indicată de Ministerul Sănătăţii, prin dispoziţii
speciale, atât pentru adulţi cât şi pentru copii.
În cazul depăşirii dozei maxime pentru 3 zile, se va elibera numai
cantitatea corespunzătoare dozei maxime pentru 3 zile.
În cazul depăşirii dozei maxime pentru o singură dată sau a dozelor
maxime pentru 24 de ore, farmacistul va lua legătura cu medicul pentru
clarificarea situţiei. În cazul în care nu se poate lua legătura cu medicul, farmacistul
va atrage atenţia, sub semnătură, persoanei căreia i se eliberează medicamentul
asupra dozelor maxime care pot fi administrate bolnavului o singură dată sau în 24
de ore.
Prescripţiile de produse şi substanţe stupefiante, reprezentând o medicaţie
urgentă, se vor executa după cum urmează: la prezentarea prescripţiei se vor
elibera produsele condiţionate (specialităţi farmaceutice), dându-se prioritate la
executare preparatelor magistrale. Valabilitatea acestor prescripţii este de
maximum 7 zile de la data emiterii lor. Preparatele magistrale neridicate în termen
de 5 zile nu se mai eliberează ci se propune să fie distruse. În aceste cazuri,
dirigintele farmaciei, în prezenţa a 2–3 membri din colectiv, va întocmi un proces
verbal, în dublu exemplar, în vederea centralizării acestor preparate magistrale la
oficiul farmaceutic de care aparţine farmacia, spre a fi distruse. O copie de pe
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procesul-verbal se ataşează la reţeta respectivă şi se păstrează în farmacie, conform
prevederilor prezentelor instrucţiuni, iar cealaltă copie împreună cu preparatele
rămân la oficiul farmaceutic de care aparţine farmacia.
Art. 62. – Doza maximă pentru 3 zile poate fi depăşită în cazul
următoarelor afecţiuni:
- dureri provocate de neoplasm incurabil (inoperabil sau netratabil prin
citostatice, agenţi fizici sau hormoni);
- artrită avansată în stadiul de cangrenă, cu dureri de decubit, ce nu pot fi
calmate prin altă medicaţie;
- cardiopatie decompensată cu dispnee nocturnă necalmată prin alte
mijloace terapeutice;
În asemenea cazuri, medicul de specialitate din spital poate elibera o
prescripţie medicală cu timbru sec, prevăzând cantităţile necesare pentru o
perioadă de 10 sau 15 zile. Această prescripţie va fi însoţită şi de un certificat
medical, întocmit conform anexei nr. 5, în care medicul de specialitate va
completa:
- numele şi prenumele bolnavului, nr. buletinului de identitate şi adresa
acestuia;
- diagnosticul;
- denumirea şi cantitatea produsului sau substanţei stupefiante necesare
pentru o zi.
Atât prescripţia medicală, cât şi certificatul medical vor fi vizate de
medicul director al spitalului.
Pe baza certificatului medical şi a prescripţiei medicale care vor fi
prezentate de bolnav sau de delegatul său, directorul direcţiei sanitare judeţene
sau, după caz, a municipiului Bucureşti, va elibera o autorizaţie, întocmită in patru
exemplare conform anexei nr. 6. Autorizaţia este valabilă timp de 3 luni de la data
eliberării.
Originalul autorizaţiei împreună cu prescripţia medicală (pentru perioada
de 10 sau 15 zile) se predau bolnavului sau delegatului său pentru a le depune la
farmacia indicată în autorizaţie, în vederea ridicării produsului stupefiant; de
asemenea, se predă bolnavului şi exemplarul patru al autorizaţiei pentru a justifica
deţinerea produsului stupefiant.
Duplicatul autorizaţiei împreună cu certificatul medical se reţin pentru
evidenţă de direcţia sanitară şi se păstrează conform prevederilor legale.
Triplicatul autorizaţiei se înaintează circumscripţiei sanitare teritoriale în
raza căruia domiciliază bolnavul, pentru luare în evidenţă.
În baza triplicatului autorizaţiei, medicul de circumscripţie sanitară
teritorială eliberează la intervale de 10 sau 15 zile, potrivit specificaţiei din
autorizaţie – până la expirarea valabilităţii acesteia – prescripţii medicale cu timbru
sec pentru cantitatea şi produsul stupefiant indicate în autorizaţie.
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Prescripţia medicală cu timbru sec şi originalul autorizaţiei se reţin de
farmacia indicată în autorizaţie după eliberarea produsului stupefiant în cantitatea
prescrisă.
Fiecare eliberare de produs stupefiant, în decursul celor 3 luni cât este
valabilă autorizaţia, se menţionează atât pe autorizaţia care se păstrează de
farmacie, cât şi pe cea care rămâne la bolnav; de asemenea, farmacistul va nota pe
ambele autorizaţii (pe original şi pe al patrulea exemplar) şi celelalte date prevăzute
în formularul de autorizaţie indicat în anexa nr. 6.
La expirarea celor 3 luni de la eliberarea autorizaţiei sau dacă pe parcursul
celor 3 luni este necesară schimbarea produsului stupefiant sau a dozei acestuia,
ori dacă bolnavul îşi schimbă domiciliul, eliberarea certificatului medical, a
prescripţiei medicale şi a unei noi autorizaţii se face în condiţiile şi cu respectarea
dispoziţiilor prevăzute la alineatele de mai sus.
În cazul în care bolnavul nu se poate deplasa, cererea pentru eliberarea
unei noi autorizaţii se face de către bolnav sau de delegatul său şi se vizează de
medicul de circumscripţie sanitară în evidenţa căreia se află bolnavul, în baza
consultaţiei medicale.
Art. 63. – Medicul care eliberează prescripţia medicală şi farmacistul care
eliberează produsul stupefiant în condiţiile prevăzute la articolul precedent vor
solicita celor cărora le înmânează să semneze pe verso prescripţiei medicale,
respectiv al autorizaţiei, de luare la cunoştinţă a obligaţiei ce le revine de a restitui,
în termen de 10 zile, farmaciei de unde au fost ridicate produsele stupefiante, atât
exemplarul autorizaţiei pe care-l deţin, cât şi cantităţile de produse stupefiante
neconsumate de bolnavi din diferite motive (însănătoşire, schimbarea
tratamentului, internare în spital etc.).
Art. 64. – Pentru bolnavii care primesc asistenţă medicală în unităţile
sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, certificatele medicale pentru
procurarea produselor stupefiante, în cantităţi ce depăşesc doza maximă pentru 3
zile, se vor elibera de aceste unităţi in condiţiile prevăzute la art. 62. Eliberarea
autorizaţiei şi indicarea farmaciei din reţeaua proprie care va elibera produsul
stupefiant se vor face de către direcţiile sau oficiile medicale ale acestor ministere.
Controlul modului de eliberare a certificatelor şi a autorizaţiilor de către
unităţile din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie se face de organele
Ministerului Sănătăţii. Pentru unităţile aparţinând Ministerului Forţelor Armate,
Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, controlul se va
efectua de organele competente ale acestor ministere.
Art. 65. – Medicii de circumscripţie, odată cu eliberarea certificatelor de
deces, vor pune în vedere persoanelor cărora le înmânează aceste certificate
obligaţia ce le revine de a restitui farmaciilor de unde au fost ridicate, cantităţile de
produse sau substanţe stupefiante neconsumate de bolnavii decedaţi. Restituirea se
va face în termen de 10 zile de la deces pe bază de proces-verbal, încheiat în 3
exemplare.
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Un exemplar se înmânează
persoanelor care restituie cantităţile
neconsumate, al doilea exemplar rămâne la farmacie şi al treilea exemplar însoţeşte
produsul la oficiul farmaceutic respectiv. Periodic, farmacia va depune la oficiul
farmaceutic (secţia de stupefiante) produsele şi substanţele stupefiante restituite
spre a fi distruse. La fel se va proceda şi în cazurile de restituire a produselor
stupefiante prevăzute la art. 63.
Obligaţia de a urmări restituirea produselor şi a substanţelor stupefiante
neconsumate de bolnavi din diferite motive (însănătoşire, schimbarea
tratamentului etc.) revine şi medicilor care au eliberat prescripţii de ridicare a
produselor şi a substanţelor stupefiante bolnavilor care primesc asistenţă medicală
în unităţile ministerelor cu reţea sanitară proprie.
Produsele şi substanţele stupefiante restituite vor fi înregistrate atât în
farmacii, cât şi în depozite (până la distrugere), în registrul de evidenţă a
produselor şi a substanţelor stupefiante, cu menţiunea „retur fără valoare”,
luându-se totodată măsurile necesare ca acestea să nu fie puse în consum.
Art. 66. – Bolnavii din categoria celor prevăzuţi la art. 62 vor fi înscrişi în
caietul de evidenţă a autorizaţiilor eliberate pentru ridicarea produselor
stupefiante, întocmit conform anexei nr. 7 de directorul direcţiei sanitare judeţene
şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.
În unităţile sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie evidenţa va fi
ţinută de unitatea care eliberează autorizaţia ce va fi vizată de directorul direcţiei
sau al oficiului medical din ministerul respectiv.
Art. 67. – Eliberarea produselor şi a substanţelor stupefiante bolnavilor
spitalizaţi se face pe baza înscrierii în condicile de prescripţii medicale sau în
condicile de aparat destinate exclusiv acestui scop. Înscrierea în condici se face
numai cu creion chimic sau cu pix cu pastă, pe indigo, sub semnătura medicului,
verificându-se dacă pe copii scrisul este vizibil, specificându-se:
- numărul patului şi al foii de observaţie, numele şi vârsta bolnavului;
- denumirea completă a medicamentelor;
- cantitatea (în cifre şi litere);
- modul de întrebuinţare, cu menţionarea dozei şi a intervalului de
administrare.
Nu se admite să se scrie „după aviz” sau „după sfat”.
Medicul este obligat să confirme prin semnătură, pe toate exemplarele,
eventualele corecturi.
În cazul depăşirii dozei maxime pentru o singură dată sau pentru 24 de ore
la bolnavii spitalizaţi, medicul va specifica pe prescripţie „sic volo”, iar farmacia va
elibera doza prescrisă; în caz contrar, farmacistul va lua legătura cu medicul în
scopul obţinerii acestei specificaţii. Prescrierea produselor şi a substanţelor
stupefiante pentru bolnavii spitalizaţi se va face pentru 24 de ore şi, în cazuri
speciale, pentru 48 de ore.
Art. 68. – Manipularea şi administrarea de către personalul medico-sanitar
a produselor şi a substanţelor stupefiante în serviciile şi secţiile spitalelor,
202

policlinicilor şi ale altor instituţii sanitare se fac sub supravegherea şefului
serviciului sau al secţiei respective.
Personalul mediu sanitar care manipulează sau administrează aceste
produse va semna zilnic în foaia de observaţie a bolnavului căruia i-a administrat
produsul. Dacă pentru bolnavii care au fost spitalizaţi este necesară, la ieşirea din
spital, prelungirea tratamentului cu stupefiante, farmacia spitalului va putea
elibera prin condica de prescripţii medicale cantitatea de stupefiante reprezentând
doza pentru 3 zile.
Art. 69. – Unităţile sanitare care nu au farmacii proprii şi se
aprovizionează prin farmacii de policlinică sau publice pot procura produse şi
substanţe stupefiante numai pe bază de condici de aparat, destinate exclusiv
acestui scop, conform baremurilor stabilite de conducerile acestor unităţi.
O nouă eliberare se va efectua numai pe baza justificării cantităţii ridicate
anterior. În cazul când nu s-a consumat întreaga cantitate, se va elibera numai
cantitatea în completarea celei fixate în barem. Evidenţa consumului de stupefiante
se va ţine în condici sau caiete întocmite conform anexei nr. 8, numerotate, sigilate
şi parafate de către medicul director al unităţii, în baza cărora se va face şi
justificarea.
Art. 70. – Controlul consumului produselor şi al substanţelor stupefiante
în cazul bolnavilor spitalizaţi, precum şi controlul justificării consumului acestora
la aparat, se vor efectua de medicul director al spitalului şi de farmacistul diriginte.
Art. 71. – Cantităţile de produse stupefiante ce nu s-au folosit în unităţile
spitaliceşti în timpul pentru care au fost prescrise vor fi restituite farmaciei pentru
reintroducerea lor în evidenţa acesteia. În cazul specialităţilor farmaceutice şi al
produselor galenice, returnarea se va face numai în ambalaje originale.
Între unitatea sanitară reprezentată prin medicul şef de secţie al spitalului
sau delegatul său şi oficiul farmaceutic reprezentat prin farmacistul diriginte se va
încheia un proces-verbal în trei exemplare, în baza căruia se face restituirea.
Procesul-verbal va cuprinde specificaţia produselor stupefiante, cantitatea
şi valoarea lor la preţul de vânzare; el va fi aprobat de medicul director sau de
delegatul său, cu viza contabilului unităţii sanitare.
Două exemplare ale procesului-verbal se reţin la farmacie, iar al treilea
exemplar se predă serviciului contabilităţii al unităţii sanitare, care va debita oficiul
farmaceutic cu suma reprezentând valoarea la preţul de vânzare al produselor
stupefiante restituite farmaciei.
În baza procesului-verbal farmacia se va încărca în gestiune cu valoarea
respectivă, prin înregistrarea sumei în fişa de gestiune la rubrica „alte intrări”.
La fişa de gestiune pe care farmacia o înaintează oficiului farmaceutic se va
anexa un exemplar al procesului-verbal de primire a produselor stupefiante.
Oficiul farmaceutic va credita unitatea sanitară cu suma reprezentând
valoarea la preţul de vânzare a produselor stupefiante, înscris în procesul-verbal,
urmând ca în termen de 5 zile de la primirea acestuia să deconteze unităţii sanitare
suma respectivă.
203

Sumele prevăzute în procesul-verbal de restituire a produselor stupefiante
se vor scădea din sumele realizate prin desfacerea produselor de către farmacie în
perioada respectivă.
Preparatele magistrale, substanţele ca atare sau preparatele galenice în
ambalaje neoriginale se vor restitui farmaciei şi se vor propune pentru casare pe
bază de proces-verbal. Procesul-verbal va fi aprobat de medicul director sau de
delagatul său, cu viza contabilului unităţii, după care va fi înregistrat la seviciul
contabilităţii. Un exemplar se predă medicului şef de secţie, al doilea exemplar se
predă serviciului contabilităţii, iar el treilea exemplar însoţeşte produsele
stupefiante propuse pentru casare, predându-le oficiului farmaceutic de care
aparţine farmacia, unde se centralizează în vederea distrugerii.
În cazul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, procesul-verbal va
cuprinde specificaţia şi cantitatea produselor stupefiante.
Art. 72. – Prescripţiile medicale recomandând produse stupefiante pentru
uz veterinar se vor elibera de către medici veterinari pe reţete cu timbru sec, în
acelaşi mod ca şi prescipţiile pentru uz uman, menţionându-se denumirea
animalului căruia urmează să i se administreze stupefiantul, numele, prenumele şi
domiciliul posesorului.
Eliberarea lor se va face în limita dozelor maxime pentru uz veterinar pe
timp de 3 zile.
Prescripţiile cu timbru sec pentru uz veterinar, recomandând produse
stupefiante, vor fi executate de către farmaciile publice stabilite de oficiile
farmaceutice, iar în localităţile unde funcţionează farmacii veterinare vor fi
eliberate de către acestea.
Controlul consumului produselor stupefiante eliberate pe baza
prescripţiilor făcute de medicii veterinari se va face semestrial de către medicul şef
al serviciului sanitar veterinar din cadrul direcţiei agricole judeţene sau a
munincipiului Bucureşti, împreună cu un farmacist inspector din cadrul oficiului
farmaceutic, semnalându-se Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, orice abateri constatate cu ocazia controlului.
Art. 73. – Farmaciile vor elibera substanţe stupefiante numai sub formă
prelucrată (preparat magistral, produs galenic sau produs fabricat industrial).
Art. 74. – Formularele speciale cu timbru sec pentru eliberarea produselor
stupefiante se asigură exclusiv de către direcţia sanitară judeţeană sau a
municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea reţelei sanitare.
Evidenţa aplicării timbului sec şi a eliberării formularelor speciale se ţine
de către direcţia sanitară. Maşina specială pentru aplicarea timbrului sec se obţine
în baza aprobării Ministerului Sănătăţii şi se păstrează de direcţia sanitară
judeţeană, respectiv a munincipiului Bucureşti.
În cadrul fiecărei direcţii sanitare, directorul va desemna un farmacist sau
un medic responsabil cu numerotarea formularelor şi cu aplicarea timbrului sec pe
formularele solicitate de unităţile sanitare umane sau veterinare.
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Numerotarea formularelor se va face începând cu nr. 1 timp de 5 ani, după
care începe o nouă numerotare.
Formularele vizate cu timbru sec se eliberează pe bază de cerere, în
ordinea solicitării, persoanelor împuternicite în acest scop prin delegaţie semnată
de medicul director al unităţii.
Formularele vizate cu timbru sec nu se expediază prin poştă.
Art. 75. – Evidenţa formularelor vizate cu timbru sec se va ţine de direcţia
sanitară în registrul special de evidenţă întocmit conform anexei nr. 9. Toate
unităţile sanitare umane sau veterinare care au obţinut formulare vizate cu timbru
sec sunt obligate să aibă un caiet centralizator de evidenţă a distribuirii
formularelor către medicii din subordine.
Evidenţa repartizării formularelor cu timbru sec în unităţile sanitare
umane sau veterinare se va ţine de medicul director sau de alt medic, desemnat de
acesta prin decizie, într-un caiet întocmit conform anexei nr. 10, numerotat şi vizat
de dorecţia sanitară judeţeană sau a munincipiului Bucureşti.
Formularele vizate cu timbru sec se vor elibera numai dacă solicitantul va
justifica că formularele primite anterior au fost distribuite medicilor.
Justificarea utilizării formularelor cu timbru sec de către medici se face în
caietul pentru evidenţa folosirii formularelor cu timbru sec, întocmit conform
anexei nr. 11, care va fi vizat anual de către direcţia sanitară.
Formularele cu timbru sec pot fi folosite numai de medicul care a fost
desemnat în acestscop.
Orice pierdere sau sustragere de formulare vizate cu timbru sec va fi
anunţată în scris, în 24 de ore de la constatare, direcţiei sanitare, care va sesiza
organele miliţiei competente din punct de vedere teritorial şi oficiul farmaceutic
respectiv, în scopul luării măsurilor corespunzătoare.
Formularele vizate cu timbru sec se vor folosi numai pentru prescripţii
medicale individuale, fiind interzisă folosirea lor pentru procurarea de
medicamente necesare „la aparat”.
Formularele vizate cu timbru sec sunt valabile numai pe teritoriul
judeţului în care se află direcţia sanitară care le-a vizat.
În mod excepţional, farmaciile pot elibera produse stupefiante
solicitanţilor din alte judeţe în cazul prescripţiilor pe timp de 3 zile, dacă farmacia
din localitatea în care domiciliază bolnavul menţionează pe formular, semnat de
farmacistul diriginte sau de înlocuitorul său şi purtând ştampila farmaciei, că în
judeţul respectiv nu se găseşte medicamentul prescris.
Art. 76. – În farmacii, la primirea produselor şi substanţelor stupefiante, se
va efectua recepţia cantitativă şi organoleptică. În caz de suspiciuni asupra calităţii
acestora, se va sesiza oficiul farmaceutic, care va preleva probe pe care le va înainta
laboratorului pentru controlul medicamentului din raza de activitate a oficiului
farmaceutic respectiv. Pentru unităţile subordonate ministerelor cu reţea sanitară
proprie, probele vor fi prelevate de organele forului tutelar ale acestora şi analizate
de laboratoarele de control din reţeaua sanitară respectivă. În cazul când se ivesc
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litigii, probele se vor înainta Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale.
Art. 77. – Unităţile farmaceutice de toate categoriile vor păstra produsele şi
substanţele stupefiante în dulapuri cu uşi oarbe, închise cu cheie, prevăzute cu
etichetă purtând semnul „Cap de mort” şi inscripţia „Venena”. Dulapurile
conţinând rezerve de produse şi substanţe stupefiante vor fi de asemenea închise
cu chei şi sigilate după fiecare retragere sau adăugire. Responsabilul cu evidenţa
produselor şi substanţelor stupefiante răspunde şi de aceste rezerve.
Pentru unităţile în care se lucrează în schimburi se va delega câte un
farmacist responsabil cu evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante pentru
fiecare schimb.
Întregul colectiv tehnic care manipuleaza produse şi substanţe stupefiante
într-o unitate răspunde de circulaţia acestora.
Cheile dulapurilor în care se păstrează produsele şi substanţele stupefiante
vor fi păstrate de către farmacistul delegat în acest scop, care este obligat să sesizeze
farmacistul diriginte despre eventualele abateri constatate. Farmacistul diriginte
este obligat să sesizeze la rândul său în scris organele superioare competente.
Art. 78. – Manipularea produselor şi substanţelor stupefiante în farmacii
se face numai de către farmacişti, cu ustensile destinate numai acestui scop, care se
vor păstra sub cheie şi se vor spăla separat de celelalte ustensile.
Art. 79. – Unităţile sanitare umane sau veterinare care nu au farmacişti pot
deţine produse şi substanţe stupefiante numai sub formă condiţionată (specialităţi
farmaceutice). Medicul director sau medicul şef al unităţii sanitare răspunde de
păstrarea, manipularea şi evidenţa acestora, în conformitate cu prevederile
prezentelor instrucţiuni.
Art. 80. – La primirea unei prescripţii medicale recomandând produse
stupefiante, farmacistul este obligat să constate dacă la întocmirea ei au fost
respectate prevederile din prezentele instrucţiuni şi să sesizeze eventualele abateri.
Farmacistul care prepară produse magistrale sau eliberează produsele
condiţionate specificate în prescripţie este obligat să aplice pe prescripţia medicală
ştampila farmaciei, numărul şi data din registrul de copiere a reţetelor şi să
semneze de executare.
Pentru prepararea produsului ce conţine substanţe stupefiante este
răspunzător farmacistul care a preparat produsul, iar pentru eliberare, farmacistul
care l-a eliberat.
Eliberarea acestor produse se face sub semnătura primitorului notându-se
pe prescripţie seria buletinului de identitate, data eliberării şi organul emitent,
domiciliul primitorului, cu semnătura farmacistului care a eliberat produsul.
Art. 81. – În cazul când prescripţia medicală nu este întocmită cu
respectarea prevederilor legale, farmacistul nu o va executa şi va sesiza organul în
subordinea căruia se află farmacia.
În cazurile în care există suspiciuni în legătură cu o prescripţie medicală
întocmită cu respectarea prevederilor legale, farmacistul va elibera totuşi produsul,
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având obligaţia să semnaleze deîndată aceasta organului în subordinea căruia se
află farmacia, indicând numărul prescripţiei şi toate datele necesare efectuării
cercetărilor.
Art. 82. – Farmaciile de toate categoriile vor ţine zilnic evidenţa mişcării
produselor şi a substanţelor stupefiante într-un registru întocmit conform anexei
nr. 12 numerotat şi sigilat de direcţia sanitară judeţeană sau a munincipiului
Bucureşti.
Registrele de evidenţă a stupefiantelor vor fi prezentate anual pentru viză
direcţiei sanitare judeţene sau, după caz a municipiului Bucureşti. Registrele
necesare unităţilor sanitare aparţinând Ministerului Forţelor Armate, Ministerului
Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, se vor viza de direcţiile sau
serviciile sanitare din cadrul acestora.
Art. 83. – În registrul de copiere a reţetelor şi în extrasul zilnic se vor
sublinia de către executant cu creion roşu, produsele şi substanţele stupefiante.
Art. 84. – Prescripţiile medicale recomandând produse stupefiante se reţin
de către farmacia care a eliberat produsul, fiind interzisă repetarea eliberării
acestora. La cerere se va putea elibera bolnavului o copie.
Art. 85. – Documentele pe baza cărora s-au primit şi s-au eliberat produse
stupefiante se vor păstra în original, separat de celelalte acte justificative, astfel
încât să se asigure securitatea păstrării lor precum şi înlesnirea controlului.
Art. 86. – Cantităţile de produse şi substanţe stupefiante
necorespunzătoare, precum şi pierderile constatate ca normale (în limita
coeficienţilor stabiliţi de Ministerul Sănătăţii) prin conservare, manipulare sau
transport, în farmacii, se vor scădea din evidenţele scriptice în baza aprobării
directorului oficiului farmaceutic, respectându-se prevederile dispoziţiilor în
vigoare referitoare la pierderile normale.
În cazul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, aprobarea se dă de
către ordonatorul de credite al unităţii.
Pentru unităţile aparţinând altor ministere, aprobarea se va da de direcţiile
sau oficiile sanitare ale acestora, respectându-se prevederile dispoziţiilor în vigoare
emise de Ministerul Sănătăţii, referitoare la pierderile normale.
În cazul când pierderile de produse şi substanţe stupefiante depăşesc
limitele stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru pierderile normale, se vor întocmi
documentaţii privind provenienţa produselor şi cauzele care au dus la pierderile
constatate, pentru pierderile datorate degradării produselor, documentaţia va fi
însoţită şi de buletinul de analiză calitativă a acestora la data respectivă. Aceste
documentaţii vor fi înaintate Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, prin organul central în subordinea căruia se află unităţile
respective pentru avizarea din punct de vedere tehnic. Pentru unităţile aparţinând
Ministerulul Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului
Securităţii Statului, avizul din punct de vedere tehnic va fi dat de direcţiile sau
serviciile sanitare ale acestora.
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Aprobarea scăderii din evidenţă se va da în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Art. 87. – Produsele şi substanţele stupefiante avizate pentru distrugere vor
fi centralizate la oficiul farmaceutic de care aparţine farmacia şi vor fi distruse de
către o comisie constituită dintr-un delegat al directorului oficiului farmaceutic,
responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante din oficiul
farmaceutic şi delegatul organului miliţiei competente din punct de vedere teritorial.
Distrugerea produselor şi a substanţelor stupefiante centralizate la oficiul
farmaceutic, degradate sau necorespunzătoare se face semestrial, cu ocazia
inventarierilor luându-se toate măsurile de securitate dictate de proprietăţile
fiecărui produs.
Aceleaşi măsuri se vor lua şi pentru ambalajele în care au fost condiţionate
sau ambalate produsele sau substanţele stupefiante ce au fost distruse.
Art. 88. – Diferenţele în plus sau în minus constatate cu ocazia
inventarierilor, inspecţiilor etc. vor fi analizate de către organele centrale în
subordinea cărora se află unităţile respective, prin comisii tehnice. Comisiile
tehnice vor fi alcătuite, după caz, din presedintele comisiei de inventariere sau
farmacistul inspector din cadrul oficiului farmaceutic, farmacistul diriginte şi
responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante din unitate.
Justificarea plusurilor sau minusurilor se va face din punct de vedere tehnic şi
ştiinţific. În cazul în care diferenţele nu pot fi justificate, va fi sesizat Ministerul
Sănătăţii – Direcşi responsabilul cu evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante
din unitate. Justificarea plusurilor sau minusurilor se va face din punct de vedere
tehnic şi ştiinţific. În cazul în care diferenţele nu pot fi justificate, va fi sesizat
Ministerul Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale.
Pentru unităţile ministerelor cu reţea sanitară proprie, comisiile tehnice
vor fi alcătuite din preşedintele comisiei de inventariere, farmacistul delegat de
ministerul respectiv, farmacistul diriginte şi responsabilul cu evidenţa produselor
şi substanţelor stupefiante din unitate. Cazurile în care diferenţele nu pot fi
justificate vor fi înaintate spre rezolvare acestor ministere.
Art. 89. – Solicitarea de mostre de produse sau substanţe stupefiante de la
fabricile producătoare din străinătate sau din ţară, precum şi primirea de produse
stupefiante în colete – daruri, sunt interzise.
Mostrele medicale de produse sau substanţe stupefiante trimise din
proprie iniţiativă de fabricile producătoare din străinătate vor fi repartizate
clinicilor, pentru experimentare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia
farmaceutică şi a aparaturii medicale. De asemenea, fabricile producătoare din ţară
pot disfuza clinicilor, în scop de experimentare, mostre medicale de produse sau
substanţe stupefiante, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică
şi a aparaturii medicale.
Mostrele medicale de produse sau substanţe stupefiante destinate
verificărilor clinice vor fi înregistrate la farmacia unităţii sanitare în care se face
verificarea şi vor urma regimul stabilit prin prezentele instrucţiuni.
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CAPITOUL VI
Activitatea cu produse şi substanţe stupefiante în laboratoare
Art. 90. – Laboratoarele de analiză şi de cercetări ştiinţifice din instituţiile
de învăţământ, cabinetele de analiză şi institutele de cercetări ştiinţifice care deţin
şi manipulează produse şi substanţe stupefiante vor aplica dispoziţiile privitoare la
depozitele de medicamente prevăzute în prezentele instrucţiuni, manipularea fiind
permisă tuturor tehnicienilor conform planului de muncă stabilit.
Pentru evidenţa acestei categorii de produse, conducerea unităţii va
desemna în fiecare laborator un responsabil cu evidenţa produselor şi substanţelor
stupefiante, care va urmări consumul acestora. Evidenţa se va ţine într-un registru
special, întocmit conform anexei nr. 13, vizat şi parafat de organul central în
subordinea caruia se află unitatea respectivă.
Art. 91. – Probele pentru analiză, cantităţile rezultate din cercetările de
laborator, mostrele provenite din staţia pilot sau din fabricile de medicamente,
precum şi stupefiantele folosite ca reactivi, vor fi înregistrate de catre responsabilul
cu evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante, urmărindu-se utilizarea lor în
cadrul laboratoarelor. Situaţia privind circulaţia produselor şi substanţelor
stupefiante în aceste unităţi va fi întocmită anual conform anexei nr. 14 şi se va
înainta Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale, prin
forul tutelar. La sfârşitul fiecărui an cantităţile de produse necorespunzătoare care
au depăşit termenul de păstrare de 12 luni vor fi distruse de către o comisie
constituită dintr-un delegat al unităţii, responsabilul cu evidenţa produselor şi
substanţelor stupefiante şi delegatul organului miliţiei competente din punct de
vedere teritorial.
CAPITOLUL VII
Dotarea cu produse şi substanţe stupefiate a truselor de prim-ajutor de pe avioane
şi vapoare
Art. 92. – Dotarea cu produse şi substanţe stupefiante a truselor de
prim-ajutor de pe avioane şi vapoare se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii,
pe baza cererii organului central în subordinea căruia se află unitatea posesoare de
avioane şi vapoare ce efectuează curse interne sau internaţionale.
În cerere se va arăta: felul şi denumirea avionului sau vaporului, cursele pe
care le efectuează, denumirea produselor stupefiante, cantitatea cu care se dotează
o trusă şi numărul truselor ce urmează sa fie dotate.
Eliberarea produselor stupefiante pentru dotarea acestor truse se va face de
către unităţile desemnate de oficiul farmaceutic în a cărei raza de activitate se află
unităţile solicitante.
Art. 93. – Deţinerea şi utilizarea produselor stupefiante în truse de
prim-ajutor sunt permise – cu respectarea următoarelor condiţii:
- produsele stupefiante trebuie să fie închise într-o cutie fără nici un fel de
inscripţie, care se sigilează înainte de plecarea în cursă de către organele sanitare
desemnate de direcţia sanitară judeţeană sau a munincipiului Bucureşti;
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- comandantul avionului sau al vaporului va desemna o persoană în cazul
în care nu este medic în echipaj, care să răspundă de conţinutul trusei;
- în interiorul trusei trebuie să se găsească lista nominală şi cantitativă a
produselor stupefiante conţinute, vizată de serviciul medical al unităţii posesoare
de avioane sau vapoare după fiecare completare sau verificare;
- pentru fiecare utilizare de stupefiant se va rupe sigiliul trusei, după care
se va întocmi un proces-verbal, în care se vor menţiona stupefiantul administrat,
cantitatea, numele şi persoanei căreia i s-a administrat, numărul actului de
identitate şi denumirea organului emitent, precum şi motivul administrării
produsului.
Procesul verbal va fi semnat de persoana care răspunde de păstrarea şi
utilizarea trusei şi de comandantul avionului sau vasului şi va fi înscris într-un
borderou ce se va păstra de asemenea în trusă, constituind actul justificativ al
consumului.
Borderoul va fi vizat de către unitatea care eliberează stupefiantele şi se va
depune la organul sanitar care efectuează controlul trusei.
Responsabilul trusei va anunţa imediat cazurile de sustrageri sau de
distrugeri de produse stupefiante din trusă comandantului care va sesiza, în
termen de 24 de ore după reîntoarcerea la baza de plecare, organele sanitare şi ale
miliţiei competente să facă cercetările.
Trusa cu stupefiante trebuie prezentată la toate controalele ce se efectuează
de către organele sanitare desemnate de direcţiile sanitare judeţene sau a
municipiului Bucureşti.
Art. 94. – Oficiile farmaceutice vor înainta anual Ministerului Sănătăţii –
Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale situaţii privind circulaţia produselor
stupefiante livrate pentru trusele de prim-ajutor de pe avioane sau vapoare.
Art. 95. – Aprovizionarea truselor de prim-ajutor de pe avioanele şi
vapoarele care efectuează curse interne sau internaţionale se face în mod
obligatoriu numai în ţara de înmatriculare a avionului sau vaporului.
Art. 96. – În cazul avioanelor şi vapoarelor ce se vând de către unităţile
producătoare şi care conţin în baremul de dotare truse cu stupefiante, stupefiantele
vor putea fi obţinute pe baza cererii întreprinderii producătoare din Republica
Socialistă România.
Cererile pentru dotarea cu produse stupefiante a vapoarelor şi avioanelor
ce se vând în alte ţări se vor înainta Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică
şi a aparaturii medicale – cu 6 luni înainte de sfârşitul anului în curs, pentru anul
următor, în scopul includerii acestora în necesarul anual.
Art. 97. – Dotarea cu produse stupefiante a truselor de prim-ajutor de pe
avioanele şi vapoarele militare se face cu aprobare şi conform normelor stabilite de
organele tehnice ale Ministerului Forţelor Armate.
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CAPITOLUL VIII
Dezintoxicarea toxicomanilor
Art. 98. – Toxicomanii prin stupefiante vor fi internaţi în unităţile cu
paturi de psihiatrie, cu respectarea normelor legale. Toxicomanii prin stupefiante
care nu se prezintă din proprie iniţiativă sau se opun internării pentru tratament
vor fi internaţi potrivit prevederilor Decretului nr. 12/1965 privind îngrijirea
medicală a bolnavilor mintali periculoşi.
Art. 99. – Unităţile în care se internează toxicomanii prin stupefiante, care
se prezintă din proprie iniţiativă, sunt obligate să sesizeze organele de urmărire
penală în a căror rază teritorială domiciliază bolnavul în vederea urmăririi sau
depistării surselor de procurare.
Art. 100. – În unităţile spitaliceşti în care se tratează toxicomanii prin
stupefiante trebuie create condiţiile unei stricte supravegheri, pentru ca aceştia să
nu-şi poată procura stupefiante.
Tratamentul toxicomanilor prin stupefiante constă în:
a) cura de dezintoxicare;
b) îngrijirea postcură.
Cura de dezintoxicare se poate realiza prin două metode:
- administrarea de doze din ce în ce mai mici din stupefiantul folosit,
înlocuindu-l treptat cu sedative sau alte medicamente indicate de starea
bolnavului;
- obrirea bruscă a administrării stupefiantului care se va înlocui prin
medicamente indicate pentru menţinerea tonusului neuromuscular.
Îngrijirea postcură şi readaptarea toxicomanilor prin stupefiante la viaţa
normală constă în aplicarea metodelor de tratament de specialitate, care să asigure
creşterea rezistenţei psihice şi morale a acestora, în vederea prevederii recăderilor.
În acest sens se urmăreşte:
- tratamentul anumitor maladii care au stat la baza producerii
toxicomaniei şi care a impus periodic administrarea de stupefiante (litiaza renală,
litiaza biliară etc.);
- reabilitarea socială a bolnavilor care au folosit aceste droguri pentru a-şi
amelora unele suferinţe morale.
Art. 101. – Spitalul prin policlinică şi cu sprijinul organelor de profil ale
direcţiei pentru problemele de muncă şi ocrotirii sociale din cadrul consiliului
popular judeţean, munincipal sau orăşenesc, va analiza condiţiile de viaţă şi de
muncă ale persoanelor respective, în vederea rezolvării diverselor probleme
ridicate de aspectele mediului social în care trăiesc acestea.
Art. 102. – Spitalele în care se internează toxicomanii prin stupefiante au
obligaţia de a înainta, anual, Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a
aparaturii medicale, o situaţie întocmită conform anexei nr. 15 la prezentele
instrucţiuni. Situaţia se va înainta, prin direcţia sanitară judeţeană sau a
municipiului Bucureşti, în luna ianuarie a fiecărui an, pentru anul precedent.
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CAPITOLUL IX
Date referitoare la circulaţia produselor şi substanţelor stupefiante
Art. 103. – Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne,
Consiliul Securităţii Statului şi celelalte ministere cu reţea sanitară proprie vor
înainta anual, Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii
medicale, situaţii centralizatoare privind intrările, consumurile şi stocurile
produselor şi substanţelor stupefiante în unităţile din subordine. Nu vor fi incluse
în aceste situaţii date de la unităţile care eliberează aceste produse şi substanţe
direct bolnavilor (farmacii, spitale, dispensare etc.).
De asemenea, Ministerul Comerţului Exterior, fabricile de medicamente,
unităţile care fabrică produse de uz stomatologic, precum şi depozitele autorizate
să primească produse şi substanţe stupefiante din import, vor înainta trimestrial
date privind intrările, consumurile şi stocurile de produse şi substanţe stupefiante.
Art. 104. – Unităţile care deţin, manipulează, utilizează sau efectuează
diverse operaţiuni cu produse sau substanţe stupefiante vor înainta anual date
privind intrările, consumurile şi stocurile de produse şi substanţe stupefiante sau
alte date în legătură cu circulaţia acestora. Datele anuale şi trimestriale se vor
înainta Ministerului Sănătăţii – Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale, prin
organele centrale în subordinea cărora se află unităţile, în termen de 30 de zile de
la sfârşitul trimestrului sau al anului pentru care se face raportarea, iar cele
suplimentare în termenele fixate în cerere.
CAPITOLUL X
Controlul respectării dispoziţiilor legale privind activitatea cu stupefiante
Art. 105. – Controlul respectării dispoziţiilor legale privind activitatea cu
stupefiante se efectuează de catre organele tehnice de specialitate ale Ministerului
Sănătăţii, ale direcţiilor sanitare judeţene şi a munincipiului Bucureşti, precum şi
de către organele Ministerului Afacerilor Interne.
Directorii direcţiilor sanitare judeţene şi ale direcţiei sanitare a
munincipiului Bucureşti sunt obligaţi să controleze şi să coordoneze aplicarea
dispoziţiilor legale privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante pe
teritoriul respectiv.
În unităţile în care se desfăşoară activităţi cu produse sau substanţe
stupefiante, organele Ministerului Afacerilor Interne vor efectua controlul, însoţite
de un specialist (medic, farmacist, toxicolog) din partea ministerelor, celorlalte
organe şi organizaţii centrale sau din partea comitetelor executive ale consiliilor
populare judeţene ori al municipiului Bucureşti, în subordinea cărora se află
unităţile respective.
Art. 106. – Pentru unităţile Ministerului Forţelor Armate, Ministerului
Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, controlul se efectuează de
către specialişti ai acestor organe.
Art. 107. – La punctele de trecere a frontierei de stat – aeriene, navale,
rutiere şi feroviare – controlul aplicării dispoziţiilor legale privind regimul
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produselor şi al substanţelor stupefiante se efectuează de către organele
Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu organele Ministerului Comerţului
Exterior şi cu cele ale Ministerului Fortelor Armate. În caz de necesitate, controlul
se poate efectua şi de specialişti din Ministerul Sănătăţii sau ai altor organe,
delegaţi în acest scop.
CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale
Art. 108. – Prezentele instrucţiuni intră în vigoare odată cu intrarea în
vigoare a Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor
stupefiante.
Pe aceaşi dată se abrogă Decizia nr. 116. 086/1959 cu completările
ulterioare, pentru stabilirea normelor de aplicare a Decretului nr. 227/1950 pentru
reglementarea întrebuinţării stupefiantelor, Instrucţiunile pentru aplicarea
Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1178/1954 privind comunicarea unor date în
legătură cu importul, folosirea şi difuzarea stupefiantelor, precum şi orice alte
dispoziţii contrare prezentelor instrucţiuni.
Ministerul sănătăţii,
Dr. DAN ENĂCHESCU
Bucureşti, 26 februarie 1970.
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ANEXA NR. 1
A. Lista produselor şi a substanţelor stupefiante supuse regimului stabilit prin
prevederile Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
- ACTORPHINUM
acetorfin
- ACETYLDIHIDROCODEINUM
acetildihidrocodeină
- ACETYLMETHADOLUM
acetilmetadol

…
…
…

- AETHYLMETHYLTHIAMBUTENUM
etilmetiltiambuten
…
- AETHYLMORPHINUM
etilmorfină
- AETHONITAZENUM
etonitazen
- AETHORPHINUM
etorfin

3-o-acetiltetrahidro–7-alfa-(1-hidroxi–
1-metilbutil)–6,14-endoetenooripavin

…
…
…
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3-acetoxi–6-dimetilamino–4,4difenilheptan
3-etilmetilamino–1,1-di-(2’-tienil)–1buten
3-etilmorfină
1-dietilaminoetil–2-(p-etoxibenzil)–5nitrobenzimidazol
tetrahidro–7-alfa-(1-hidroxi–1metilbutil)–6,14-endoetenooripavin

- AETHOXERIDINUM
etoxeridin
- ALLYLPRODINUM
allilprodin
- ALPHACETYLMETHADOLUM
alfacetilmetadol
- ALPHAMEPRODINUM
alfameprodin
- ALPHAMETHADOLUM
alfametadol

…

…
…
…
…

- ALPHAPRODINUM
alfaprodin
- ANILERIDINUM
anileridin

…

- BENZETHIDINUM
benzetidin

…

- BENZYLMORPHINUM
benzilmorfină
- BEZITRAMIDUM
bezitramid
- BETACETYLMETHADOLUM
betacetilmetadol
- BETAMEPRODIUM
betameprodin
- BETAMETHADOLUM
betametadol
- BETAPRODINUM
betaprodin
- CANNABIS (cânepă indiană), RESINA
CANNABIS, EXTRACTUM ET
TINCTURAE CANNABIS
- CETOBEMIDONUM
cetobenidon
- CLONITAZENUM
clonitazen
- COCAE FOLIUM
Foi de coca
- COCAINUM
cocaină

…

…
…

…
…
…

…

…
…

esterul etilic al acidului 1-[2-(2hidroxietoxi etil)]–4-fenilpiperidincarboxilic
3-allil–1-metil–4-fenil–4propionoxipiperidin
alfa–3-acetoxi–6-dimetilamino–4,4difenilheptan
alfa–3-etil–1-metil–4-fenil–4propionoxipiperidin
alfa–6-dimetilamino–4,4-difenil–3heptanol
alfa–1,3-dimetil–4-fenil–4propionoxipiperidin
esterul etilic al acidului
paraaminofenetil–4-fenilpiperidin–4carboxilic
esterul etilic al acidului (–2benziloxietil)–4-fenilpiperidin–4carboxilic
3-benzilmorfină
3-ciano–3,3-difenilpropil–1 (oxo–2propionil–3-benzimidazolinil–1)–4piperidin
beta–3-acetoxi–6-dimetilamino–4,4difenilheptan
beta–3-etil–1-metil–4-fenil–4propionoxipiperidin
beta–6-dimetilamino–4,4-difenil–3heptanol
beta–1,3-dimetil–4-fenil–4propionoxipiperidin

4-m-hidroxifenil–1-metil–4
propionilpiperidin
(2-para-clorbenzil)–1-dietil-aminoetil–
5-nitrobenzimidazol

…
…
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esterul metilic al benzoilecgoninei

p. 268
- CODEINUM
codeină
- CODOXIMUM
codoxim
- DESOMORPHINUM
desomorfină
- DEXTROMORAMIDUM
dextromoramid
- DIAETHYLTHIAMBUTENUM
dietiltiambuten
- DIAMPROMIDUM
diampromid
- DIHYDROCODEINUM
dihidrocodeină
- DIHYDROMORPHINUM
dihidromorfină
- DIMENOXADOLUM
dimenoxadol
- DIMEPHEPTANOLUM
dimefeptanol
- DIMETHYLTHIAMBUTENUM
dimetiltiambuten
- DIOXAPHETYLUM BUTYRICUM
butirat de dioxafetil
- DIPHENOXYLATUM
difenoxilat
- DIPIPANONUM
dipipanon
- ECGONINUM
ecgonină
- FENTANYLUM
fentanil
- FURETHIDINUM
furethidinum
- HEROINUM
heroină
- HYDROCODONUM
hidrocodon
- HYDROMORPHINOLUM
hidromorfinol
- HYDROMORPHONUM
hidrocodon

…

3-metilmorfină

…

dihidrocodeinon-o-(carboximtil)-oximă

…

dihidrodesoximorfină
(+)–3-metil–2,2-difenil–4-morfolinobutilpirolidin

…
…
…

3-dietilamino–1,1-di-(2’-tienil)–1-buten
N-[2-(metilfenilamino)propel]propionanilid

…
…
…

2-dimetilaminoetil–1-etoxi–1,1difenilacetat

…

6-dimetilamino–4,4-difenil–3-heptanol

…

3-dimetilamino–1,1-di-(2-tienil)–1-buten

…

4-morfolino–2,2-difenil-etil-butirat
esterul etilic al acidului (–3-ciano–3,3difenilpropil)–4-fenilpiperidin–4carboxilic

…

…
…
…
…

(4,4-difenil–6-piperidin–3-heptanon)
esterii şi derivaţii săi care sunt
transformabili în ecgonină şi cocaină
1-fenetil–4-N-propionilanilino piperidin
esterul etilic al acidului–1-(2tetrahidrofurfuriloxietil–4-fenil–4piperidincarboxilic)

…

diacetilmorfină

…

dihidrocodeinon

…

14-hidroxidihidromorfină

…

dihidromorfinon
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- HYDROXYPETHIDINUM
hidromorfinol
- ISOMETHADONUM
isometadon
- LEVOMETHORPHANUM
levometorfan
- LEVOMORAMIDUM
levomoramid
- LEVOPHENACYLMORPHANUM
levofenacilmorfan
- LEVORPHANOLUM
levorfanol
- METAZOCINUM
metazocin
- METHADONUM
metadon
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- METHADONUM-intermediat
metadon-intermediat
- METHYLDESORPHINUM
metildesorfin
- METHYLDIHYDROMORPHINUM
metildihidromorfină
- METOPONUM
metopon
- MORAMIDUM-intermediat
moramid-intermediat
- MORPHERIDINUM
morferidin
- MORPHINUM
morfină
- MORPHINUM METHOBROMIDUM
metrobromură de morfină şi alţi derivaţi
morfinici cu azot pentavalent
- MORPHINUM-N-OXYDATUM
morfină-N-oxid
- MYROPHINUM
mirofin
- NICOCODINUM
nicocodin
- NICODICODINUM
nicodicodin
- NICOMORPHINUM

…
…
…

esterul etilic al acidului 1-metil–4-(mhidroxifenil)–4-piperidincarboxilic
6-dimetilamino–5-metil–4,4-difenil–3hexanon

…

(-)–3-metoxi-N-metilmorfinan
(-)–3-metil–2,2-difenil–4-morfolinobutilpirolidin

…

(-)–3-hidroxi-N-fenacilmorfinan

…

(-)–3-hidroxi-N-metilmorfinan

…

2’-hidroxi–2,5,9-trimetil–6,7benzomorfan

…

6-dimetilamino–4,4-difenil–3-heptanon

…

4-ciano–2-dimetilamino–4,4-difenilbutan

…

6-metil-delta–6-desoximorfină

…

6-metildihidromorfină

…

5-metildihidromorfinonă
acidul–2-metil–3-morfolino–1,1-difenilpropancarboxilic
esterul etilic al acidului 1-(2morfolinoetil)–4-fenil-piperidin–4carboxilic

…
…

…

…
…
…

miristilesterbenzilmorfină

…

6-nicotinilcodeină

…

6-nicotinildihidrocodeină
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nicomorfină
- NORACYMETHADOLUM
noracimetadol
- NORCODEINUM
norcodeină
- NORLEVORPHANOLUM
norlevorfanol
- NORMETHADONUM
normetadon
- NORMORPHINUM
normorfină
- NORPIPANONUM
norpipanon
- OPIUM
- OXYCODONUM
oxicodon
- OXYMORPHONUM
oximorfon
- PETHIDINUM
petidină
- PETHIDINUM-intermediat A
- PETHIDINUM- intermediat B

…
…
…

- PETHIDINUM- intermediat C

…

- PHENADOXONUM
fenadoxon
- PHENAMPROMIDUM
fenampromid
- PHENAZOCINUM
fenazocin
- PHENOMORPHANUM
fenomorfan
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- PHENOPERIDINUM
fenoperidin
- PHOLCODINUM
folcodin
- PIMINODINUM
piminodin
- PIRITRAMIDUM
piritramid

…
…

3,6-dinicotinilmorfină
(±)-alfa–3-acetoxi–6-metilamino–4,4difenilheptam

…

demetilcodeină

…

(-)–3-hidroximorfinan

…

6-dimetilamino–4,4-difenil–3-hexanon

…

demetilmorfină

…
…

4,4-difenil–6-piperidino–3-hexanon

…

14-hidroxidihidrocodeinonă

…

14- hidroxidihidromorfinonă
esterul etilic al acidului 1-metil–4fenipiperidin–4carboxilic
4-ciano–1-metil–4-fenilpiperidin
esterul etilic al acidului–4-fenilpiperidin–
4-carboxilic
acidul 1-metil–4-fenilpiperidin–4carboxilic

…

6-morfolino–4,4-difenil–3-heptanon

…

…

N-(1-metil–2-piperidinoetil)propionanilid
2’-hidroxi–5,9-dimetil–2-fenil–6,7benzomorfat

…

3-hidroxi-N-fenetilmorfinan

esterul etilic al acidului 1-(3-hidroxi–3… fenilpropil)–4-fenilpiperidin–4-carboxilic
… 2-morfoliniletilmorfină
esterul etilic al acidului 1-(3fenilaminopropi)–4-fenilpiperidin–4… carboxilic
amida acidului 1-(3-ciano–3,3difenilpropil)–4-piperidino–4… piperidincarboxilic
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- PROHEPTAZINUM
proheptazin
- PROPERIDINUM
properidin
- RACEMETHORPHANUM
racemetorfan
- RACEMORAMIDUM
racemoramid
- RACEMORPHANUM
racemorfan
- THEBACONUM
tebacon
- THEBAINUM
tebaină
- TRIMEPERIDINUM
trimeperidin

1,3-dimetil–4-fenil–4… propionoxiazacicloheptan
esterul isopropilic al acidului 1-metil–4… fenilpiperidin–4-carboxilic
… (±)–3-metoxi-N-metilmorfinan
(±)–3-metil–2,2-difenil–4-morfolino… butilpirolidin
… (±)–3-hidroxi-N-metilmorfinan
… acetildihidrocodeinon
…

… 1,2,5-trimetil–4-fenil–4propionoxipiperidin
- sărurile stupefiantelor înscrise în prezenta listă;
- produsele condiţionate (comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc.) în compoziţia cărora
intră stupefiantele înscrise în prezenta listă.
Mai sunt supuse regimului stabilit de prevederile Legii nr. 73/1969 următoarele
produse şi substanţe:
- AMPHETAMINUM
amfetamină
… (±)–1-fenil–2-aminopropan
- CAPITA PAPAVERIS
capete de mac
…
- DEXEAMPHETAMINUM
dexamfetamină
… (±)–1-fenil–2-aminopropan
- LYSERGIDUM
lisergid
… dietilamida acidului lysergic-LSD–25
- METAMPHETAMINUM
metamfetamină
… (±)–1-fenil–2-metilaminopropan
- METHYLPHENIDATUM
metilfenidat
… alfa-fenil alfa-piperidil–2 acetat de metil
- PHENMETRAZINUM
fenmetrazin
… metil–3 fenil–2 morfolin
- PIPRADROLUM
pipradol
… alfa, alfa-difenil alfa-piperidil–2 metanol
- sărurile acestor substanţe stupefiante;
- produsele condiţionate în compoziţia cărora intră aceste substanţe stupefiante.
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B. Lista produselor şi substanţelor prevăzute în nomenclatorul de medicamete al
Ministerului Sănătăţii şi supuse prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul
produselor şi substanţelor stupefiante
SPECIALITĂŢI FARMACEUTICE
- Anapetol (Suplin) comprimate
(denumire comună internaţională: Phenmetrazini hydrochloridum)
- Benzedrin comprimate
(denumire comună internaţională: Amphetaminum)
- Centedrin comprimate
(denumire comună internaţională: Methylphenidati hydrochloridum)
- Fentanyl fiole
(denumire comună internaţională: Fentanylum)
- Hexapon (Opicalm) fiole
- Hidromorfon (Dilauden) fiole
(denumire comună internaţională: Hydromorphoni hydrochloridum)
- Hidromorfon atropin (Dilauden-atropin) fiole
- Hidromorfon scopolamin (Dilauden-scopolamin) fiole
- Mialgin fiole
(denumire comună internaţională: Pethidini hydrochloridum)
- Morfină fiole
- Morfină atropină fiole
- Sintalgon comprimate şi fiole
(denumire comună internaţională: Methadoni hydrochloridum).
PRODUSE GALENICE
- Mixtura anaetesica cocaini (soluţie Bonain)
- Pulvis opii et ipecacuanhae (pulbere de opiu şi ipeca; sinonim: pulvis Doveri)
- Sirupus opii (sirop de opiu)
- Sirupus opii dilutus (sirop de opiu diluat)
- Tinctura anticholerina (tinctură anticolerina)
- Tinctura opii (tinctură de opiu)
- Tinctura opii composita (tinctură de opiu compusă)
SUBSTANŢE PENTRU UZ FARMACEUTIC
- Aethylmorphinum hydrochloricum (clorhidrat de etilmorfină; sinonim: Dionină)
- Cocainum hydrochloricum (clorhidrat de cocaină)
- Cideinum (codeină)
- Codeinum hydrochloricum (clorhidrat de codeină)
- Codeinum phosphoricum (fosfat de codeină)
- Extractum opii siccum (extract uscat de opiu)
- Morphinum hydrochloricum (clorhidrat de morfină)
- Opium pulveratum (opiu pulbere)
- Opium concentratum (opiu concentrat; sinonime: Omnopon, Pantapon)
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ANEXA NR. 2
A. Lista produselor şi a substanţelor supefiante exceptate de la prevederile art. 7 din
Legea nr. 73/1969 ce se pot prescrie şi elibera pe formulare obişnuite
(fără timbru sec) care nu se reţin de farmacii
- Aethylmorphinum hydrochloricum (clorhidrat de etilmorfină; sinonim: Dionină) şi
săruri
- codeinum (codeină) şi săruri
- Pulvis opii et ipecacuanhae (pulbere de opiu şi ipeca; sinonim: pulvis Doveri), până la
cantitatea de 3 grame
- Sirupus opii (sirop de opiu), până la cantitatea de 25 grame
- Sirupus opii dilutus (sirop de opiu diluat), până la cantitatea de 50 grame
- Tincturile de opiu, prevăzute în Farmacopeea română în vigoare, până la cantitatea de
1,50 grame. Toate acestea se pot prescrie şi elibera pe formulare obişnuite (fără timbru sec)
care nu se reţin de farmacii numai dacă sunt asociate cu alte ingredinte, în prescripţii
magistrale, sub formă de pulbleri, poţiuni, siropuri etc.
B. Se pot elibera, la cerere, fără prescripţie medicală
- Tinctura anticholerina (tinctură anticolerină; sinonim: tinctură Davilla), până la
cantitatea de 10 grame, cu condiţia de a se înregistra în registrul de copiere a reţetelor: data,
cantitatea eliberată, numele şi prenumele pacientului şi adresa;
- Ceaiurile medicinale în compoziţia cărora intră capita papaveris (capete de mac).

ANEXA NR. 3
Registru pentru evidenţa mişcării produselor şi a substanţelor stupefiante în fabricile
de medicamente şi în deepozite
Denumirea stupefiantului:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr.
crt.

Cantitatea
Data

Nr. documentului
de intrare sau ieşire

Intrări

Ieşiri

Sold

...

...

...

...

...

Loc pentru
Unitatea căreia i verificări sau
s-a livrat
observaţii
...

...

ANEXA NR. 4
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Regim special
DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI……………..
Fila 1 (faţă)
UNITATEA EMITENTĂ……………………………...
Localitatea……………………………………………...
1. Numele şi prenumele bolnavului...................................................................................................
2. Vârsta………….profesiunea ..........................................................................................................
3. Domiciliul..........................................................................................................................................
4. Întreprinderea unde lucrează .........................................................................................................
5. Nr. fişei (nr. foii de observaţie)………………………sau nr. din registrul de consultaţii .....
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6. Diagnosticul…………………………………………………………………………….. Rp.
Semnătura şi
parafa
medicului,
Timbrul
Ştampila rotundă
sec
a unităţii emitente
Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fila 1 (verso)
În cazul bolnavilor care primesc produse stupefiante pe bază de autorizaţie,
medicul care eliberează prescripţia va solicita semnătura bolnavului sau a delegatului său
pentru menţiunea de mai jos:
Am luat conştiinţă de obligaţia de a restitui cantităţile de produse stupefiante
neconsumate de bolnav din diferite motive.
Restituirea mă oblig să o fac în termen de 10 zile de la ivirea motivului.
Semnătura bolnavului
sau a delegatului său,
……………………………
Loc pentru ştampila farmaciei
Semnătura farmacistului care a executat prescripţia .........................................................
Semnătura farmacistului care a eliberat produsul stupefiant............................................
Am primit medicamentele prescrise
Numele şi prenumele...............................................................................................................
Adresa ........................................................................................................................................
Semnătura primitorului ..........................................................................................................
Buletin de identitate: seria……….nr……………circumscripţia de miliţie.....................
Data ..............................................

ANEXA NR. 5
Antetul unităţii sanitare emitente
Nr. ……………..data………………………….
nr. fişei
Către
DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI
………………………..
Certificat medical
Pe baza consultaţiei date de noi, va facem cunoscut că bolnavul…………………..
în vârstă de……..ani, cu buletinul de identitate seria………nr. …………….domiciliat în
oraşul/comuna……………………. str……………………..nr…..suferă de…………… şi
are nevoie de tratament prelungit cu produsul………………………..în doză zilnică de (în
cifre şi litere)………… pentru perioada de 10–15 zile.
Vă rugăm a desemna farmacia de unde se va ridica produsul prescris.
Director
Medic de specialitate
………………………
………………………………..
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ANEXA NR. 6
DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI
…………………….
Nr……………..din……………..
Se nulează orice altă autorizaţie
dată anterior
Autorizaţie
pentru
Farmacia nr…………
Având în vedere certificatul medical nr……din…….eliberat de………….sunteţi
autorizaţi să eliberaţi pentru bolnavul (a)……………………….în vârstă de……..ani, cu
buletinul de identitate seria…..nr…………domiciliat(ă) în oraşul/comuna………………..
str……………..nr………..ce suferă de……………… produsul……………………... în
cantitate de……………….zilnic, pentru perioada de 10–15 zile.
Prezenta autorizaţie s-a eliberat în patru exemplare, din care:
- originalul s-a predat bolnavului sau delegatului său pentru a-l depune la
Farmacia nr………..
- al doilea exemplar se păstrează pentru evidenţă în cadrul direcţiei sanitare;
- al treilea exemplar s-a trimis circumscripţiei sanitare……….
- al patrulea exemplar s-a predat bolnavului sau delegatului său spre a-i servi la
justificarea deţinerii produsului stupefiant.
Valabilitatea prezentei autorizaţii este de 3 luni de la data eliberării.
Director,
.................

Fila 1 (verso)
Date ce se vor înscrie de farmacist la fiecare eliberare de produs stupefiant*)
Semnătura
Seria şi numărul buletiului de
primitorului
Nr. Rp
Data
identitate al primitorului, data
eliberării şi organul emitent
….
…
….
….
Farmacistul care eliberează produsul stupefiant va solicita semnătura bolnavului
sau a delegatului acestuia pentru menţiunea de mai jos:
Am luat cunoştinţă de obligaţia de a restitui atât cantităţile de produse stupefiante
neconsumate de bolnav din diferite motive, cât şi exemplarul autorizaţiei pe care-l deţin.
Restituirea mă oblig să o fac în termen de 10 zile de la ivirea motivului.
Semnătura bolnavului
sau a delegatului său,
*) Datele se vor înscrie atât pe originalul autorizaţiei aflat la farmacie, cât şi pe exemplarul
deţinut de bolnav.
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ANEXA NR. 7
Caiet pentru evidenţa autorizaţiilor eliberate pentru ridicarea produselor şi
substanţelor stupefiante
Nr.
crt.

Nr.
Data Numele DomiNr.
Diag- Denu- Farmacia Data Obauto- eiberăşi
ciliul certificatului nosticul mirea
autori- expiră- servarizaţiei
rii
prenume
medical şi
stupezată
rii
ţii
bolnavudata
fiantului
autolui
eliberării
şi doza
rizaţiei
zilnică
…
…
….
….
….
…
….
….
….
….

ANEXA NR. 8
CAIET
pentru
evidenţa produselor şi substanţelor stupefiante procurate pe condici de aparat
Denumirea produsului sau substanţei. . . . . . . . . . . . .
Nr.
crt.

Data

Intrări

Ieşiri

Sold

…

…

…

…

…

Nr. foii de
Numele,
observaţii,
Nr.
prenumele Diag- nr. fişei sau persoanelor
şi
nosticul
nr. din
care au
Observaţii
domiciliul
registrul de administrat
bolnavului
consultaţii stupefiantul
…
…
…
…
…

ANEXA NR. 9
DIRECŢIA SANITARĂ A JUDEŢULUI…………………
Registru pentru evidenţa formularelor cu timbru sec
Nr. crt Nr. de ordine
al formularelor

…

…

Data
Anul

Luna

Ziua

…

…

…

Unitatea Semnătura IdentiData
sanitară delegatului tatea
justişi sediul unităţii şi primi- ficării fornr.
torului mularelor
delegaţiei
….
…
…
…

Verificat
(loc
rezer- vat
pentru
inspecţii)
…

ANEXA NR. 10
UNITATEA SANITARĂ………………….
Caiet pentru evidenţa formularelor cu timbru sec distribuite medicilor din unităţile
sanitare
Nr. crt

…

Numărul de
ordine al
formularului

Data distribuirii
Anul

Luna

…

…

…

Observaţii *)

Ziua

Parafa şi
semnătura
medicului

Verificat (loc
rezervat pt.
inspecţii)

…

…

….

…

*) La această rubrică se va trece şi numărul formularelor restituite, în cazul când medicul pleacă din
localitate.
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ANEXA NR. 11
UNITATEA SANITARĂ……………………..
CAIET
pentru
evidenţa folosirii formularelor cu timbru sec
Nr.
crt.

Nr. fişei de
ob- servaţii
DiagReţeta
sau nr. din Observaţii
nosticul prescrisă
registrul de
consultaţii
….
….
….
….

Nr. de
Numele şi
Data
ordine al
Domiciprenumele
eliberării formularului
liul
bolnavului
folosit

…

…

….

….

….

ANEXA NR. 12
Registru pentru evidenţa mişcării produselor şi subtanţelor stupefiante în farmacii
Denumirea produsului sau a substanţei: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. docuNr.
mentului
Data
de intrare
crt.
şi de ieşire

…

…

Cantitatea
U/M
Numele şi
(grame,
prenufiole,
mele
cutii
medicilor
etc.) Intrări Ieşiri Sold

….

…

…

…

…

….

Numele şi
Numele
prenumele
Loc
şi pre- persoanei care
pentru
numele ridică produsul verificări
bolnastupefiant (în sau observului unităţile sanitare,
vaţii
numele sorei)
….

….

…

ANEXA NR. 13
Registru pentru evidenţa mişcării produselor şi a substanţelor stupefiante în
laboratoarele de analize şi de cercetări ştiinţifice din învăţământ, cabinetele de analiză,
institutele de cercetări ştiinţifice şi din alte unităţi ce deţin şi manipulează produse şi
substanţe stupefiante
Nr. crt.

…

Data

Nr. documentului de
intrare sau
de ieşire

Intrări

Ieşiri

Sold

….

….

…

….

…

Cantitatea

Lucrarea
Loc pentru
pentru care a verificare
fost utilizat
sau
stupefiantul observaţii
….

….

ANEXA NR. 14
Date trimestriale şi anuale privind circulaţia produselor şi substanţelor
stupefiante în unităţile menţionate la anexa nr. 13
Denumirea unităţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. crt.

….

Denumirea
produsului sau
a substanţei
stupefiante

Cantitatea
Intrări

Utilizări

Sold

Provenienţa

….

….

….

….

….
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Lucrarea
pentru care Observaţii
a fost folosit
…..

….

ANEXA NR. 15
UNITATEA SANITARĂ………………….
Sediul……………………….
SITUAŢIA
toxicomanilor prin stupefiante în decursul anilor 19…………
Nr. Numele şi Domi- Vârsta Ocupaţia Stupefiantul Modul de Originea Caz nou Tratacrt. prenumele ciliul
folosit
procurare a toxicosau
mentul
stupefiantului maniei**) recidivă aplicat
*)
…
…
…
…
…
…
…
….
…
….
*) Ilicit sau din sursă ilicită (prin trafic).
**) Terapeutică etc. sau necunoscută.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, nr. 51,
22 mai 1970, p. 396–397.
44.
Hotărâre privind reglementarea asistenţei medicale cu plată
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Asistenţa medicală cu plată la cererea bolnavilor se acordă de
personalul medico-sanitar, în condiţiile prezentei hotărâri.
Art. 2. – Asistenţa medicală cu plată se organizează de Ministerul Sănătăţii
în munincipii şi alte oraşe mari prin policlinicile cu plată, unităţi cu personalitate
juridică.
Unităţile medico-sanitare cu plată au în structura lor cabinete medicale
pentru consultaţii şi servicii medicale pentru diagnostic şi tratament.
În unităţile medico-sanitare care acordă asistenţă medicală gratuită nu se
vor înfiinţa cabinete medicale cu plată şi servicii medicale cu plată.
Asistenţa medicală cu plată la domiciliul bolnavilor se acordă la solicitarea
acestora, numai prin intermediul unităţilor medico-sanitare cu plată.
Art. 3. – În cadrul asistenţei medicale cu plată se dau consultaţii medicale
şi se efectuează prestaţii medico-sanitare pentru precizarea diagnosticului, precum
şi tratamente.
Analizele de laborator, examenele radiologice, alte investigaţii precum şi
tratamentele recomandate în urma consultaţiei la domiciliu, se vor efectua numai
prin unităţile medico-sanitare cu plată.
Art. 4. – Asistenţa medicală cu plată se poate acorda de următorul
personal medico-sanitar:
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a) medici primari, medici specialişti, precum şi medici stomatologi
încadraţi în unităţi medico-sanitare;
b) medici din institutele medico-farmaceutice şi medici din institutele de
cercetări ştiinţifice medicale, confirmaţi ca medici primari sau medici specialişti;
c) medici de medicină generală, încadraţi în unităţi medico-sanitare care
vor putea acorda asistenţă medicală cu plată numai la domiciliul bolnavilor;
d) personal cu studii superioare încadrat în unităţi medico-sanitare;
e) personal mediu şi auxiliar sanitar încadrat în unităţi medico-sanitare;
f) pensionari cu pensii de serviciu sau cu pensii pentru limită de vârstă
proveniţi din personalul medico-sanitar prevăzut la lit. a-e.
Stabilirea celor care pot acorda asistenţă medicală cu plată în unităţile
medico-sanitare cu plată şi la domiciliul bolnavilor se face în raport cu numărul
locurilor de muncă din unităţile respective şi cu necesităţile asistenţei medicale la
domiciliu, de către direcţiile sanitare judeţene sau a munincipiului Bucureşti, la
cererea celor care doresc să acorde o astfel de asistenţă cu recomandarea colegiilor
medicilor şi farmaciştilor din cadrul uniunii societăţilor de ştiinţe medicale.
Art. 5. – Personalul medico-sanitar poate acorda asistenţă medicală cu
plată numai în afara programului său de lucru de la unitatea unde funcţionează.
Art. 6. – nu vor putea beneficia de dreptul de a acorda asistenţă medicală
cu plată:
a) cei cărora li s-a retras dreptul de a exercita profesiunea;
b) cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă drept sancţiune
disciplinară sau ca necorespunzători în muncă;
c) cei sancţionaţi disciplinar cu mustrare, avertisment sau retogradare
până la data când s-ar considera, potrivit legii că sancţiunea nu a fost luată;
d) cei care şăvârşesc abateri profesionale şi deontologice repetate în
acordarea asistenţei medicale, stabilite de colegiile medicilor şi farmaciştilor din
cadrul Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale.
Art. 7. – Cei pensionaţi pentru boală, cei aflaţi în concediu medical, cei cu
program de lucru redus şi cei aflaţi în concediu fără plată nu au dreptul să acorde
asistenţă medicală cu plată cât timp se află în una dintre aceste situaţii.
Art. 8. – Unităţile medico-sanitare cu plată se înfiinţează şi se desfinţează
în funcţie de necesităţile de asistenţă medicală, de către consiliile populare
judeţene sau al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
Art. 9. – Unitaţile medico-sanitare cu plată se organizează pe principiul
autofinanţării.
Din veniturile realizate de aceste unităţi se vor acoperi:
a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale unităţilor, inclusiv
reparaţiile curente şi capitale la construcţii, utilaje şi aparatură;
b) cheltuielile privind procurarea medicalmentelor şi materialelor sanitare
consumabile necesare consultaţiilor, examenelor de laborator, radiologice şi altor
investigaţii sau tratamente efectuate la aceste unităţi;
c) salariile şi indemnizaţiile personalului permanent, inclusiv contribuţiile
de asigurări sociale;
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d) cheltuielile legate de dezvoltarea bazei materiale: utilaje, aparate,
autoturisme etc.;
e) cota de 10% din totalul veniturilor realizate, care se varsă ca venit la
bugetul local;
f) retribuţia personalului medico-sanitare care acordă asistenţă medicală
în aceste unităţi inclusiv contribuţia de asigurări sociale. Cuantumul retribuţiei se
stabileşte după acoperirea cheltuielor prevăzute la lit. a-e. Suma cuvenită fiecăruia
se stabileşte în funcţie de aportul său la realizarea veniturilor. Sumele se plătesc în
afara fondului de salarii planificat.
Art. 10. – Bunurile mobile şi imobile necesare organizării unităţilor
medico-sanitare cu plată se asigură de către comitetele executive ale consiliilor
populare judeţene sau al munincipiului Bucureşti în condiţiile legii.
Art. 11. – Venitul realizat din consultaţiile mdicale tratamente şi alte
prestaţii medico-sanitare, afectuate prin chemarea medicului şi a personalului
mediu şi auxiliar sanitar la domiciliul bolnavului se cuvine în întregime acestora.
Art. 12. – Veniturile realizate de personalul medico-sanitar prin acordarea
asistenţei medicale cu plată sunt supuse impozitului progresiv stabilit potrivit legii.
Art. 13. – Tarifele pentru consultaţiile cu plată acordate în unităţile
medico-sanitare cu plată, precum şi onorariile pentru consultaţiile cu plată,
tratamente şi alte prestaţii medico-sanitare cu plată efectuate la domiciliul
bolnavilor de către medici, personalul mediu şi auxiliar sanitar, sunt cele prevăzute
în anexele nr, 1 şi 2.
Pentru consultaţiile acordate în cadrul asistenţei medicale cu plată nu se
pretinde onorariul, dacă bolnavul consultat necesită internare de urgenţă în spital.
Tarifele pentru analizele de laborator, examenele radiologice, explorările
funcţionale, tratamentele şi alte prestaţii medicale efectuate în unităţile medicosanitare cu plată se stabilesc de Ministerul Sănătăţii cu avizul Comitetului de Stat
pentru Preţuri.
Primirea sau pretinderea de sume peste tarifele şi onorariile stabilite se
sancţionează potrivit legii.
Art. 14. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 184 din 29 aprilie 1965
privind repartizarea veniturilor policlinicilor speciale, serviciilor şi cabinetelor
speciale cu plată şi ale unităţilor care efectuează întreruperi de sarcină la cerere,
precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se aborgă.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ION GHEORGHE MAURER
Bucureşti, 6 mai 1970.
Nr. 560.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, nr. 81,
11 iulie 1970, p. 657.
45.
Lege pentru aprobarea Decretului nr. 150/1970 pentru modificarea Decretului
nr. 452–1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta
lege.
Articol unic. – Se aprobă Decretul nr. 150/1970 pentru modificarea
Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 11
iulie 1970, cu unanimitatea voturilor celor 433 deputaţi prezenti la şedinţă.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 11 iulie 1970
Nr. 29.
ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLULUI 57 DIN
CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ
LEGE.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 11 iulie 1970.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, nr. 106,
3 septembrie 1970, p. 840–841.
46.
Hotărâre privind organizarea ergoterapiei în unităţile medico-sanitare
şi de asistenţă socială
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi comitetele executive ale
consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot organiza ergoterapia,
în funcţie de posibilităţi, în unităţile de asistenţă socială în care se internează sau se
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tratează ambulatoriu deficienţii, precum şi bolnavii având afecţiuni cu evoluţie
prelungită ori în care sunt asistaţi bătrânii.
Ergoterapia constituie o metodă de tratament prin muncă, urmărind
recuperarea şi reîncadrarea în muncă a unor bolnavi cronici şi a unor deficienţi;
prin ergoterapie se asigură totodată prevenirea şi întârzierea proceselor
degenerative la bătrâni. Ergoterapia se desfăşoară fie nemijlocit în unităţile
medico-sanitare sau în unităţile de asistenţă socială, fie în ateliere şi gospodăriii
agrozootehnice organizate în cadrul acestora.
Stabilirea activităţilor prin care se realizează ergoterapia se va face de către
fiecare unitate în raport cu specificul ei şi cu posibilităţile bolnavilor sau asistaţilor,
la propunerea specialiştilor din acea unitate şi cu acordul Mnisterului Muncii,
pentru cele de asistenţă socială.
Art. 2. – Atelierele şi gospodăiile agrozootehnice de ergoterapie se
organizează şi vor funcţiona, dacă prin prezenta hotarâre nu se prevede altfel,
conform normelor legale privind înfiinţarea, organizarea şi finanţarea
gospodăriilor anexe de pe lângă instituţii, întreprinderi şi organizaţii economice de
stat sau potrivit normelor privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale
extrabugetare. Forma de organizare şi funcţionare se aprobă de Ministerul
Sănătăţii, pentru atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie din cadrul
unităţilor medico-sanitare şi de către Ministerul Muncii, pentru cele din cadrul
unităţilor de asistenţă socială.
Art. 3. – Produsele obţinute nemijlocit în unităţile medico-sanitare şi de
asistenţă socială, precum şi în atelierele şi gospodăriile agrozootehnice organizate
în cadrul acestora, se livrează unităţilor medico-sanitare şi unităţilor de asistenţă
socială sau direct organizaţiilor comerciale specialiste; cât priveşte prestaţiile de
servicii, ele pot fi efectuate de către bolnavii sau asistaţii care desfăşoară o activitate
în aplicarea ergoterapiei, în însăşi unitatea medico-sanitară ori de asistenţăsocială
sau în oricare organizaţie socialistă.
Preţurile pentu produsele obţinute sau tarifele pentru serviciile prestate
potrivit alineatului precedent vor fi cele stabilite conform normelor legale. Pentru
produsele şi serviciile care nu au stabilite preţuri sau tarife, acestea se stabilesc de
unităţile medico-sanitare sau de asistenţă socială în care se desfăşoară ergoterapia,
cu avizul comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului
Bucureşti, ţinându-se seama de preţurile şi tarifele practicate pentru produsele şi
servicile similare.
Produsele obţinute şi serviciile prestate de către atelierele şi gospodăriile
agrozootehnice de ergoterapie sunt scutite de impozitul pe circulaţia mărfurilor.
Atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie organizate ca
gospodării anexe nu întocmesc planuri de producţie, nu varsă beneficii la buget,
nu calculează şi nu varsă amortisment asupra fondurilor fixe.
Art. 4. – Bolnavii internaţi în unităţile medico-sanitare şi asistaţii din
unităţile de asistenţă socială care se desfăşoară o activitate în aplicarea ergoterapiei
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beneficiază, dacă munca lor a putut fi valorificată, de o cotă de 30%, iar bolnavii
trataţi ambulator, de o cotă de 70% din contravaloarea muncii efecuate.
Contravaloarea muncii efecuate de bolnavi şi asistaţi se va determina, în
funcţie de raportul fiecăruia la produsele valorificate şi serviciile prestate, după
deducerea din veniturile realizate a cheltuielilor pentru materialele şi a cheltuielilor
generale.
Bolnavii care desfăşoară o activitate în aplicarea ergoterapiei în timpul
tratamentului ambulator primesc masa de prânz la unităţile medico-sanitare,
suportând echivalentul alocaţiei de hrană şi cheltuielile de regie.
Bolnavii şi asistaţii beneficiază de echipament de lucru şi de protecţie
corespunzător locului şi condiţiilor de muncă, potrivit unui barem ce va fi stabilit
de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii cu avizul Ministerului Finanţelor, iar
costul se suportă, după caz, din fondurile unităţilor medico-sanitare ori de
asistenţă socială sau alte ateliere şi gospodăriilor agrozootehnice organizate în
cadrul acestora.
Art. 5. – Sumele obţinute prin depăşirea veniturilor faţă de cheltuieli de
ateliere şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie organizate potrivit
articolului 2 rămân la dispoziţia unităţii medico-sanitare sau de asistenţă socială în
cadrul căreia funcţionează şi vor fi folosite pentru dezvoltarea ergoterapiei şi
îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare şi de întreţinere a bolnavilor şi asistaţilor.
Soldurile în numerar, disponibile în conturile bancare la încheierea anului
bugetar, se raportează în anul următor.
Art. 6. – Stimularea salariaţilor din unitate care participă la organizarea,
îndrumarea, supravegherea şi deprinderea unor activităţi ergoterapice se va face în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 7. – Atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie care
funcţionează ca gospodarii anexe se dotează cu mijloace circulante de la buget.
Atelierele şi gospodăriile agrozootehnice de ergoterapie care funcţionează pe
principiul mijloacelor speciale extrabugetare vor primi pentru nevoile temporare
de fonduri avansuri din planurile de cheltuieli ale unităţilor medico-sanitare în
cadrul cărora sunt organizate.
Art. 8. – Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti vor transmite unităţilor medico-sanitare sau de asistenţă
socială terenurile agricole necesare organizării gospodăriilor agrozootehnice de
ergoterapie din terenurile rezervă de stat aflate in administrarea lor şi în care sunt
dintre acelea care să poată fi transmise organizaţiilor agricole socialiste.
Art. 9. – Se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti
ca, în cadrul cooperativelor şi secţiilor de invalizi, să ia măsuri spre a se realiza
condiţii de muncă protejată pentru bolnavii şi deficienţii care şi-au recuperat
parţial capacitatea de muncă prin ergoterapie.
Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătaţii vor sprijini, prin asistenţă de
specialitate, realizarea condiţiilor de muncă protejată. Comitetele executive ale
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consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor sprijini Uniunea
Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti la realizarea acestor condiţii.
Art. 10. – Articolul 8 din Hotărârea onsiliului de Miniştri nr. 454/1957
privind asistenţa bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi orice alte
dispoziţii contrare prezentei hotărâri, se abrogă.
Preşedintele
Consiliul de Miniştri
ION GHEORGHE MAURER
Bucureşti, 28 august 1970.
Nr. 1210.
RECTIFICARE
La Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 577/1970 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 629/1968 privind unele măsuri pentru
aplicarea Legii nr. 29/1967 cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi
sport, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 78 din 9 iulie 1970, la pagina 608,
coloana I, art. 1 alin. 2, rândul 4 se va citi: „Comitetului Olimpic Român, raportul
minim între”.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 57,
7 mai 1971, p. 354.
47.
Hotărâre privind numirea tovarăşului Emil Măgureanu în funcţia de secretar
general al Academiei de Ştiinţe Medicale
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Artcol unic. – Tovarăşul Emil Măgureanu se numeşte în funcţia de
secretar general al Academiei de Ştiinţe Medicale.
Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ION GHEORGHE MAURER
Bucureşti, 30 aprilie 1971
Nr. 500.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 77,
24 iunie 1971, p. 458–462.
48.
Ordin al Ministerului sănătăţii privind stabilirea unităţilor sanitare care
înscriu grupa sanguină în buletinul de identitate şi a normelor tehnice pentru
organizarea şi desfăşurarea acestei acţiuni
Ministerul sănătăţii,
În temeiul articolului 12 din Legea nr. 5/1971 cu privire la actele de
identitate ale cetăţenilor români precum şi la procedura schimbării domiciliului şi
a reşedinţei, al dispoziţiilor Legii nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a
consiliilor populare şi al Decretului nr. 452/1969, cu modificările ulterioare,
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, emite următorul
ORDIN
1. Înscrierea grupei sanguine în buletinul de identitate se face de „Punctele
de determinare a grupei sanguine’’ din unităţile sanitare, cuprinse în anexa nr. 1.
În raport cu nevoile şi posibilităţile locale, direcţiile sanitare judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor propune stabilirea de noi puncte de determinare a
grupei sanguine.
2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunii de determinare şi înscriere a grupei
sanguine în buletinul de identitate se fac potrivit normelor tehnice cuprinse în
anexele nr. 2 şi 3 *).
3. Înscrierea grupei sanguine în buletinul de identitate se face prin
aplicarea ştampilei corespunzătoare grupei sanguine, conform modelelor din
anexa nr. 4 *).
4. Direcţia asistenţei medicale din Ministerul Sanătăţii şi direcţiile sanitare
judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unităţiile sanitare stabilite în
anexa nr. 1, răspund de aplicarea prezentului ordin.
Ministrul sănătăţii,
Dr. DAN ENĂCHESCU
Bucureşti, 26 mai 1971.
Nr. 256.
*) Anexele nr. 3 şi 4 se comunică consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, prin grija
Ministerului Sănătăţii.
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ANEXA NR. 1
REPARTIZAREA PE JUDEŢE A PUNCTELOR CE VOR DETERMINA
GRUPUL SANGUIN AL POPULAŢIEI.
Judeţul Alba
Spitalul Alba Iulia
Spitalul Abrud
Spitaul Aiud
Spitalul Blaj
Spitalul Sebeş
Spitalul Cugir
Spitalul Zlatna
Judeţul Arad
Spitalul Arad
Spitalul Ineu
Spitalul Lipova
Spitalul Gurahonţ
Spitalul Sebiş
Policlinica C.F.R Arad
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Arad
Judeţul Argeş
Spitalul Piteşti
Spitalul Câmpulung
Spitalul Curtea de Argeş
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Piteşti
Centrul de colectare şi conservare a sângelui Câmpulung
Judeţul Brăila
Spitalul nr. 1 Brăila
Spitalul nr. 3 Brăila
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Brăila
Judeţul Buzău
Spitalul Buzău
Spitalul Rîmnicu Sărat
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Buzău
Judeţul Braşov
Spitalul Braşov
Spitalul Făgăraş
Spitalul Tractorul
Spitalul C.F.R Braşov
Policlinica C.F.R Braşov
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Braşov
Judeţul Bacău
Spitalul Bacău
Spitalul Comăneşţi
Spitalul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Bacău
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Judeţul Bihor
Spitalul Oradea
Spitalul Beiuş
Spitalul Marghita
Spitalul Salonta
Spitalul Aleşd
Spitalul C.F.R Oradea
Policlinica C.F.R Oradea
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Oradea
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Spitalul Bistriţa
Spitalul Năsăud
Judeţul Botoşani
Policlinica Botoşani
Spitalul Dorohoi
Spitalul Săveni
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Botoşani
Spitalul nr. 1 Botoşani
Spitalul de copii Botoşani
Spitalul de obstetrică-ginecologie Botoşani
Spitalul tbc. Botoşani
Spitalul dermato-venerian Botoşani
Casa copilului Botoşani
Spitalul Darabani
Spitalul Truşeşti
Spitalul Ştefăneşti
Spitalul N. Bălcescu
Spitalul Suliţa
Dispensarul Bucecea
Judeţul Caraş-Severin
Spitalul Caransebeş
Spitalul Oraviţa
Spitalul de întreprindere Reşiţa
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Reşiţa
Judeţul Cluj
Spitalul nr. 2 Cluj
Spitalul nr. 1 Cluj
Spitalul Dej
Spitalul Turda
Spitalul Gherla
Spitalul C.F.R. Cluj
Spitalul tbc. Cluj
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Cluj
Judeţul Constanţa
Spitalul Constanţa
Spitalul Medgidia
Policlinica C.F.R. Constanţa
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Centru de recoltare şi conservare a sângelui Constanţa
Judeţul Covasna
Spitalul Sfântu Gheorghe
Spitalul Târgu Secuiesc
Judeţul Dâmboviţa
Spitalul Târgovişte
Spitalul Găeşti
Spitalul Pucioasa
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Târgovişte
Judeţul Dolj
Spitalul Craiova
Policlinica C.F.R Craiova
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Craiova
Judeţul Galaţi
Spitalul Galaţi
Spitalul Tecuci
Policlinica C.F.R Galaţi
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Galaţi
Judeţul Gorj
Spitalul Târgu Jiu
Spitalul Cărbuneşti
Judeţul Harghita
Spitalul Miercurea-Ciuc
Spitalul Odorhei
Judeţul Hunedoara
Spitalul Deva
Spitalul Hunedoara
Spitalul Petroşani
Spitalul Haţeg
Spitalul Orăştie
Spitalul C.F.R. Simeria
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Hunedoara
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Petroşani
Judeţul Ialomiţa
Spitalul Călăraşi
Spitalul Slobozia
Spitalul Feteşti
Judeţul Iaşi
Spitalul nr. 1 Iaşi
Spitalul nr. 2 Iaşi
Spitalul Hârlău
Spitalul de obstetrică-ginecologie Iaşi
Spitalul C.F.R. Paşcani
Policlinica C.F.R. Iaşi
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Iaşi
Judeţul Ilvov
Spitalul Giurgiu
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Spitalul Olteniţa
Spitalul Urziceni
Spitalul Periş
Judeţul Maramureş
Spitalul Baia Mare
Spitalul Sighetu Marmaţiei
Spitalul Vişeu de Sus
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Sighet
Judeţul Mureş
Spitalul Târgu Mureş
Spitalul Sighişoara
Spitalul Reghin
Spitalul Târnăveni
Policlinica C.F.R. Târgu Mureş
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Târgu Mureş
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Târnăveni
Judeţul Mehedinţi
Spitalul Turnu Severin
Spitalul Orşova
Policlinica C.F.R. Turnu Severin
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Turnu Severin
Judeţul Neamţ
Spitalul Piatra-Neamţ
Spitalul Roman
Spitalul Târgu Neamţ
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Piatra-Neamţ
Judeţul Olt
Spitalul Slatina
Spitalul Caracal
Spitalul Corabia
Judeţul Prahova
Spitalul nr. 1 Ploieşti
Spitalul nr. 2 Ploieşti
Spitalul Câmpina
Spitalul Sinaia
Spitalul Vălenii de Munte
Spitalul Mizil
Spitalul Urlaţi
Spitalul Petrol Ploieşti
Maternitatea Ploieşti
Serviciul medico-sanitar Băicoi
Sanatoriul tbc. Breaza
Policlinica C.F.R. Ploieşti
Policlinica nr. 3 Ploieşi
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Ploieşti
Judeţul Satu-Mare
Spitalul Satu Mare
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Spitalul Carei
Policlinica C.F.R. Satu Mare
Centrul de recoltare şi colectare a sângelui Satu Mare
Judeţul Sălaj
Spitalul Zalău
Judeţul Sibiu
Spitalul Sibiu
Spitalul Mediaş
Spitalul C.F.R. Sibiu
Spitalul de obstetrică-ginecologie Sibiu
Spitalul Cisnădie
Spitalul Agnita
Spitalul Copşa Mică
Policlinica Mediaş
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Sibiu
Judeţul Suceava
Spitalul Suceava
Spitalul Câmpulung Moldovenesc
Spitalul Fălticeni
Spitalul Rădăuţi
Spitalul Vatra Dornei
Spitalul Gura Humorului
Spitalul Siret
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Suceava
Judeţul Teleorman
Spitalul Alexandria
Spitalul Roşiori de Vede
Spitalul Turnu Măgurele
Spitalul Zimnicea
Spitalul Videle
Policlinica Drăgăneşti-Vlaşca
Policlinica Olteni
Judeţul Timiş
Spitalul Timişoara
Spitalul Lugoj
Spitalul Jimbolia
Spitalul Sânnicolau Mare
Spitalul C.F.R Timişoara
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Timişoara
Judeţul Tulcea
Spitalul Tulcea
Judeţul Vaslui
Spitalul Vaslui
Spitalul Bârlad
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Bârlad
Judeţul Vâlcea
Spitalul Râmnicu Vâlcea
237

Spitalul Drăgăşani
Judeţul Vrancea
Spitalul Focşani
Spitalul Mărăşeşti
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui Focşani
Bucureşti
Centrul de hematologie
Centrul de recoltare şi conservare a sângelui al Ministerului Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor
Policlinica de adulţi Batiştei
Policlinica de adulţi Dr. Cantacuzino
Policlinica de adulţi Iancului
Policlinica de adulţi Vitan
Policlinica de adulţi Titan
Policlinica de adulţi Bucur
Policlinica de adulţi Berceni Sud
Policlinica de adulţi Brâncovenesc
Policlinica de adulţi Rahova
Policlinica de adulţi Colţea
Policlinica de adulţi Drumul Taberei
Policlinica de adulţi Griviţa
Policlinica pentru studenţi
Policlinica filiala Pajura
Dispensarul pentru sportivi
Policlinici de copii
Policlinica Dorobanţi
Policlinica Maşina de Pâine
Policlinica spitalul de copii 23 August
Policlinica Puişor (str. Şerban Vodă)
Policlinica Izvor (str. 13 Septembrie)
Policlinica Ştirbei Vodă
Policlinica spitalului Caraiman
Policlinici de întreprinderi
Policlinica Casa Scânteii
Policlinica de şantiere
Policlinica I.T.B
Policlinica F.C.T.D
Policlinica cooperaţiei
Policlinica Uzinelor 23 August
Policlinica C.F.R Bucureşti-Nord
Policlinica nr. 10
Centrul de medicină sportivă
Spitalul nr. 12
Policlinica M.F.A
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ANEXA NR. 2
NORME TEHNICE
privind organizarea şi desfăşurarea acţiunii de determinare şi înscriere a grupei
sanguine în buletinul de identitate
1. În buletinul de identitate se înscrie grupa sanguină din sistemul OAB,
determinată în mod obligatoriu, atât prin proba Beth-Vincent, cât şi prin proba Simonin.
2. Determinarea grupei sanguine şi înscrierea acesteia în buletinul de identitate se
fac în cadrul programului stabilit de punctul de determinare a grupei sanguine, la cererea
titularului actului de identitate, în termenele prevăzute de Legea nr. 5/1971.
La cererea părinţilor se va putea determina grupa sanguină a copiilor sub vârsta de
14 ani şi înscrie în buletinul de identitate al părinţilor.
Se pot înscrie în buletinele de identitate ale titularilor sau ale părinţilor copiilor
sub vârsta de 14 ani grupele sanguine determinate pentru nevoile curente de asistenţă
medicală (donare de sânge, transfuzii) dacă aceasta s-a efectuat de către unităţile prevăzute
în anexa nr. 1.
3. Direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu
inspectoratele de miliţie judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor analiza măsurile
necesare pentru asigurarea realizării acestei acţiuni.
4. Direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor desemna persoanele
care vor deservi punctele de determinare a grupelor sanguine, stabilind responsabilităţi
individuale şi vor dota aceste puncte cu mijloacele şi materialele necesare, pentru buna
desfăşurare a acţiunii, precum şi cu ştampilele pentru înscriere.
Serurile hemotest şi eritrocitele test necesare acţiunii se vor asigura de către fiecare
centru de recoltare şi conservare a sângelui, pentru teritoriul deservit de către acesta.
Se vor asigura toate măsurile necesare pentru prevenirea hepatitei de inoculare.
5. Înscrierea grupei sanguine pe buletinul de identitate se face prin aplicarea
ştampilei corespunzătoare grupei sanguine respective, pe prima pagină de însemnări
speciale în colţul din stânga sus.
Pe locul destinat semnăturii semnează medicul responsabil al punctului de
determinare a grupelor sanguine.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 90, 30 iulie
1971, p. 539.
49.
Decret privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romănia decretează:
Art. 1 (1). – Cheltuielile pentru ocrotirea persoanelor internate, la cerere sau din
oficiu, în cămine de batrâni, cămine de pensionari, cămine-atelier şi cămine-spital se
finanţează prin bugetul de stat.
(2) Beneficiază de întreţinere gratuită în instituţiile de ocrotire menţionate la
alineatul precedent persoanele care nu au venituri proprii şi nici nu au soţi, copii sau
părinţi cu posibilităţi de plată a întreţinerii.
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(3) Persoanele internate care au venituri proprii datorează plata unei contribuţii
lunare, în raport cu aceste venituri. Dacă cei internaţi nu au venituri sau acestea nu sunt
suficiente pentru acoperirea costului întreţinerii,contribuţia se datorează, integral sau
parţial, după caz, de către soţii, copii sau părinţii lor, potrivit cu posibilităţiile lor de plată.
(4) Contribuţia de întreţinere se stabileşte de către organul care aprobă internarea
pe baza normelor emise de Ministerul Muncii cu avizul Ministerului Finanţelor. La
eliberarea acestor norme se va ţine seama de veniturile celor ce datorează contribuţia,
obligaţiile de întreţinere pe care le au, potrivit legii, faţă de alte persoane, precum ale celor
internaţi.
Art. 2 (1). – Prin veniturile proprii ale persoanelor internate, în sensul articolului
precedent, se înţeleg veniturile cu caracter permanent, indiferent de natura lor, inclusiv
eventualele obligaţii de întreţinere stabilite de către instanţele judecătoreşti în sarcina altor
persoane; se exceptează veniturile realizate în cadrul instituţiilor de ocrotire din activităţiile
de producţie.
(2) Contribuţia lunară nu poate depăşi costul întreţinerii
(3) Costul întreţinerii celor internaţi se stabileşte de Ministerul Muncii cu avizul
Ministerului Finanţelor, pe profil de instituţii de ocrotire, în raport cu cheltuielile medii
lunare, exclusiv cele privind asistenţa medicală.
Art. 3 (1). – Contribuţia datorată, stabilită de comun acord între părţi, se
consemnează într-un angajament de plată, care constituie titlu executoriu.
(2) Când, din motive sociale sau medicale, internarea se face din oficiu, iar
persoanele care – potrivit articolului 1 alineatului 3 – datorează plata contribuţiei de
întreţinere, refuză semnarea angajamentului de plată, instituţia de ocrotire sesizează
instanţa de judecată competentă în a cărei rază teritorială se află.
(3) Sumele realizate din încasarea contribuţiilor de întreţinere se fac venit la
bugetul de stat.
Art. 4. – Dispoziţiile prezentului decret se aplică şi persoanelor din categoria celor
care îndeplinesc condiţiile de internare în căminele-spital, dar care sunt menţinute
temporar în unităţile sanitare. Costul întreţinerii în aceste unităţi, precum şi normele de
determinare a contribuţiei, se stabilesc de Ministerul Sănătătii, cu avizul Ministerului
Finanţelor.
Art. 5. – Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 septembrie 1971. Pe aceeaşi
dată se abrogă orice dispoziţii contrare.

Preşedintele
Consiliul de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 21 iulie 1971.
Nr. 253
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 90,
30 iulie 1971, p. 540.
50.
Decret pentru modificarea art. 4 din Decretul nr. 246/1958 privind
reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
„Art. I. – Articolul 4 din Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea
acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 4. – Membrii cooperativelor agricole de producţie şi membrii lor de
familie beneficiază de asistenţă medicală gratuită în spital şi ambulator, precum şi
de reducere între 50–75% din preţul de cost mediu, în spitale şi în ambulatorii de
specialitate, pentru întreţinere, medicamente şi materiale sanitare.
Membrii cooperativelor agricole de producţie care participă efectiv la
muncă, conform normelor legale în vigoare, membrii cooperativelor agricole de
producţie pensionari, precum şi membrii de familie ai acestor categorii,
beneficiază în mod gratuit de întreţinere, medicamente şi materiale sanitare pe
timpul internării în spitale.
Membrii cooperativelor agricole de producţie pensionari şi membrii lor de
familie beneficiază în mod gratuit şi de medicamente şi materiale sanitare în
tratamentul ambulator.
În scopul rambursării cheltuielilor efectuate pentru categoriile de bolnavi
şi prestaţiile medicale prevăzute la alineatele 2 şi 3 – reprezentând diferenţa până la
preţul de cost mediu – Casa de pensii a membrilor cooperativelor agricole de
producţie va vărsa la bugetul statului o contribuţie bănească anuală, al cărei
cuantum se va stabili de către Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului
Sănătăţii, de comun acord cu Uniunea Naţională a Cooperativelor Agricole de
Producţie.”
Art. II. – Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 iulie 1971.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 21 iulie 1971.
Nr. 254.

241

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 100,
21 august 1971, p. 656–657.
51.
Hotărârea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist
Român şi a Consiliului de Miniştri cu privire la majorarea alocaţiei de stat
pentru copii şi îmbunătăţirea regimului de acordare a acestuia
Oamenii muncii din patria noastră obţin succese tot mai mari în realizarea
obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român cu
privire la dezvoltarea economiei naţionale, ceea ce creează noi posibilităţi de
creştere a bunăstării materiale şi spirituale a popurului – ţelul suprem al politicii
partidului nostru.
An de an sunt alocate însemnate fonduri pentru sporirea veniturilor
tuturor categoriilor de oameni ai muncii, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi a
ocrotirii sănătăţii, pentru dezvoltarea activităţilor social-culturale. În politica
generală de creştere continuă a nivelului de trai al poporului, partidul şi statul
nostru promovează cu consecvenţă principiile echităţii socialiste, acordând o
atenţie deosebită îmbunătăţirii, cu precădere, a situaţiei materiale a oamenilor
muncii cu venituri mai mici.
În ansamblul acestor preocupări, un loc important îl ocupă sprijinul
acordat familiilor cu copii, sub forma alocaţiei de stat pentru copii. În vederea
sporirii acestui sprijin, pentru familiile cu venituri mai mici, încă din anul 1969
alocaţia de stat a fost majorată cu câte 30 lei de copil, pentru beneficiarii ale căror
salarii nu depăşesc 1 300 lei lunar. În perioada cincinalului trecut s-au cheltuit, în
total, de la bugetul de stat, pentru plata alocaţiei de stat pentru copii, fonduri
însumând 16,5 miliarde lei.
Totodată, după cum se cunoaşte, recent a fost adoptată hotărârea prin care
se prevede acordarea de ajutoare lunare pentru copiii familiilor de cooperatori
agricoli.
Având în vedere rezultatele obţinute în dezvoltarea economiei naţionale,
precum şi necesitatea sporirii în continuare a sprijinului material pe care îl acordă
statul familiilor cu mai mulţi copii şi în mod deosebit a acelora cu venituri mai
mici,
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
şi Consiliul de Miniştri hotărăsc:
1. Pe data de 1 septembrie 1971 se majorează cuantumul alocaţiei de stat
pentru copii, astfel:
a) pentru beneficiarii domiciliaţi în mediul urban, actualele alocaţii de 100
lei (130 lei pentru cei ale căror salarii nu depăşesc 1 300 lei) se majorează până la
180 lei lunar de copil, diferenţiat în raport de nivelul salariilor şi de numărul
copiilor;
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b) pentru beneficiarii domiciliaţi în mediul rural alocaţiile actuale de 50 lei
(80 lei pentru cei cu salarii până la 1 300 lei) se majorează pâna la 130 lei lunar de
copil, difereţiat în raport de nivelul salariilor şi de numărul copiilor;
c) de asemenea, se majorează cu câte 500 lei plafoanele de venituri lunare
în funcţie de care se acordă alocaţia.
Noile alocaţii, diferenţiate după nivelul veniturilor, numărul copiilor aflaţi
în îngrijirea familiilor şi mediul (urban sau rurarl) în care domiciliază beneficiarii,
vor fi cele de mai jos:

Plafoanele de
venituri (lunare)
până la 1.500 lei
1 501–2 000 lei
2 001–2 500 lei
2 501–3 000 lei
3 001–4 000 lei
peste 4 000 lei

I

Rangul copiilor în familie
II

urban
rural
100
150
70
120
50
100
nu se acordă alocaţie

urban
160
130
110
100
-

rural
110
80
60
50
-

III
şi următoarele
urban
rural
130
180
100
150
80
130
60
110
50
100

Actualele drepturi de care se bucură muncitorii şi maiştrii de a primi
alocaţia pentru toţi copiii, indiferent de cuantumul salariului lor tarifar lunar de
încadrare, precum şi dreptul unor categorii de salariaţi care beneficiază de alocaţie
în cuantumurile corespunzătoare mediului urban deşi domiciliază în mediul rural,
se menţin în continuare.
2. Având în vedere generalizarea învăţământului obligatoriu de 10 ani,
vârsta până la care se acordă alocaţia de stat pentru copii se prelungeşte de la 14 la
16 ani.
3. În afara celor care beneficiază în prezent de alocaţia de stat pentru copii,
începând de la 1 septembrie 1971, acest drept se va acorda şi pentru:
a) copiii militarilor în termen şi al elevilor şcolilor militare care, la data
încorporării nu erau angajaţi;
b) copiii pensionarilor I.O.V.R. domiciliaţi în mediul rural;
c) copiii persoanelor cărora, deşi fac parte din categoriile care beneficiază
de alocaţie de stat pentru copii (salariaţi, pensionari, studenţi, militari etc. ), în
prezent nu li se acordă această alocaţie întrucât în familiilor lor se realizează şi alte
venituri impozabile.
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
şi Consiliului de Miniştri recomandă ca măsurile de mai sus să fie adoptate şi de
către organizaţiile cooperatiste şi obşteşti care aplică în prezent acelaşi regim cu
organizaţiile de stat în ce priveşte acordarea alocaţiei pentru copii.
Ca urmare a majorării nivelului general al cunatumului alocaţiei, a
prelungirii vârstei de acordare de la 14 la 16 ani, extinderii dreptului la alocaţie la
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toţi militarii în termen şi pensionarii I.O.V.R. precum şi a celorlalte măsuri
numărul copiilor cu drept de alocaţie va creşte cu cca. 470 mii, faţă de 3,1 milioane
copii pentru care se plăteşte această alocaţie. Fondurile destinate alocaţiei pentru
copii pe întreaga perioadă a anilor 1971–1975 vor totaliza peste 31 miliarde lei, din
care circa 9 miliarde lei reprezintă fondurile suplimentare pentru majorarea
alocaţiei şi îmbunătăţirea regimului de acordare a acesteia; faţă de 4,3 miliarde lei
cât s-a cheltuit în anul 1970 pentru plata alocaţiei, în anul 1972 se vor cheltui 6,3
miliarde lei, ceea ce reprezintă un spor de peste 45 la sută. Trebuie avut în vedere
că la acestea, tot pentru sprijinirea familiilor cu copii, se adaugă fondurile destinate
creşterii numărului de locuri în creşe, grădiniţe şi alte unităţi de ocrotire a copiilor.
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
şi Consiliul de Miniştri îşi exprimă convingerea că întregul popor va primi cu
deosebită satisfacţie aceste măsuri, menite să contribuie la ridicarea nivelului de
trai al oamenilor muncii şi va depunde eforturi sportite pentru a obţine noi şi tot
mai mari succese în muncă în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de
edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
COMITETUL EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN

CONSILIUL DE MINIŞTRI
AL REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA

Bucureşti, 6 august 1971.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 100,
21 august 1971, p. 658.
52.
Decret pentru modificarea Decretului nr. 285/1960 privind
acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. I. – Decretul nr. 285/1960 privin acordarea alocaţiei de stat pentru
copii cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 literele e şi f vor avea următorul cuprins:
„e) pensionari sau beneficiari de ajutor social plătiţi din fondurile
asigurărilor sociale de stat, pensionari militari şi pensionari I.O.V.R.. precum şi cei
care au drept la pensie de urmaş;”
„f) militari în termen sau elevi ai şcolilor militare.”
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2. Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„ Alocaţia de stat pentru copii se acordă în raport cu cuantumul salariului
tarifar, venitului mediu realizat ca remunerare pe bază de cotă procentuală, pensie,
ajutorului social, bursei, venitului mediu realizat prin uniunile de creatori, după
caz, precum şi cu numărul copiilor aflaţi în întreţinerea familiei şi cu mediul
(urban sau rural) în care domiciliază beneficiarul, astfel:

Plafoanele de
venituri (lunare)
până la 1.500 lei
1 501–2 000 lei
2 001–2 500 lei
2 501–3 000 lei
3 001–4 000 lei
peste 4 000 lei

I

Rangul copiilor în familie
II

urban
rural
100
150
70
120
50
100
nu se acordă alocaţie

urban
160
130
110
100
-

rural
110
80
60
50
-

III
şi următoarele
urban
rural
130
180
100
150
80
130
60
110
50
100

3. Articolul 2 alineatul 2 se completează cu urmatoarea frază:
„Muncitorii şi maiştri cu salarii tarifare lunare între 2 500 şi 3 000 lei
primesc pentru primul copil aceaşi alocaţie ca şi pentru al doilea; cei ale căror
salarii tarifare lunare depăşesc 3 000 lei primesc câte 100 lei respectiv 50 lei pentru
fiecare copil indiferent de rangul acestora.”
4. La articolul 2, după alineatul 2 se introduce un nou alineat – alineatul 3
– cu următorul cuprins:
„Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în cuantumurile
corespunzătoare mediului urban, chiar dacă domiciliază în mediul rural, cei
prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezentul decret, precum şi studenţii din învăţământul
superior de zi.”
5. Alineatul 3 de la articolul 2 devine alineatul 4 şi va avea următorul
cuprins:
„ Pentru stabilirea drepturilor de alocaţie se iau în considerare toţi copiii
beneficiarului – exclusiv cei ce se încadrează în prevederile art. 8 din prezentul
decret – în vârstă de până la 18 ani împliniţi, însă alocaţia se plăteşte numai pentru
copiii în vârstă de până la 16 ani împliniţi; pentru copiii care au constractat o
invaliditate de gradul 1 sau 2 înainte de împlinirea acestei vârste alocaţia se plăteşte
pe toată durata invaliditaţii, dar numai până la împlinirea vârstei de 18 ani.”
6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„ Art. 3. – Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se modifică ori de câte
ori se schimbă situaţia beneficiarilor în ceea ce priveşte veniturile, numărul şi
rangul copiilor, domiciliul sau celelalte criterii pe baza cărora se determină acest
drept.”
7. La articolul 5 alineatul 1 se adaugă la final, o frază cu următorul cuprins:
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„– prin centrele militare pentru militari în termen şi elevii şcolilor militare,
care la data încorporării nu făceau parte din categoriile care beneficiază de
alocaţie.”
8. La anexa nr. 1, prima frază va avea următorul cuprins:
„Categoriile de persoane care beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în
cuantumuri corespunzătoare mediului urban, indiferent de mediul în care
domiciliază, sunt următoarele:
Art. II. – Beneficiarii de alocaţie care, ca urmare a depăşirii plafoanelor
prevăzute la art. I punctul 2 din prezentul decret ar urma să nu mai primească
alocaţia pentru unul sau mai mulţi copii, îşi menţin pentru aceşti copii drepturile
avute la data de 31 august 1971, cât timp nu li se schimbă situaţia avută la această
dată.
Art. III. – Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 septembrie 1971.
Pe aceaşi dată se abrogă articolul 1 alineatul ultim, articolul 4 litera c
liniuţa 2 alineatul 2, articolul 6, articolul 9 litera c, aritcolul 10 litera d şi articolul
20 din Drecretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii,
anexa nr. 2 la acest decret precum şi orice dispoziţii contrare.
Art. IV. – Drecretul nr. 285/1950 privind acordarea alocaţiei de stat pentru
copii se va republica cu toate modificările intervenite – inclusiv cele decurgând din
reorganizarea organelor centrale şi locale de stat şi din organizarea administrativă
a teritoriului – dându-se o nouă numerotare articolelor şi alineatelor.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 20 august 1971.
Nr. 275.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 100, 21
august 1971, p. 659–665.
53.
Republicare-decretul nr. 285/1960 privind
acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Art. 1. – Alocaţia de stat pentru copii se acordă, în condiţiile prevăzute de
prezentul decret, familiilor cu copii, dacă unul sau ambii părinţi fac parte din
următoarele categorii:
a) angajaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată ai organizaţiilor
socialiste de stat.
Sunt asimilaţi acestora în ceea ce priveşte dreptul la alocaţie şi:
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- cadrele didactice angajate pe câte un an şcolar;
- muncitorii care fac parte din cadrul permanent al întreprinderilor de
construcţii ale statului potrivit Decretului nr. 145/1949, publicat în Buletinul
Oficial nr. 17 din 7 aprilie 1949, şi Decretului nr. 12/1950, publicat în Buletinul
Oficial nr. 4 din 17 ianuarie 1950;
- angajaţii din instituţiile artistice de spectacole asimilaţi pe baza
Decretului nr. 19/1959, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 23 ianuarie 1959, în
ceeea ce priveşte drepturile şi obligaţiile, cu angajaţii cu contracte de muncă pe
durată nedeterminată;
- angajaţii remuneraţi pe bază de cotă procentuală (remiză) dacă sunt
asimilaţi prin acte normative – în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute
de Codul Muncii – cu angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată;
b) studenţi de la învăţământul superior de zi, precum şi doctoranzi
bursieri;
c) scriitori, artişti, pictori, sculptori şi compozitori, membrii ai uniunilor
de creatori;
d) invalizi, care sunt elevi ai şcolilor profesionale pentru deficienţi
recuperabili ale Ministerului Muncii;
e) pensionari sau beneficiari de ajutor social, plătiţi din fondurile
asigurărilor sociale de stat, pensionari miliatri şi pensionari I.O.V.R., precum şi cei
care au drept la pensie de urmaş;
f) militari în termen sau elevi ai şcolilor militare.
Art. 2. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă în raport cu cuantumul
salariului tarifar, venitului mediu realizat ca remunerare pe bază de cotă
procentuală, pensie, ajutorului social, bursei, venitului mediu realizat prin uniunile
de creatori, după caz, precum şi cu numărul copiilor aflaţi în întreţinerea familiei
şi cu mediul (urban sau rural) în care domiciliază beneficiarul, astfel:

Plafoanele de
venituri (lunare)
până la 1.500 lei
1 501–2 000 lei
2 001–2 500 lei
2 501–3 000 lei
3 001–4 000 lei
peste 4 000 lei

I

Rangul copiilor în familie
II

urban
rural
100
150
70
120
50
100
nu se acordă alocaţie

urban
160
130
110
100
-

rural
110
80
60
50
-

III
şi următoarele
urban
rural
130
180
100
150
80
130
60
110
50
100

(2) Prin excepţie, pentru muncitori, precum şi pentru maiştri, alocaţia de
stat se acordă pentru toţi copiii – în condiţiile prezentului decret – indiferent de
cuantumul salariului lor tarifar, iar pentru studenţii de la învăţământul superior de
zi, indiferent dacă sunt sau nu bursieri şi de cuantumul bursei. Muncitorii şi
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maiştri cu salarii tarifare lunare între 2 500 şi 3 000 lei primesc pentru primul copil
aceaşi alocaţie ca şi pentru al doilea; cei ale căror salarii tarifare lunare depăşesc
3 000 lei primesc câte 100 lei, respectiv 50 lei pentru fiecare copil, indiferent de
rangul acestora.
(3) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în cuantumurile
corespunzătoare mediului urban, chiar dacă domiciliază în mediul rural, cei
prevăzuţi în anexa la prezentul drecret, precum şi studenţii din învăţământul
superior de zi.
(4) Pentru stabilirea drepturilor de alocaţie se iau în considerare toţi copii
beneficiarului – exclusiv cei ce se încadrează în prevederile art. 7 din prezentul
decret – în vârstă de până la 18 ani împliniţi, însă alocaţia se păteşte numai pentru
copiii în vârstă de până la 16 ani împliniţi; pentru copiii care au o invaliditate de
gradul I sau II înainte de împlinirea acestei vârste, alocaţia se plăteşte pe toată
durata invalidităţii, dar numai până la împlinirea vârstei de 18 ani.*)
(5) La încadrarea beneficiarilor alocaţiei de stat pentru copii în plafoanele
prevăzute mai sus, se ia în considerare:
a) pentru angajaţii cu contract de muncă pe durată nedeterminată, salariul
tarifar brut de încadrare, inclusiv sporul fix eventual acordat pentru menţinerea
salariului tarifar avut anterior;
b) pentru cei remuneraţi pe bază de cotă procentuală (remiză) – prevăzuţi
la art. 1 lit. a din prezentul decret: media lunară a sumei încasate ca remiză în anul
calendaristic anterior – exclusiv cheltuielile de regie suportate din remiză – iar
pentru cei nou angajaţi, media lunară pe cele trei luni anterioare acordării
alocaţiei;
c) pentru doctoranzii bursieri din ţară: bursa acordată de instituţia care
organizează doctoratul;
d) pentru doctoranzii trimişi în străinătate pe cheltuiala statului, în cadrul
formelor de pregătire cu frecvenţă: indemnizaţia lunară pentru întreţinerea
familiei, acordată de organizaţia socialistă de unde provin;
e) pentru scriitori, artişti, pictori, sculptori şi compozitori membrii ai
unuinilor de creatori: venitul mediu lunar realizat în anul calendaristic anterior
prin uniunea de creatori respectivă. Pentru cei nou înscrişi în uniune se ia în
considerare venitul mediu lunar realizat prin uniune în cele 3 luni anterioare
acordării alocaţiei;
f) pentru pensionari şi beneficiarii de ajutor social: pensia, respectiv
ajutorul social stabilite de organele competente;
g) pentru angajaţiii remuneraţi cu ora sau în raport cu lucrările executate,
în condiţiile Legii nr. 17/1968, se ia în considerare venitul total brut realizat din
salariul tarifar de încadrare şi alte asemenea remunerări;
h) pentru pensionari, care sunt în acelaşi timp şi angajaţi cu contracte de
muncă pe durata nedeterminată, se ia în considerare, la încadrarea în plafoanele de
mai sus, totalul venitului realizat din pensie şi salariul brut tarifar de încadrare;
*

În baza art. IV din Decretul nr. 275/1971, publicat la pagina 4 a acestui număr din Buletinul Oficial.
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i) pentru scriitori, artişti, pictori, sculptori şi compozitori care sunt în
acelaşi timp şi angajaţi cu contracte de munca pe durată nedeterminată, se ia în
considerare, la încadrarea în plafoanele de mai sus, totalul câştigului rezultat din
adăugarea la salariul brut tarifar de încadrare a venitului mediu lunar realizat prin
uniunea de creatori în anul caledaristic expirat, respectiv în cele 3 luni anterioare
pentru cei nou înscrişi în uniune;
j) pentru angajaţii chemaţi în scopul satisfacerii unor obligaţii militare,
altele decât serviciul militare în termen, la încadrarea în plafoanele de mai sus se ia
în considerare totalul venitului realizat din salariul şi solda efectiv primită pe
perioada respectivă.
Art. 3. – Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se modifică ori de câte
ori se schimbă situaţia beneficiarilor în ceea ce priveşte veniturile, numărul şi
rangul copiilor, domiciliul sau celelalte criterii pe baza cărora se determină acest
drept.
Art. 4. – În aplicarea prezentului decret se consideră beneficiar al alocaţiei
de stat pentru copii:
a) în cazul că numai unul din soţi se încadrează în vreuna din categoriile
prevăzute la art. 1, beneficiar al alocaţiei de stat pentru copii este acesta;
b) în cazul că ambii soţi se încadrează în vreuna din categoriile prevăzute
la art. 1, beneficiar al alocaţiei de stat pentru copii este soţul. Prin excepţie, soţia
este beneficiară de alocaţie în cazul când soţul este doctorand, bursier sau militar
în termen;
c) în cazul părinţilor divorţaţi:
- dacă ambii se încadrează în vreuna din categoriile prevăzute la art. 1,
beneficiar al alocaţiei de stat pentru copii este părintele căruia i s-a încredinţat
copilul, indiferent că primeşte sau nu pensie de întreţinere. În acest caz aplicarea
art. 2 din prezentul decret se face ţinându-se seama numai de situaţia părintelui
căruia i s-a încredinţat copilul;
- dacă numai unul din părinţi se încadrează în vreuna din categoriile
prevăzute la art. 1, beneficiar al alocaţiei de stat pentru copii este acesta. Alocaţia i
se va plăti lui în cazul când i s-a incredinţat copilul sau, în caz contrar, se va remite
de către organizaţia socialistă de stat respectivă părintelui căruia i s-a încredinţat
copilul;
- dacă părintele căruia i s-a încredinţat copilul se recăsătoreşte, dreptul la
alocaţie se stabileşte potrivit situaţiei din noua familie, indiferent că copilul a fost
sau nu înfiat şi că pentru copilul respectiv se plăteşte sau nu pensie de întreţinere.
În acest caz părintele căruia nu i s-a incredinţat copilul nu poate fi şi el beneficiar
al alocaţiei pentru acel copil şi nu-l poate lua în calcul la aplicarea prevederilor
art. 2 din prezentul decret;
d) copilul care beneficiază de pensie de urmaş primeşte alocaţie potrivit
drepturilor care se cuvin părintelui lui în viaţă în cazul că acesta se încadrează în
prevederile art. 1 din prezentul decret. În cazul în care părintele în viaţă nu se
încadrează în vreuna din categoriile prevăzute la art. 1 sau copilul este orfan de
249

ambii părinţi, el va primi alocaţia potrivit mediului în care se află situat domiciliul
lui şi în funcţie de cuantumul pensiei pe care o primeşte.
Art. 5. – (1) Plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează beneficiarilor
de alocaţie determinaţi potrivit art. 4 din prezentul decret astfel:
a) prin organizaţiile socialiste de stat, pentru angajaţi, inclusiv pentru cei
scoşi din producţie pentru a urma diferite cursuri de calificare, specializare sau
perfecţionare şi pentru cei chemaţi în scopul satisfacerii unor organizaţii militare
altele decât serviciul militar în termen;
b) prin instituţiile de învăţământ superior, pentru studenţii de la
învăţământul superior de zi şi pentru absolvenţi până la încadrarea lor în muncă,
în termenul stabilit prin dispoziţia de repartizare;
c) prin Ministerul Învăţământului, pentru studenţii trimişi în străinătate
pe cheltuiala statului;
d) prin instituţiile care organizează doctoratul, pentru doctoranzii bursieri;
e) prin organizaţiile socialiste de unde provin, pentru doctoranzii trimişi
în străinătate pe cheltuiala statului în cadrul formelor de pregătire cu frecvenţă;
f) prin uniunile de creatori pentru scriitori, artişti, pictori, sculptori şi
compozitori;
g) prin oficiile (unităţile) de la care primesc pensie sau ajutor social,
pentru pensionari, pentru benficiarii de ajutor social prevăzuţi la art. 1 lit. e din
prezentul decret şi pentru copii beneficiari ai unei pensii de urmaş al căror părinte
în viaţă nu se încadrează în prevederile art. 1 din prezentul decret;
h) prin şcolile unde sunt încadraţi, pentru invalizii elevi ai şcolilor
profesionale pentru deficienţi recuperabili ale Ministerului Muncii;
i) prin organizaţiile socialiste de stat la care au lucrat înainte de
încorporare pentru cei care îşi satisfac, serviciul militar în termen şi ale căror soţii
nu sunt salariate;
j) prin centrele militare, pentru militarii în termen şi elevii şcolilor
militare, care la data încorporării nu făceau parte din categoriile care beneficiază
de alocaţie.
(2) Beneficiarii de alocaţie care lucrează la două unităţi diferite primesc
alocaţia de stat pentru copii de la unitatea la care au funcţia de bază, iar angajaţii
cu contracte de muncă pe durată nedeterminată, care sunt şi studenţi la
învăţământul superior de zi sau pensionari, primesc alocaţia de stat prin unităţile
ai căror angajaţi sunt.
Art. 6. – (1) Angajaţii care în cursul unei luni absenteaza nemotivat de la
locul de muncă mai mult de 3 zile lucrătoare nu beneficiază de alocaţia de stat
pentru copii pe luna respectivă.
(2) De asemenea, nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii pe luna
resectivă cei ce sunt în concediu fără plată, cu excepţia primului concediu fără
plată până la 15 zile lucrătoare inclusiv, acordat în cursul anului caledaristic şi a
concediilor legale pentru studii.
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(3) Învoirile până la 3 zile lucrătoare inclusiv, acordate în cursul unei luni
calendaristice precum şi învoirile mai mari de 3 zile acordate în baza unor acte
normative nu se iau în considerare la aplicarea prevederilor de mai sus.
(4) În cazul întreruperilor din muncă care se produc fără vina angajatului,
când salariile tarifare se plătesc potrivit art. 45 din Condul muncii, alocaţia de stat
pentru copii se plăteşte neredusă, în condiţiile prezentului decret.
(5) Angajaţii cărora li se acordă concedii fără plată în lunile ianuarie şi
februarie, ca urmare a reducerii, din cauza condiţiilor atmosferice, a activităţii
organizaţiei socialiste la care sunt angajaţi beneficiază de alocaţia de stat pentru
copii şi pe aceste luni. În aceste cazuri, plata alocaţiei de stat de către organizaţiile
socialiste în subordine se aprobă de ministere, celelalte organe centrale şi
comitetele excutive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti,
cu avizul Ministerului Muncii.
Art. 7. – (1) Alocaţia de stat nu se acordă pentru copii care sunt în
întreţinerea statului sau unei organizaţii obşteşti.
(2) De asemenea, alocaţia de stat pentru copii nu se poate acorda
cumulativ cu bursa sau cu alocaţia de întreţinere prevăzută de Legea nr. 3/1970, cei
care au în îngrijire copilul trebuie să opteze pentru acela dintre drepturi care îi
avantajează; în cazul optării pentru bursă, alocaţia li se va acorda pe timpul
vacanţei şcolare de vară*).
Art. 8. – Dreptul la alocaţia de stat pentru copii, în condiţiile prezentului
decret, se naşte după cum urmează:
a) prin încadrarea unuia din soţi într-una din categoriile prevăzute la
art. 1, astfel:
- după 90 de zile calendaristice de la încadrare, pentru cei nou angajaţi cu
contracte de muncă pe durată nedeterminată şi pentru cei nou înscrişi în uniunile
de creatori (scriitori, artişti, pictori, sculptori sau compozitori);
- după 90 de zile calendaristice de la data când au devenit angajaţi cu
contracte de muncă pe durată nedeterminată, pentru cei angajaţi anterior ca
temporari sau sezonieri;
- de la data încadrării într-una din categoriile prevăzute la art. 1 din
prezentul decret, lit. b, d, e şi f;
- de la data reîncadrării ca angajaţi cu contracte de muncă pe durată
nedeterminată a celor cărora li s-a desfăcut contractul de muncă în baza art. 161,
art. 20 lit. a, b, d, h, i, j ori a art. 20 alineatul ultim din Codul muncii, dacă
reîncadrarea lor s-a produs în termen de 90 de zile calendaristice de la desfacerea
contractului de muncă;
*
Alineatul 3 al acestui articol a fost abrogat prin art. 25 din Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii
unor categorii de minori. În aplicarea acestei legi, Consiliul de Miniştri a adoptat Hotărârea nr. 821
din 18 iunie 1970, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 25 iunie 1970, care prin art. 1 a
stabilit ca alocaţia de întreţinere pentru minorii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi unei
familii ori persoane este de 400 lei lunar.
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- de la data reîncadrării ca angajaţi cu contracte de muncă pe durată
nedeterminată în cazul că vechimea în muncă se consideră neîntreruptă în baza
art. 133, precum şi art. 1331 lit. a, c şi alineatul ultim din Codul muncii;
- de la data reîncadrării ca angajaţi cu contracte de muncă pe durată
nedeterminată pentru absolvenţii la învăţământul superior de zi, repartizaţi
potrivit normelor legale în vigoare;
b) prin încadrarea în situţiile prevăzute la art. 2 din prezentul decret ca
urmare a modificării cuantumului salariului brut tarifar de încadrare (pensie,
remiză, bursă etc.) sau a numărului de copii;
c) prin ieşirea copilului din situaţiile prevăzute la art. 7.
Art. 9. – Dreptul la alocaţia de stat pentru copii acordată în condiţiile
prezentului decret încetează:
a) în cazul când beneficiarul alocaţiei nu se mai încadrează în prevederile
art. 1. Prin excepţie, absolvenţii învăţământului superior de zi beneficiază de
alocaţia de stat pentru copii şi pe perioada de la absolvire până la încadrarea în
muncă fără a putea depăşi termenul stabilit prin dispoziţia de repartizare pentru
prezentarea la locul de muncă;
b) în cazul când prin modificarea cuantumului salariului tarifar brut de
încadrare (pensie, remiză, bursă etc. ) sau numărul de copii, beneficiarul alocaţiei
nu se mai încadrează în situaţiile prevăzute la art. 2;
c) în cazul când copilul beneficiarului depăşeşte vârsta prevăzută în art. 2;
d) în cazul încadrării copilului beneficiarului într-una din situaţiile
prevăzute la art. 7.
Art. 10. – (1) Naşterea, modificarea sau încetarea dreptului la alocaţia de
stat pentru copii în condiţiile prezentului decret, operează cu începere de la 1 a
lunii în curs, sau 1 a lunii următoare după cum situaţiile care determină naşterea,
modificarea sau încetarea acestui drept s-au produs înainte de 15 inclusiv sau după
ziua de 15 a lunii.
(2) Prin excepţie, angajaţii care au beneficiat de alocaţia de stat pentru
copii şi cărora li s-a desfăcut contractul de muncă în condiţiile art. 161 art. 20 lit. a,
b, d, h, i, j, ori art. 20 alineatul ultim din Codul muncii au dreptul să primească
alocaţia de stat pentru copii de la aceeaşi organizaţie socialistă de stat, în
continuare până la reîncadrarea lor în muncă, însă nu mai mult de 3 luni –
calculate conform alineatului precedent – de la data desfacerii contractului de
muncă.
(3) De asemenea, militarii în termen, foşti angajaţi cu contract de muncă
pe durată nedeterminată, care în această calitate a lor au beneficiat de alocaţie de
stat pentru copii, au dreptul să primească alocaţia de la aceeaşi organizaţie
socialistă de stat, în continuare până la reîncadrarea lor în muncă, însă nu mai
mult de 3 luni – calculate conform alineatului 1 din prezentul articol – de la data
lăsării la vatră.
Art. 11. – La stabilirea drepturilor care se acordă în raport cu câştigul
realizat, alocaţia de stat pentru copii nu se cumulează cu salariul, pensia sau alte
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venituri. Alocaţia de stat pentru copii nu este supusă impozitului pe veniturile
populaţiei.
Art. 12. – Aplicarea prezentului decret se consideră îndreptăţiţi la alocaţia
de stat, în aceleaşi condiţii cu copiii născuţi din căsătoria părinţilor:
- copiii înfiaţi;
- copiii în afara căsătoriei ai mamei sau ai tatălui, dacă au fost recunoscuţi
sau dacă li s-a stabilit filiaţia prin hotărâre judecătorească;
- copiii născuţi din căsătoria anterioară a unuia din soţi, aflaţi în îngrijirea
lui;
- copiii crescuţi de către familiile din categoriile prevăzute la art. 1 din
prezentul decret, dacă au fost încredinţaţi spre creştere de organele competente,
potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 13. – (1) Cei îndreptăţiţi la alocaţia de stat pentru copii, potrivit
prevederilor prezentului decret, nu pot beneficia şi de ajutorul familial de stat,
prevăzut de Decretul nr. 106/1950 privind înfiinţarea ajutorului familial de stat ce
se acordă familiilor cu patru sau mai mulţi copii, publicat în Buletinul Oficial nr.
39 din 29 aprilie 1950, aşa cum a fost modificat prin Decretul nr. 339/1953,
publicat în Buletinul Oficial nr. 30 din 6 septembrie 1953.
(2) Soţiile militarilor în termen care au dreptul la ajutorul prevăzut în
Decretul nr. 258/1956, publicat în Buletinul Oficial nr. 17 din 1 iunie 1956, nu pot
primi cumulativ şi alocaţia de stat pentru copii. Ele au însă facultatea de a opta
pentru acela dintre drepturi care le avantajează.
Art. 14. – Sumele încasate în plus sau fără drept ca alocaţie de stat pentru
copii, după aplicarea prezentului decret, se vor recupera după cum urmează:
- dacă plăţile au fost determinate de declaraţii nesincere sau incomplete ale
beneficiarilor, sau au fost efectuate în continuare ca urmare a neanunţării de
îndată a administraţiei de către aceştia, despre intervenirea unor cauze care duc la
decăderea lor din dreptul la locaţie sau la micşorarea cuantumului acestuia, sumele
respective se vor recupera de la beneficiari. În asemenea situaţii recuperarea va fi
integrală şi se va face pe baza dispoziţiilor de reţinere ce se vor da de administraţie,
cu procedura prevăzută de art. 69, 691 şi 71 din Codul muncii;
- în cazul când sumele nu pot fi recuperate de la beneficiari şi dacă s-a
stabilit că există vină şi din partea salariaţilor care au dispus sau efectuat plata,
recuperarea sumelor se va face de la aceştia potrivit art. 67 şi urmării din Codul
muncii, termenele prevăzute de art. 69 şi 691 din Codul muncii începând să curgă,
în asemenea cazuri, de la data constatării imposibilitaţii recuperării sumelor de la
beneficiarii plăţilor.
Art. 15. – Sumele plătite drept compensaţie bănească precum şi cele pătite
drept alocaţie de stat pentru copii, fără a se încadra în prevederile Hotărârii
Consiliului de Miniştri nr. 2697/1954 şi ale Decretului nr. 571/1956 publicat în
Buletinul Oficial nr. 28 din 5 noiembrie 1956, neurmărite sau nerecuperate până la
data publicării prezentului decret rămân bine plătite în afară de cazul că ele au fost
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determinate de declaraţii nesincere sau ca urmare a unor fapte care întrunesc
elementele unei infracţiuni*).
Art. 16. – (1) Se recomandă organizaţiilor obşteşti, inclusiv colegiilor de
avocaţi, precum şi Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum – Centrocoop –
şi Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti – Ucecom – să extindă
aplicarea acordării alocaţiei pentru copiii personalului unităţilor lor, în condiţiile
prezentului decret, plata locaţiei făcându-se din fondurile proprii.
(2) În cazul acestei extinderi, dacă tatăl copiilor face parte din una din
unităţile de mai sus, alocaţia pentru copii se acordă acestuia ca beneficiar de
alocaţie, din fondurile unităţii unde este încadrat, indiferent dacă mama copiilor se
încadrează sau nu în vreuna din categoriile prevăzute la art. 1 din prezentul decret.
Art. 17. – Drepturile de alocaţie de stat pentru copii neîncasate pot fi
acordate retroactiv pentru cel mult 12 luni de la data când au fost pretinse.
Art. 18. – (1) Pe baza şi în vederea executării prevederilor prezentului
decret, Ministerul Muncii va emite instrucţiuni cu avizul Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor.
(2) Prin instrucţiuni ale Ministerului Muncii, la propunerea Ministerului
Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului,
prevederile prezentului decret vor fi adaptate, acolo unde este cazul, specificului
acestor unităţi.
Art. 19. – Direcţia Centrală de Statistică va organiza pe categorii de
beneficiari evidenţa drepturilor plătite ca alocaţii de stat pentru copii.
Art. 20. Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 septembrie 1960**).
Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă Decretul nr.
571/1956, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 5 noiembrie 1956, şi Decretul nr.
252/1957, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 15 iunie 1957, precum şi orice
alte dispoziţii contrare.
Tot atfel în prezenta republicare a Decretului nr. 285/1960 şi anexei sale au fost
incluse şi modificările intervenite prin legile nr. 27/1966 şi nr. 3/1970, prin
Decretele nr. 761/1963, 422/1964, 1045/1968 şi 150/1969, precum şi prin
Hotărârile Consiliului de Miniştri nr. 155/1962, 127/1964, 752/1964, 1040/1966 şi
331/1971 – fiecare din aceste modificări având aplicabilitate de la datele indicate în
acele texte modificatoare.

*

Referirea făcută în acest articol la „data publicării prezentului decret” se înţelege ca raportându-se la
prima sa publicare, care a avut loc în Buletinul Oficial nr. 14 din 10 august 1960.
**
Textele Decretului nr. 285/1960 şi ale anexei sale în actuala formă republicată includ modificările
dispuse prin Decretul nr. 275/1971 (publicat în acest număr, la pag. 4) care se aplică de la data de 1
septembrie 1971 în conformitate cu art. III alin. 1 al acestui drecret.
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ANEXA
CATEGORIILE
de persoane care beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în cunatumuri
corespunzătoare mediului urban, indiferent de mediul în care domiciliază,
sunt următoarele:
1. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată încadraţi în
întreprinderile republicane de stat sau în unităţile anexe ale acestora, din ramurile: minieră,
foraj, petrol şi gaz metan, metalurgie feroasă, metalurgie neferoasă, materiale refractare,
constucţii de maşini, energie electrică, chimie, vâscoză, sticlă, ceramică, construcţii-montaj,
hârtie-celuloză, ciment, materiale de construcţii, lemn, poligrafie, textile, pielărie-cauciuc,
alimentară, exploatări forestiere, căi ferate, trasporturi aeriene, maritime, fluviale şi rutiere;
2. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată ai Direcţiei
monumentelor istorice a Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă care execută lucrări de
construcţii-montaj;
3. angajaţii cu contract de muncă pe durată nedeterminată încadraţi în unităţile
bugetare subordonate Direcţiei Generale a aviaţiei civile;
4. angajaţii cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată din intreprinderile
agricole de stat, complexele şi combinatele zootehnice, staţiunile experimentale şi fabricile
de nutreţuri combinate din cadrul Departamentului Agriculturii de Stat, întreprinderile şi
staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, uzinele de fabricaţii, reparaţii şi montaj în
agricultură, unităţile pentru creşterea şi îngrăşarea animalelor, precum şi unităţile anexe ale
acestora;
5. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată din staţiunile centrale
şi staţiunile experimentale ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, centrele
experimentale de încercare a soiurilor unităţilor subordonate, centrului republican de
creşterea şi calificarea cailor de rasă, crescătoriile de animale de experienţă din comunele
Cernica, Tunari şi municipiul Bucureşti, ale institutelor de cercetări ştiinţifice medicale
pendinte de Academia de Ştiinte Medicale;
6. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeteminată ai Institutului de Fizică
Atomică din subordinea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară;
7. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeteminată din întreprinderile de
subordonare locală şi unităţile anexe ale acestora, din ramurile construcţii-montaj,
materiale de construcţii şi minieră;
8. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeteminată din unităţile trecute de
sub îndrumarea şi controlul fostului Minister al Industriei Alimentare sub îndrumarea şi
controlul consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în baza Hotărârii
Consiliului de Miniştri nr. 1892/1969 şi a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 87/1971,
care în luna septembrie 1969 şi respectiv în luna ianuarie 1971 au beneficiat la aceste
unităţi de alocaţie de stat pentru copii în cuantumul stabilit pentru mediul urban pe timpul
cât sunt încadraţi în unităţile respective;
9. personalul medico-sanitar şi farmaceutic cu contracte de muncă pe durată
nedeterminată;
10. personalul permanent al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Forţelor
Armate şi Consiliului Securităţii Statului;
11. studenţii de la învăţământul superior de zi;
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12. preşedinţii şi secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene
orăşeneşti, munincipale, de sector munincipal şi comunale, precum şi vicepreşedinţii
comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, orăşeneşti şi municipale.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 101,
25 august 1971, p. 668–677.
54.
Instrucţiunile nr. XII/C1/2758 ale Ministerului Sănătăţii privind prevenirea şi
combaterea bolilor venerice
În temeiul Decretului nr. 141/1953 pentru prevenirea şi combaterea
bolilor venerice, ministrul sănătăţii emite următoarele instrucţiuni:
CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale
Art. 1. – Sunt boli venerice, potrivit art. 1 din decretul nr. 141/1953 pentru
prevenirea şi combaterea bolilor venerice: sifilisul, infecţia gonococică
(blenoragia), sancrul moale şi limfogranulomatoza veneriană (limfogranulomatoza
inghinală).
Orice persoană suferind de o boală venerică sau care află de existenţa unui
caz de boală are obligaţia să anunţe de îndată, despre aceasta, unitatea sanitară cea
mai apropiată. Aceeaşi obligaţie revine şi personalului sanitar, care are şi datoria de
a institui primele măsuri antiepidemice.
Orice persoană care suferă de o boală este obligată a se supune
tratamentului medical din momentul în care ia cunoştinţă de existenţa bolii şi
până la completa vindecare.
Pentru minorii care suferă de o boală venerică, obligaţia prevăzută la
alineatul precedent revine şi părinţilor, tutorilor sau persoanelor la care locuiesc
minorii.
Pentru minorii care suferă de o boală venerică şi care locuiesc în unităţi
pentru ocrotirea minorilor, preventorii, leagăne de copii, cămine sau alte asemenea
unităţi, medicul unităţii are obligaţia de a asigura şi urmări efectuarea regulată a
tratamentului, iar conducerea unităţii are obligaţia de a asigura prezentarea lor la
tratament.
Art. 2. – Normele legale de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile
se aplică şi în cazul bolilor venerice, în ceeea ce priveşte:
a) declararea obligatorie a cazurilor de boli venerice.

256

Se exceptează de la declararea obligatorie a bolnavilor unităţile sanitare ale
Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului
Securităţii Statului. Pentru această categorie de bolnavi, unităţile sanitare susmenţionate vor comunica direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti
datele privind sursa de infecţie şi contacţii din populaţia civilă, obţinute prin
ancheta epidemiologică;
b) izolarea obligatorie, la indicaţia personalului sanitar, a cazurilor
confirmate sau suspecte de boli venerice, precum şi a contacţiilor;
c) efectuarea, în scop preventiv, de investigaţii epidemiologice, clinice sau
de laborator;
d) supravegherea medicală activă şi tratamentul obligatoriu al bolnavilor,
suspecţilor şi contacţilor de boli venerice;
e) aplicarea de măsuri restrictive la persoanele bolnave, suspecte sau
contacte de boli venerice, precum şi foştilor bolnavi la primirea, angajarea,
menţinerea sau reluarea activităţii acestora în unităţi unde prezenţa lor poate
reprezenta un pericol pentru sănătatea publică.
Sunt considerate confirmate, suspecte sau contacte de boală venerică
persoanele constatate ca atare de către personalul sanitar, în conformitate cu
prezentele instrucţiuni.
Art. 3. – Unităţile sanitare vor cere concursul organelor miliţiei atunci
când întâmpină împotrivire în îndeplinirea sarcinilor şi în special în următoarele
situaţii:
a) identificarea unor persoane indicate drept surse de infecţie sau contacţi
sexuali;
b) furnizarea de date privind domiciliul unor persoane – bolnave, sursele
infecţiei, contacte sexuale – care nu au putut fi depistate;
c) aducerea persoanelor care refuză, în mod repetat să dea curs chemării
organelor sanitare;
d) reinternarea bolnavilor de sifilis fugiţi din spital;
e) prezentarea la serviciul dermato-venerologic din policlinică a
persoanelor care constituie surse potenţiale polivalente de boli venerice.
Art. 4. – În activitatea de prevenire şi combatere a bolilor venerice, medicii
din unităţile sanitare au dreptul:
- de a dispune măsuri antiepidemice, cu caracter obligatoriu, privind
bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli venerice;
- de a constata şi sancţiona potrivit legii, contravenţiile de la normele
legale de igienă şi de prevenire şi combatere a bolilor trasmisibile.
Art. 5. – Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru prevenirea
şi combaterea bolilor venerice, instituite de comitetele executive ale consiliilor
populare respective, sprijină – pe teritoriul subordonat din punct de vedere
administrativ – activitatea de prevenire şi combatere a acestor boli.
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CAPITOLUL II
Sarcinile unităţilor sanitare în prevenirea şi combaterea bolilor venerice
Art. 6. – Pentru scăderea morbidităţii prin boli venerice, unităţile sanitare,
pe lângă sarcina de depistare a bolilor venerice în cadrul activităţii medicale
curente, sunt obligate să desfăşoare, potrivit atribuţiilor pe care le au, acţiuni de
prevenire şi combatere care costau în:
a) educaţia sanitară a populaţiei;
b) supravegherea epidemiologică a populaţiei, prin:
- examenul medical în vederea angajării;
- examenul medical prenupţial;
- controlul medical periodic al gravidelor;
- examenul medical de bilanţ al elevilor din ultimul an de liecu; examenul
medical la admiterea în învăţământul postliceal şi superior;
- examenul medical al donatorilor de sânge;
- controlul serologic pentru depistarea sifilisului la bolnavii şi foştii bolnavi
de infecţie gonococică;
- controlul medical periodic antivenerian al unor grupe şi categorii de
populaţie, stabilite în prezentele instrucţiuni;
- controlul medical periodic antivenerian al persoanelor care constituie
surse potenţiale polivalente de boli venerice;
c) lupta în focarul de boală venerică, prin:
- măsuri de izolare în spital;
- informare epidemiologică;
- anchetă epidemiologică;
- diagnostic şi tratament al bolnavilor şi contacţilor;
- acţiuni de deplasare a bolilor venerice în colectivităţi cu morbiditate
crescută prin astfel de boli;
d) declararea şi evidenţa bolilor venerice.
A. – Centrul dermato-venerologic
Art. 7. – Centrul dermato-venerologic, organ tehnic de specialitate al
Ministerului Sănătăţii, are următoarele sarcini:
a) analizează periodic morbiditatea prin bolile venerice, factorii
favorizanţi, efcienţa activităţii antiepidemice şi propune Ministerului Sănătăţii
măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea acestor boli;
b) studiază şi propune Ministerului Sănătăţii metodologia de diagnostic
clinic şi de laborator, schemele de tratament, metodologia şi formele de educaţie
sanitară, sistemul informaţional, indicatorii de evaluare a activităţii desfăşurate de
unităţile sanitare pentru prevenirea şi combaterea bolilor venerice;
c) internează cazuri deosebite de boli venerice în vederea stabilirii
diagnosticului şi indicaţiei terapeutice, precum şi pentru efectuarea de investigaţii
clinice şi de laborator în scopul fundamentării ştiinţifice a metodologiei de
diagnostic şi a schemelor de tratament;
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d) asigură îndrumarea metodologică şi acordă asistenţă tehnică unităţilor
sanitare, în activitatea de prevenire şi combatere a bolilor venerice;
e) organizează şi desfăşoară investigaţii şi anchete medico-sociale în
colectivităţi cu morbiditate crescută prin boli venerice, în colaborare cu direcţiile
sanitare interesate;
f) participă la specializarea şi perfecţionarea personalului sanitar în
probleme de prevenire şi combatere a bolilor venerice.
B. – Direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti
Art. 8. – Direcţiile sanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti au
următoarele sarcini:
a) elaborează planul de acţiune antiveneriană, iniţiază, organizează şi
controlează, pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, măsurile de
prevenire şi combatere a acestor boli.
Repartizează sarcinile şi responsabilităţile pe teritoriul judeţului şi al
municipiului Bucureşti, pentru spitalele, secţiile şi serviciile de specialitate cât şi
pentru medicii dermato-venerologi, în vederea realizării măsurilor de prevenire şi
combatere a bolilor venerice;
b) asigură condiţiile corespunzătoare de funcţionare a spitalelor, secţiilor
şi serviciilor dermato-venerologice (local, dotare şi încadrare cu personal superior
şi mediu sanitar), în raport cu necesităţile din teritoriu şi cu normativul de
încadrare cu personal a unităţilor sanitare;
c) asigură condiţiile de executare a serodiagnosticului sifilisului şi a
celorlalte analize de laborator pentru bolile venerice, în unităţile sanitare care
dispun de laboratoare de diagnostic;
d) organizeaza investigaţii epidemiologice şi anchete medico-sociale în
colectivităţi cu morbiditate crescută prin boli venerice, precum şi în grupe de
populaţie cu risc crescut de îmbolnăvire;
e) asigură şi urmăresc instruirea personalului sanitar în probleme
organizatorice, metodologice şi tehnice de prevenire şi combatere a bolilor
venerice;
f) stabilesc şi urmăresc desfăşurarea acţiunilor de educaţie sanitară
antiveneriană a populaţiei;
g) informează comitetul executiv al consiliului popular respectiv asupra
situaţiei şi desfăşurării planului de activitate în acest domeniu.
C. – Inspectoratele sanitare de stat
Art. 9. – Inspectoratele sanitare de stat judeţene sau a municipiului
Bucureşti, în cadrul activităţii de igienă şi medicină preventivă, au următoarele
sarcini de prevenirea şi combaterea bolilor venerice:
a) participă din punct de vedere al specialităţii lor, la investigaţiile
epidemiologice şi de laborator organizate în teritoriu;
b) urmăresc modul de cuprindere şi eficienţa măsurilor de prevenire şi
combatere a bolilor venerice, în unităţile supuse controlului sanitar.
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D. – Medicul dermato-venerolog coordonator
Art. 10. – Medicul dermato-venerolog coordonator judeţean sau al
municipiului Bucureşti are următoarele sarcini:
a) îndrumă şi controlează activitatea de prevenire şi combatere a bolilor
venerice şi răspunde de aplicarea prezentelor instrucţiuni, în mod unitar, pe
teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti;
b) analizează trimestrial, cu medicii de specialitate din teritoriu,
morbiditatea şi activitatea de prevenire şi combatere a bolilor venerice şi face
propuneri direcţiei sanitare, pentru instituirea măsurilor corespunzătoare;
c) urmăreşte şi sprijină desfăşurarea activităţii de supraveghere
epidemiologică a populaţiei;
d) controlează şi sprijină serviciile dermato-venerologice în acţiunile de
luptă în focarele de boli venerice;
e) aprofundează ancheta epidemiologică în cazurile de boli venerice
depistate tardiv, datorită unor erori de diagnostic sau deficienţe în efectuarea
examenelor profilactice, stabilind responsabilităţile şi ia măsurile legale ce se
impun;
f) comunică Centrului dermato-venerologic colectivităţile cu morbiditate
semnificativ crescută prin boli venerice faţă de media pe ţară, precum şi bolnavii şi
contacţii de boli venerice, depistaţi printre cetăţenii străini;
g) ţine evidenţa tuturor cazurilor de boli venerice de pe teritoriu, pe baza
datelor obţinute de la serviciul de statistică sanitară judeţean sau al municipiului
Bucureşti;
h) propune direcţiei sanitare împreună cu serviciul de educaţie sanitară
judeţean sau al municipiului Bucureşti planul de acţiune, tematica şi formele de
educaţie sanitară a populaţiei în acest domeniu;
i) aplică şi, după caz, propune conducerilor unităţilor sanitare
sancţionarea personalului sanitar care nu respectă instrucţiunile de prevenire şi
combatere a bolilor venerice.
E. – Serviciul dermato-venerologic din policlinică
Art. 11. – Serviciul dermato-venerologic din policlinică are următoarele
sarcini:
a) efectuează anchete epidemiologice ale bolnavilor de boli venerice din
teritoriul atribuit şi aplică măsurile de luptă din focar;
b) examinează suspecţii de boli venerice trimişi de dispensarele medicale şi
de alte unităţi sanitare, în scopul precizării diagnosticului şi a conduitei de
tratament;
c) trimite spre internare în spital bolnavii de boli venerice, care necesită
tratament şi supraveghere spitalicească;
d) comunică telefonic medicului dermato-venerolog coordonator judeţean
cazurile de sifilis recent, depistate în teritoriu, precum şi colectivităţile cu
morbiditate crescută prin boli venerice;
e) întocmeşte fişele de declarare a cazurilor noi de boli venerice;
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f) stabileşte luarea şi scoaterea din evidenţă a bolnavilor de boli venerice,
potrivit cu prezentele instrucţiuni;
g) efectuează tratamentul şi controlul postterapeutic al bolnavilor şi
contacţilor de boli venerice cu domiciliul în localitatea în care îşi are sediul
policlinica şi ţine evidenţa lor;
h) ţine evidenţa şi efectuează controlul medical periodic al persoanelor
care constituie surse potenţiale polivalente de boli venerice;
i) asigură controlul, îndrumarea şi sprijinul tehnic al unităţilor sanitare
din teritoriu, în activitatea de prevenire şi combatere a bolilor venerice.
Art. 12. – serviciul dermato-venerologic din policlinică va informa
organele miliţiei, competente din punct de vedere teritorial, asupra evoluţiei
morbidităţii prin boli venerice, precum şi asupra datelor obţinute cu ocazia
anchetelor epidemiologice sau a verificărilor efectuate în teren privind:
a) persoanele suferinde de boli venerice, care au recunoscut un mare
număr de contacţi sexuali şi sunt suspiciuni că practică prostituţia;
b) persoanele care, deşi nu prezintă semne de boli venerice, sunt
suspectate că practică sau favorizeaza prostituţia;
c) imobilele în care se bănuieşte că se organizează practicarea prostituţiei;
d) cazurile de transmitere cu stiinţă a bolilor venerice şi materialele
probatorii necesare urmăririi penale.
F. – Spitalul şi secţia de dermato-venerologie
Art. 13. – Spitalul şi secţia de dermato-venerologie au următoarele sarcini:
a) asigură internarea bolnavilor şi suspecţilor de boli venerice, cu izolare
obligatorie;
b) stabilesc diagnosticul clinic şi de laborator al bolnavilor internaţi;
c) aplică tratamentele în raport cu stadiul şi forma de boală, conform
schemelor de tratament stabilite;
d) participă la anchetele şi investigaţiile epidemiologice, la activitatea de
control şi îndrumare a unităţilor sanitare, precum şi la instituirea personalului
sanitar in prevenirea şi combaterea bolilor venerice.
G. – Secţia clinică de dermato-venerologie
Art. 14. – Secţia clinică de dermato-venerologie are următoarele sarcini:
a) asigură internarea bolnavilor şi suspecţilor de boli venerice, cu izolare
obligatorie;
b) acordă asistenţă medicală bolnavilor de boli venerice care prezintă
dificultăţi de diagnostic sau tratament, trimişi de medicii dermato-venerologi;
c) efectuează acele examene de laborator pentru precizarea diagnosticului
de boală venerică care nu pot fi executate de laboratoarele unităţilor sanitare
teritoriale;
d) acordă asistenţă tehnică de specialitate unităţilor sanitare, în activitatea
de prevenire şi combatere a bolilor venrice;
e) participă la specializarea şi perfecţionarea personalului sanitar în
probleme de prevenire şi combatere a bolilor venerice;
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H. – Centrele medico-sanitare, dispensarele medicale de circumscripţie
şi de întreprindere
Art. 15. – Centrele medico-sanitare, dispensarele medicale de
circumscripţie urbană, rurală şi de întreprindere au următoarele sarcini:
a) depistează cazurile de boli venerice cu ocazia consultaţiilor medicale
curente, prin examinarea clinică a tegumentelor şi mucoaselor;
b) efectuează supravegherea epidemiologică antiveneriană a grupelor şi
categoriilor de populaţie prevăzute în prezentele instrucţiuni;
c) efectuează semestrial examenul clinic şi anual examenul serologic la
elevii şcolilor profesionale şi ai şcolilor tehnice postliceale;
d) îndrumă la serviciul dermato-venerologic din policlinică, pentru
precizarea diagnosticului şi a conduitei de tratament, orice suspect de sifilis,
precum şi suspecţii de alte boli venerice în cazul în care nu se poate preciza
diagnosticul prin examen clinic;
e) participă la anchete epidemiologice efectuate de serviciul dermatovenerologic din policlinică, în cazurile de boli venerice apărute pe teritoriul lor;
f) efectuează tratamentul bolnavilor şi contacţilor de boli venerice;
g) controlează postterapeutic bolnavii şi contacţii de boli venerice care au
terminat tratamentul.
Centrele medico-sanitare, dispensarele medicale de circumscripţie din
comune şi din oraşele fără serviciu dermato-venerologic în policlinică ţin evidenţa
bolnavilor de boli venerice din teritoriul respectiv.
I. – Policlinicile şi dispensarele medicale pentru studenţi
Art. 16. – Policlinicile şi dispensarele medicale pentru studenţi au
următoarele sarcini:
a) depistează cazurile de boli venerice cu ocazia consultaţiilor medicale
curente, prin examinarea clinică a tegumentelor şi mucoaselor;
b) efectuează examenul clinic şi serologic al candidaţilor la examenele de
admitere în facultăţi. Valabilitatea examenului serologic efectuat anterior, în
cadrul altor examene medicale, este de 6 luni;
c) efectuează anual examenul serologic al studenţilor;
d) îndrumă suspecţii de boli venerice la medicul dermato-venerolog din
policlinică;
e) efectuează tratamentul bolilor venerice la studenţi, pe baza avizului şi
indicaţiei terapeutice date de medicul dermato-venerolog, comunicând acestuia –
în termen de 3 zile – luarea în tratament a bolnavilor, precum şi terminarea
fiecărei serii de tratament;
f) participă la acţiunile de luptă în focarele de boli venerice la studenţi;
g) examinează periodic – clinic şi serologic – angajaţii din unităţile care
deservesc studenţii, obligaţi a se supune controlului periodic antivenerian.
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J. – Alte spitale, secţii şi servicii
Art. 17. – Spitalele, secţiile şi serviciile în specialităţile enumerate mai jos
au următoarele sarcini:
a) obstetrică-ginecologie:
- depistează cazurile de sifilis şi infecţii gonococice cu ocazia consultaţiilor
medicale curente şi periodice;
- tratează ambulator şi internează la nevoie, în secţiile de obstetricăginecologie sau de dermato-venerologie din spitalul teritorial, gravidele;
- cu sifilis latent
- foste bolnave de sifilis
- ai căror soţi au urmat sau urmează un tratament antiluetic;
- examinează nou-născuţii în vederea depistării unor semne clinice de
sifilis congenital precoce şi le aplică tratamentul;
- efectuează profilaxia oftalmiei gonococice la nou-născuţi;
- colaborează cu medicul dermato-venerolog în precizarea diagnosticului
de boală venerică şi pentru instituirea terapeuticii adecvate, furnizând acestuia
datele obţinute de la bolnave, necesare anchetei epidemiologice;
b) pediatrie:
- depistează cazurile de boli venerice, cu ocazia consultaţiilor curente şi
periodice, pe care le comunică medicului dermato-venerolog din policlinică
pentru efectuarea anchetei epidemiologice;
- internează pentru tratament, în secţia de pediatrie, copiii, sub vârsta de
16 ani, bolnavi cu sifilis congenital cu manifestări clinice. Bolnavii cu sifilis
congenital latent, cu domiciliul în mediul urban, vor fi trataţi în serviciul de
pediatrie din policlinică sau în lipsa acestuia, de medicul dispensarului de pediatrie
şcolară.
c) neuropsihiatrie:
- examinează clinic şi serologic copiii, în cazul ca înapoiere mintală,
tendinţe la vagabondaj şi furt, precum şi de alte tare neuropsihice, în scopul
depistării sifilisului;
d) boli interne:
- precizează diagnosticul în cazurile suspecte de sifilis cardio-vascular
(anevrizm aortic, aortită, arterită), alte forme de sifilis visceral (hepatic, osos, etc.),
ca şi în cazurile de reumatism gonococic.
K. – Serviciul de laborator
Art. 18. – La laboratoarele de analize medicale din unităţile sanitare, care
efectuează determinări de laborator pentru bolile venerice, au următoarele sarcini:
a) efectuează examenul de triaj serologic al sifilisului (reacţia de floculare
VDRL) şi examenul bacteriologic direct pentru diagnosticul infecţiei gonococice;
b) efectuează seroreacţiile complete de confirmare a sifilisului în serurile
pozitive sau dubioase la examenul de triaj şi în alte împrejurări (precizare de
diagnostic, bolnavi în tratament, scoatere din evidenţă, controlul postterapeutic),
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precum şi culturi şi antibiograme pentru precizarea diagnosticului şi tratamentului
infecţiei gonococice.
Seroreacţiile complete de confirmare a diagnosticului de sifilis, obligatorii
de efectuat, sunt:
- seroreacţiile de floculare: reacţia Citochol, reacţia Meiniche (MKR II) şi
reacţia VDRL în tub sau pe lamă;
- serorecţia de fixare a complemetului (tip BW) cu antigen BordetRuelens, cu antigen cariolipinic şi cu antigen spirochetic de tulpină Reiter;
c) ţin evidenţa examenelor şi determinărilor efectuate şi comunică
rezultatele unităţilor sanitare interesate.
Rezultatele serologice pozitive se vor comunica şi serviciilor dermatovenerologice din policlinicile teritoriale în termen de 24 ore de la obţinerea
rezultatelor.
CAPITOLUL III
Educaţia sanitară
Art. 19. – Direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti stabilesc,
anual, activitatea de educaţie sanitară a populaţiei cu sarcini precizate pentru
unităţile sanitare, în funcţie de rolul şi atribuţiile lor în asistenţa medicală şi în
raport cu situaţia morbidităţii prin bolile venerice.
Art. 20. – Activitatea de instruire şi educaţie sanitară se va efectua
diferenţiat pe grupe şi categorii de populaţie, incluzându-se în planul tematic, în
principal, următoarele aspecte:
a) modul de trasmitere şi manifestările de debut ale bolilor venerice;
avantajele prezentării la medic la primele semne de boală;
b) evoluţia şi complicaţiile bolilor venerice; riscurile tardive;
c) cunoaşterea şi utilizarea mijlocelor profilactice antiveneriene;
d) pericolul autotratării pentru bolnavi, familie şi colectivitate;
e) importanţa controalelor medicale profilactice în prevenirea bolilor
venerice;
f) necesitatea şi obligativitatea legală pentru bolnavii de boli venerice de a
se trata şi de respecta indicaţiile medicale privind tratamentul, examenele clinice şi
de laborator, ca şi restricţiile temporare în activitate pentru evitarea transmiterii
bolii;
g) importanţa declarării de către bolnav a sursei de infecţie şi a contacţilor
sexuali, ca şi obligaţiile contacţilor în lichidarea focarelor de boli venerice.
Art. 21. – În desfăşurarea activităţii de educaţie sanitară se va solicita
sprijinul unităţilor de învăţământ, organizaţiilor de tineret, de femei şi sindicat ca
şi al altor organe cu sarcini de instruire şi educaţie a populaţiei.

264

CAPITOLUL IV
Supravegherea epidemiologică a populaţiei
Art. 22. – Prin supraveghere epidemiologică a populaţiei, în cadrul
activităţii de prevenire şi combatere a bolilor venerice, se înţelege totalitatea
investigaţiilor epidemiologice, clinice şi de laborator, practicate în grupele şi
categoriile de populaţie prevăzute în prezentul capitol, în scopul depistării active a
bolilor venerice.
Art. 23. – Examenul clinic antivenerian constă din inspecţia tegumentelor
şi muncoaselor accesibile, palparea grupelor ganglionare şi examenul organelor
genitale.
Persoanele care la examenul clinic sunt suspecte de sifilis, precum şi cele
suspecte de alte boli venerice, în cazul în care nu se poate preciza diagnosticul prin
examenul clinic, vor fi trimise la serviciul dermato-venerologic din policlinica
teritorială.
Art. 24. – Controlul serologic, în cadrul supravegherii epidemiologice a
populaţiei va consta din practicarea obligatorie a seroreacţiei de triaj VDRL.
Art. 25. – Medicii care trimit probe de sânge la laborator pentru serologia
sifilisului sunt obligaţi să specifice, pentru fiecare persoană controlată următoarele
date pe tabelele care însoţesc probele: numele şi prenumele, vârsta, adresa şi scopul
efctuării analizei (examen medical în vederea angajării, examen medical
prenupţial, control periodic antivenerian etc.) tabelele cu rezultatele primite de la
laborator se păstrează ca evidenţă a unităţii pentru activitatea de supraveghere
epidemiologică antiveneriană.
Art. 26. – Persoanele cu serologie pozitivă sau dubioasă, după examenul
serologic complet, vor fi trimise la serviciul dermato-venerologic din policlinica
teritorială pentru definitivarea diagnosticului şi indicarea tratamentului.
Art. 27. – În scopul unei cât mai bune supravegheri epidemiologice a
populaţiei, unităţile sanitare efectuează următoarele examene şi controale
medicale;
I. A. – Examenul medical în vederea angajării
Art. 28. – În cadrul examinărilor medicale complexe pentru stabilirea
stării de sănătate a persoanelor care doresc să fie angajate se efectuează şi
examenul clinic şi serologic pentru bolile venerice.
Bolnavii cu sifilis recent nu pot fi angajaţi la nici un fel de muncă decât
după efectuarea primei serii de tratament şi dacă în urma acestui tratament boala
se află în faza latentă.
Rezultatul examinărilor clinice şi al analizelor de laborator pentru sifilis,
efectuate în cursul acestor examene medical sau în cursul controalelor periodice
are o valabilitate de 6 luni de la data efectuării acestor examinări şi analize.
Înregistrarea examinărilor şi a rezultatului lor se face în registrul de
consultaţii al dispensarului medical de întreprindere, de circumscripţie, al
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centrului medico-sanitar, ca şi al altor unităţi sanitare care execută astfel de
examinări.
I. B. – Examenul medical prenupţial
Art. 29. – Potrivit dispoziţiilor Codului familiei, secţiile şi birourile de
stare civilă nu vor oficia căsătorii până când cei ce vor să se căsătorească nu vor
dovedi, prin certificate medicale eliberate de unităţile sanitare că nu suferă de o
boală venerică în formă trasmisibilă.
Certificatele medicale se eliberează numai pe baza rezultatelor examenelor
serologice efectuate cu cel mult două saptămâni înainte şi au o valabilitate de două
săptămâni de la eliberare.
Nu se vor elibera astfel de certificate medicale bolnavilor suferind de boli
venerice decât după completa lor vindecare.
Se vor putea elibera certificate medicale pentru căsătorie acelor bonavi de
sifilis care nu prezintă leziuni cutanate sau mucoase, numai în cazul când:
- au reacţii serologice negative stabile şi fac dovada efectuării
tratamentului regulat, sau
- au reacţii serologice pozitive şi fac dovada tratamentului regulat, de
minumum 2 ani.
În aceste cazuri, la eliberarea certificatului medical, medicul va
încunoştinţa asupra stării lor de sănătate pe viitorii soţi, care vor da o declaraţie
scrisă asupra cunoaşterii situaţiei.
Înregistrarea persoanelor cărora li se efectuează examenul medical în
vederea căsătoriei se face în registrul de consultaţii al dispensarului medical de
circumscripţie, respectiv al centrului medico-sanitar, o singură dată, la prima
prezentare a acestora.
I. C. – Examenul medical periodic al gravidelor
Art. 30. – Orice femeie gravidă este obligată a se supune examenului
medical, clinic şi serologic, în cadrul activităţii de prevenire şi combatere a bolilor
venerice.
La constatarea gravidităţii, medicul unităţii sanitare care ia în evidenţă
gravida îi va face un examen complet şi-i va recolta sânge pentru examen serologic
şi, la nevoie, alte produse patologice pentru examene de laborator, în vederea
depistării bolilor venerice.
Examenul serologic se va repeta în a doua jumătate a cursului sarcinii, iar
examenul clinic se va practica în fiecare lună.
Datele examinărilor clinice şi rezultatele examenelor serologice se vor
înscrie în registru de evidenţă al gravidelor.
I. D. – Examenul medical de bilanţ al elevilor din ultimul an de liceu;
examenul medical la admiterea în învăţământul postliceal şi superior
Art. 31. – În cadrul examenului medical de bilanţ, elevii din ultimul an de
liceu vor fi supuşi examinării clinice şi serologice, în vederea depistării bolilor
venerice.
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În cadrul examenului medical pentru admitere în învăţământul postliceal
şi superior, cadidaţii vor fi supuşi şi examenului clinic şi serologic pentru
depistarea bolilor venerice, în cazul în care nu au efectuat aceste examene în
ultimele 6 luni.
Înregistrarea elevilor şi candidaţilor examinaţi clinic şi serologic se va face
in registrul sau fişa de consultaţii.
I. E. Examenul medical al donatorilor de sânge
Art. 32. – Persoanele care donează sânge vor fi examinate clinic şi
serologic în vederea depistării bolilor venerice de către medicii centrelor de
recoltare şi conservare a sângelui, cu ocazia fiecărei donări de sânge.
Cazurile suspecte de boli venerice vor fi comunicate, în termen de 24 de
ore, serviciului dermato-venerologic din policlinica de domiciliu al bolnavului,
pentru confirmarea diagnosticului şi indicaţia terapeutică.
Cazurile suspecte de boli venerice sau confirmate cu infecţie gonococică,
şancru moale sau limfogranulomotoză veneriană se exclud de la donarea sângelui
pâna la infirmarea suspiciunii sau completa lor vindecare.
Se exclud de la donarea sângelui bolnavii şi foştii bolnavi de sifilis.
II. A. – Controlul serologic pentru depistarea sifilisului la bolnavii şi foştii bolnavi de
infecţie gonococică
Art. 33. – La confirmarea diagnosticului de infecţie gonococică se va
efectua şi seroreacţia VDRL, care se va repeta după 3 luni.
II. B. – Controlul medical periodic antivenerica al unor grupe şi categorii de
populaţie
Art. 34. – Grupele şi categoriile de populaţie care sunt supuse controlului
medical periodic antivenerian, precum şi termenele de examinare clinică şi
serologică, sunt următoarele:
- Personalul de servire din unităţile de alimentaţie publică
şi colectivă (restaurante, cantine-restaurant, bodegi, bufete,
cafenele, cofetării, cantine şi alte asemenea) . . . . . . . .

Clinică
lunar

Examinare
Serologică
semestrial

- Personalul de serviciu din unităţile de găzduire publică şi
de cazare colectivă (hoteluri, moteluri, cabane, campinguri,
cămine, internate, dormitoare comune şi alte asemenea
unităţi). . . . . . . . . . . .

lunar

semestrial

- Personalul de îngrijire din creşe, cămine şi leagăne de
copii. . . . . . . . . . . .

lunar

semestrial

semestrial
lunar

semestrial
semestrial

- Conducătorii profesionişti de autovehicule şi ajutoarele
lor din întreprinderile economice care efectuează
transporturi în comun şi de mărfuri:
- în cadrul localităţii
- în afara localităţii
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Controlul medical periodic antivenerian se practică numai la persoane în
vârstă de până la 40 de ani, se efectuează în cadrul dispensarelor medicale ale
circumsripţiei şi de întreprindere precum şi în centrele medico-sanitare şi se
înscrie în registrul de eveidenţe speciale.
Persoanele expuse controlului medical periodic antivenerian vor avea
asupra lor un carnet, care va fi vizat de medic cu ocazia fiecărei examinări şi pe
care sunt obligate a-l prezenta la controlul organelor sanitare.
Conducătorii organizaţiilor socialiste sunt obligaţi să urmărească şi să
sprijine efectuarea controlului medical periodic antivenerian al angajaţilor supuşi
acestui control potrivit programărilor stabilite în comun cu unităţile sanitare.
II. C. – Controlul medical periodic antivenerian al persoanelor care
constituie surse potenţiale polivalente de boli venerice
Art. 35. – Serviciile dermato-venerologice din policlinici vor lua în
evidenţă şi vor examina periodic următoarele persoane care constituie surse
potenţiale polivalente de boli venerice:
- sursele polivalente de sifilis şi infecţia gonococică depistate prin ancheta
epidemiologică;
- persoanele aparent sănătoase care au avut – în decurs de 2–3 luni –
contacte sexuale cu cinci sau mai mulţi parteneri, stabiliţi prin ancheta
epidemiologică;
- persoanele comunicate de organele miliţiei pentru a fi supuse controlului
medical periodic antivenerian.
Aceste persoane se supun lunar examenului clinic şi trimestrial,
examenului de laborator, pentru depistarea bolilor venerice, atât timp cât ele sunt
considerate surse potenţiale.
Datele examinărilor clinice şi rezultatele examenelor de laborator se vor
înscrie în registrul de evidenţă specială.
CAPITOLUL V
Lupta în focar
Art. 36. – Prin focar de boală venerică, în sensul prezentelor instrucţiuni,
se înţelege: bolnavul suferind de o formă contagioasă de boală venerică, sursa de
infecţie, precum şi contacţii săi sexuali şi familiali.
Fiecare contact îmbolnăvit constituie, la rândul său, un nou focar de boală
venerică, dacă are şi alţi contacţi sexuali în afară de sursă.
Art. 37. – În cadrul luptei în focar, unităţile sanitare vor urmări asanarea
focarelor de boli venerice prin măsuri de izolare, informare epidemiologică,
anchetă epidemiologică şi prin acţiuni de depistare în colectivităţi cu morbiditate
crescută.
Diagnosticul şi tratamentul bolnavilor şi contacţilor de boli venerice se fac
potrivit normelor tehnice stabilite de Ministerul Sănătăţii.
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A. Izolarea
Art. 38. – Medicii dermato-venerologi vor interna, în mod obligatoriu în
spital:
a) suspecţii şi bolnavii de sifilis recent şi sifilis congenital precoce;
b) bolnavii de sifilis terţiar cu manifestări cutaneomucoase;
c) bolnavii de sifilis în tratament ambulatoriu, recalcitranţi la tratament;
d) bolnavii cu infecţie gonococică sau alte boli venrice, care necesită
tratamente speciale, ori sunt în situaţii care îi împiedică să urmeze tratamentul
ambulatoriu corect;
e) sursele polivalente de infecţie gonococică care nu urmează regulat
tratamentul în policlinică sau nu reacţionează corespunzător la tratamentul
ambulatoriu;
f) cazurile de vulvo-vaginită gonococică infantilă.
În cazurile prevăzute la lit. a internarea se face pe toată durata primei serii
de tratament, în cele de la lit. b şi c, pe durata unei serii de tratament, iar în cazurile
de la lit. d, e şi f, până la vindecarea bolnavului.
B. Informarea epidemiologică
Art. 39. – Orice medic care depistează un suspect sau bolnav de o boală
venerică are obligaţia să-l comunice telefonic, în 24 de ore, serviciului dermatovenerologic din policlinică. Aceaşi obligaţie revine şi spitalelor în care s-au internat
bolnavi de boli venerice.
Art. 40. – Serviciul dermato-venerologic din policlinică va începe, în
decurs de 24 ore de la confirmarea cazului de boală venerică, ancheta
epidemiologică pentru toţi bolnavii depistaţi în teritoriu.
Datele epidemiologice ale bolnavilor cu domiciliul pe teritoriul altor
policlinici din judeţ sau din alte judeţe vor fi comunicate telefonic şi în scris, în
ziua obţinerii lor, serviciilor dermato-venerologice ale acestor policlinici, pentru
continuarea şi definitivarea anchetei epidemiologice.
Serviciul dermato-venerologic care efectuează ancheta epidemiologică
poate solicita, la nevoie, de la orice unitate sanitară de pe teritoriul atribuit, precum
şi de la orice serviciu dermato-venerologic din alte policlinici din judeţ sau din alte
judeţe date epidemiologice, clinice şi de laborator în legătură cu bolnavul anchetat
şi contacţii acestuia. Unităţile sanitare vor comunica datele în termen de 3 zile de
la solicitarea lor.
În cazul unor dificultăţi sau întârzieri în transmiterea informaţiilor
epidemiologice, medicul serviciului dermato-venerologic din policlinică va solicita
sprijinul medicului dermato-venerolog coordonator judeţean.
A. – Ancheta epidemiologică
Art. 41. – Serviciul dermato-venerologic din policlinică va înscrie datele
obţinute şi activităţile desfăşurate în cadrul anchetei epidemiologice în „fişa de
anchetă epidemiologică în bolile venerice”.
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În cadrul anchetei epidemiologice, serviciul dermato-venerologic
efectuează interogatoriul bolnavului, identificarea şi examinarea medicală a
contacţilor, ca şi supravegherea medicală şi tratamentul acestora.
1. Interogatoriul bolnavului
Art. 42. – Interogatoriul bolnavului va fi efectuat de asistenta (sora) de
ocrotire a serviciului dermato-venerologic din policlinică, în primele 24 de ore de
la confirmarea cazului.
Înainte de începerea interogatoriului, medicul care îngrijeşte bolnavul,
internat sau ambulatoriu, va furniza asistentei (sorei) de ocrotire toate informaţiile
epidemiologice clinice şi de laborator în legătură cu bolnavul.
Interogatoriul se va face într-o încăpere separată, desfăşurându-se numai
între asistenta (sora) de orcotire şi bolnav.
Art. 43. – Bolnavul interogat are obligaţia să declare toate datele privind
indentitatea, domiciliul, ocupaţia şi locul de muncă, atât pentru el cât şi pentru
membrii săi de familie, sursa probabilă de infecţie şi contacţii sexuali pe care i-a
avut din momentul contactării bolii până la data interogatoriului.
Asistenta (sora) de ocrotire va explica bolnavului importanţa depistării şi
tratamentului precoce al cazurilor de boli venerice pentru evitarea riscurilor, atât
pentru bolnavi cât şi pentru descendenţi, subliniind responsabilitatea legală ce-i
revine în identificarea sursei de infecţie şi a contacţilor.
Art. 44. – Asistenta (sora) de ocrotire va raporta, în aceeaşi zi, medicului
dermato-venerolog care efectuează ancheta epidemiologică, rezultatele
interogatoriului, acesta urmând să hotărască măsurile necesare a fi luate.
În cazul în care bolnavul nu mai poate furniza alte date în legătură cu
boala de care suferă i se va cere, de către medicul dermato-venerolog, să semneze
un formular cuprinzând contacţii sexuali declaraţi.
2. Identificarea şi examinarea medicală a contacţilor (inclusiv sursa de infecţie)
Art. 45. – În decurs de 24 de ore de la interogatoriul bolnavului, personalul
mediu sanitar care participă la ancheta epidemiologică se deplasează la domiciliul
contacţilor declaraţi (inclusiv sursa de infecţie) sau la locul lor de muncă şi le
înmânează, sub semnătură invitaţia pentru prezentarea la examenul medical.
Pentru persoanele care nu au fost găsite, invitaţia va fi transmisă, recomandat, la
domiciliul sau la unitatea unde îşi au locul de muncă. În cazul în care persoanele
invitate nu se prezintă la consultaţii în termen de 48 de ore, vor fi sancţionate cu
amendă, potrivit normelor legale, şi la nevoie se va solicita sprijinul organelor
miliţie.
Pentru identificarea şi examinarea medicală a altor contacţi sexuali decât
cei declaraţi de bolnav, se vor culege, după caz, cu respectarea confidenţei
necesare, informaţii de la familie, vecini şi prieteni intimi, de la locul de muncă,
locul de cazare sau locurile în care se stabileşte că s-au produs contacte infectante.
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3. Supravegherea medicală şi tratamentul contacţilor de boli venerice
Art. 46. – Sursa se infecţie şi contacţii sexuali ai cazului de sifilis recent,
găsiţi bolnavi vor fi internaţi în spital şi supuşi tratamentului.
Contacţii sexuali ai cazului de sifilis recent, găsiţi sănătoşi vor fi supuşi
tratamentului preventiv şi vor fi supravegheaţi prin examene clinice şi serologice,
trimestrial timp de un an.
Contacţii familiali ai bolnavilor de sifilis recent vor fi examinaţi clinic şi
serologic de 2 ori: la depistarea bolnavului şi după 3 luni de la prima examinare.
Contacţii sexuali şi familiali ai bolnavilor de sifilis latent tardiv vor fi
examinaţi clinic şi serologic, o singură dată, la depistarea bolnavului.
Femeile declarate de către bolnavii cu infecţie gonococică drept sursă de
infecţie sau contacte sexuale, stabilite ca atare prin ancheta epidemiologică, vor fi
supuse tratamentului, chiar dacă nu prezintă semne clinice de boală sau nu se
confirmă bacteriologic.
Bărbaţii contacţi sănătoşi ai bolnavelor cu infecţie gonococică vor fi
supravegheaţi prin examen clinic, din 3 în 3 zile, timp de 12 zile de la ultimul
contact sexual infectant.
Contacţii sănătoşi ai bolnavilor de şancru moale vor fi examinaţi clinic la 5
zile de la contactul sexual infectant.
Contacţii sănătoşi ai bolnavilor de limfogranulomatoză veneriană vor fi
supravegheaţi prin examinare clinică săptămânală, timp de 35 de zile de la ultimul
contact sexual infectant.
Supravegherea clinică şi de laborator, precum şi tratamentul contacţilor de
boli venerice, se efectuează de medicul dermato-venerolog din policlinică pentru
cei cu domiciliul în localitatea în care îşi are sediul policlinica şi de medicul
centrului medico-sanitar sau de medicul dispensarului medical de circumscripţie
pentru cei din comune şi oraşele fără serviciu dermato-venerologic.
D. Acţiuni de depistare a bolilor venerice în colectivităţi cu morbiditate crescută
Art. 47. – În colectivităţi cu morbiditate crescută prin boli venerice,
direcţia sanitară va organiza acţiuni de depistare clinică şi serologică a persoanelor
care se încadrează în grupele de vârstă cu cel mai crescut risc de îmbolnăvire (15 –
30 ani).
La aceste acţiuni participă medici dermato-venerologi, personal sanitar al
dispensarelor medicale şi din alte unităţi sanitare, în funcţie de importanţa şi
extinderea acţiunii.
Pentru organizarea şi îndrumarea tehnică a unor astfel de investigaţii, se
poate solicita, la nevoie, sprijinul Centrului dermato-venerologic.
Aceste acţiuni se susţin printr-o intensă activitate de educaţie sanitară,
asigurându-se, în prealabil condiţiile de diagnostic ca şi de izolare şi tratament al
eventualelor persoane depistate ca bolnave sau suspecte de boală venerică.
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CAPITOLUL VI
Declararea şi evidenţa bolilor venerice
A. Declararea bolilor venerice
Art. 48. – Serviciul dermato-venerologic din policlinica pe teritoriul căreia
îşi are domiciliul bolnavul, la încheierea anchetei epidemiologice, dar nu mai
târziu de 5 zile de la confirmarea diagnosticului, va întocmi fişa de declarare a
cazului nou de boală venerică, pe care o înaintează serviciului de statistică sanitară
judeţean sau al municipiului Bucureşti.
Art. 49. – Serviciul de statistică sanitară judeţean sau al municipiului
Bucureşti verifică modul de completare a fişelor de declarare primite şi le codifică,
după care le înaintează până în ziua de 10 ale lunii următoare celei raportate la
Centrul de calcul şi statistică sanitară al Ministerului Sănătăţii.
B. Evidenţa bolnavilor de sifilis
Art. 50. – Evidenţa bolnavilor de sifilis se ţine pe registrul sau pe fişa de
tratament antiluetic, de către serviciul dermato-venerologic pentru persoanele care
au domiciliul în localitatea în care îşi are sediul policlinica şi de către centrul
medico-sanitar sau dispensarul medical de circumscripţie în comune şi oraşele fără
serviciu dermato-venerologic.
În cazul când un bolnav se tratează la altă unitate sanitară, aceasta va
comunica unităţii sanitare care îl are în evidenţă fiecare serie de tratament şi
rezultatele analizelor efectuate.
Art. 51. – Bolnavii de sifilis se iau în evidenţă pe baza unuia dintre
următoarele acte:
a) biletul de ieşire din spital;
b) biletul de trimitere al servicului dermato-venerologic din policlinică;
c) biletul de trimitere al centrului medico-sanitar sau al dispensarului
medical de circumscripţie pentru bolnavii care îşi schimbă domiciliul.
Pe biletul de trimitere, respectiv de ieşire din spital, ce se expediază
recomandat unităţii sanitare care urmează a lua bolnavul în evidenţă, se vor
specifica: diagnosticul complet, rezultatele examenelor serologice, tratamentul
efectuat, eventualele accidente terapeutice, precum şi indicaţiile de tratament în
continuare.
Unitatea sanitară care preia în evidenţă un bolnav de sifilis, care şi-a
schimbat domiciliul, va înştiinţa despre aceasta, în decurs de 10 zile, unitatea
sanitară care a avut bolnavul în evidenţă.
Art. 52. – Bolnavii de sifilis se scot din evidenţă de către:
a) medicul dermato-venerolog din policlinică, la terminarea tratamentului,
pe baza examenului serologic complet şi a rezultatului examinărilor clinice de
specialitate;
b) medicul dermato-venerolog din policlinică, medicul centrului medicosanitar sau medicul dispensarului medical de circumscripţie:
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- la primirea confirmării de preluare în evidenţă, în cazul în care bolnavul
îşi schimbă domiciliul, sau
- după 6 luni de la plecarea din localitate a bolnavului, în cazul în care nu
s-a putut afla noul domiciliu sau loc de muncă.
Art. 53. – După scoaterea din evidenţă, foştii bolnavi de sifilis se
examinează semestrial, clinic şi serologic, timp de 3 ani, rezultatele notându-se, în
continuare, în registrul sau fişa de tratament antiluetic.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 54. – Metodologia de diagnostic, de tratament şi de educaţie sanitară,
precum şi sistemul informaţional şi indicatorii de evaluare în bolile venerice, sunt
cuprinşi în anexele 1–6 *) la prezentele instrucţiuni, după cum urmează:
- Anexa 1: Diagnosticul şi clasificaţia bolilor venerice
- Anexa 2: Diagnosticul de laborator al infecţiei gonococice
- Anexa 3: Tratamentul bolilor venerice
- Anexa 4: Metodologia educaţiei sanitare în prevenirea şi combaterea
bolilor venerice
- Anexa 5: Sistemul informaţional în bolile venerice
- Anexa 6: Principalii indicatori de cuprindere şi eficienţă a activităţii de
prevenire şi combatere a bolilor venerice.
Art. 55. – Prezentele instrucţiuni intră în vigoare în termen de 30 de zile de
la publicarea lor.
Art. 56. – Pe aceeaşi dată, Instrucţiunile Ministerului Sănătăţii nr. 39/1959
privind sarcinile circumscripţiei sanitare urbane în acţiunea de prevenire şi
combatere a bolilor venerice şi nr. 40/1959 privind sarcinile serviciului dermatovenerologic din policlinică, publicate în Buletinul Ministerului Sănătăţii nr.
1/1959; nr. VII/C/1588/1965 privind informarea, înregistrarea şi raportarea
cazurilor noi de boli venerice; nr XII/C1/3644/II B/1967 privind prevenirea şi
combaterea bolilor venerice; nr. XII/C2/296/1968 privind principalele măsuri de
depistare activă a bolilor venrice, publicate în Buletinul Ministerului Sănătăţii nr.
7/1968, precum şi alte dispoziţii contrare, se abrogă.
Ministrul sănătăţii,
DAN ENĂCHESCU
Bucureşti, 24 iulie 1971.
*) Anexele 1–6 se vor comunica, prin grija Ministerului Sănătăţii, consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, precum şi direcţiilor sanitare şi tuturor unităţilor sanitare.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 158, 17
decembrie 1971, p. 1171.
55.
Lege pentru aprobarea Decretului nr. 253/1971 privind contribuţia de
întreţinere în unele instituţii de ocrotire
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta
lege.
Articol unic. – Se aprobă Decretul nr. 253/1971 privind contribuţia de
întreţinere în unele instituţii de ocrotire.
Această lege a fost votată de Marea Adunare în şedinţa din 17 decembrie
1971, cu unanimitatea voturilor celor 428 deputaţi prezenţi la şedinţă.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 17 decembrie 1971
Nr. 54.
ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 57 DIN CONSTITUŢIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ LEGE.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 17 decembrie 1971.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 158,
17 decembrie 1971, p. 1172.
56.
Lege pentru aprobarea Decretului nr. 254/1971 pentru modificarea articolului
4 din Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale
şi a medicamentelor
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta
lege.
Articol unic. – Se aprobă Decretul nr. 254/1971 pentru modificarea
articolului 4 din Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei
medicale şi a medicamentelor.
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Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din
17 decembrie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 428 deputaţi prezenţi la şedinţă.
Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 17 decembrie 1971.
Nr. 55.
ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 57 DIN CONSTITUŢIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ LEGE.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 17 decembrie 1971.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 158,
17 decembrie 1971, p. 1175.
57.
Lege pentru aprobarea Decretului nr. 275/1971 pentru modificarea Decretului
nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta
lege.
Articol unic. – Se aprobă Decretul nr. 275/1971 pentru modificarea
Decretului nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 17
decembrie 1971, cu unanimitatea voturilor celor 428 deputaţi prezenţi la şedinţă.
Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 17 decembrie 1971.
Nr. 58.
ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 57 DIN CONSTITUŢIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNĂM ACEASTĂ LEGE.
Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 17 decembrie 1971.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 166,
31 decembrie 1971, p. 1276.
58.
Decret pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea
alocaţiei de stat pentru copii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Anexa la Decretul nr. 258/1960 privind acordarea alocaţiei de stat
pentru copii, republicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 21 august 1971, se
completează după cum urmează:
După punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:
,,81. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată din secţia de
acid sulfuric Câmpina, preluată de către Combinatul de industrie locală,,23 August’’
Câmpina de la Uzina chimică Valea Călugărească, în baza protocolului încheiat între
Ministerul Industriei Chimice şi Comitetul executiv al Consiliului popular al judeţului
Prahova, care în luna decembrie 1970 au beneficiat de alocaţie de stat pentru copii în
cuantumul stabilit pentru mediul urban, pe timpul cât sunt încadraţi în această secţie;’’
Art. 2. – Angajaţii prevăzuţi la articolul 1 beneficiază de alocaţia de stat
pentru copii în cuantumul corespunzător mediului urban, cu începere de la 1
ianuarie 1971.
Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 20 decembrie 1971.
Nr. 478.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 8,
26 ianuarie 1972, p. 52.
59.
Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de perfecţionare a personalului superior
sanitar în subordinea Ministerului Sănătăţii
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Pe data de 1 februarie 1972 se înfiinţează Centrul de perfecţionare
a personalului superior sanitar, instituţie bugetară, cu sediul în municipiul
Bucureşti, în subordinea Ministerului Sănătăţii.
Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar se organizează şi
va funcţiona ca instituţie de stat de interes republican, având personalitate juridică,
potrivit prevederilor legii cu privire la organizarea unităţilor socialiste de stat.
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Art. 2. – Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar are ca
obiect de activitate pregătirea şi perfecţionarea personalului de conducere din
sectorul sanitar, precum şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului
superior sanitar pe problemele specialităţilor medico-sanitare.
Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar are în principal
următoarele atribuţii:
a) asigură însuşirea unor metode şi procedee moderne în domeniul conducerii şi
organizării ştiinţifice a muncii şi activităţii sanitare;
b) elaborează şi propune Ministerului Sănătăţii proiectul planului de
perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul de conducere din
sectorul sanitar şi personalul superior sanitar;
c) organizează, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical şi
farmaceutic, perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului superior
sanitar pe problemele specialiăţilor medico-sanitare;
d) elaborează şi stabileşte programele şi metodologia cursurilor de specializare şi
perfecţionare care se desfăşoară în cadrul centrului şi în alte unităţi de stat;
e) elaborează programe de perfecţionare la locul de muncă, cu verificarea
periodică a cunoştinţelor asimilate; organizează perfecţionarea prin stagii de
specializare în unităţi sanitare şi în unităţi de cercetare;
f) elaborează şi propune Ministerului Sănătăţii tematici şi programe pentru
examene şi cursuri privind obţinerea gradelor în ierarhia profesională a
personalului superior sanitar;
g) elaborează şi propune Ministerului Sănătăţii programele şi stabileşte stagiile de
practică pentru internatul în medicină şi farmacie şi pentru secundariatul în
medicină; urmăreşte şi îndrumă realizarea şi desfăşurarea acestora;
h) organizează şi ţine evidenţa personalului care a urmat o formă de
perfecţionare a pregătirii profesionale;
Art. 3. – Atribuţiile Centrului de perfecţionare a personalului superior
sanitar se dezvoltă prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de
Ministerul Sănătăţii.
Art. 4. – Personalul didactic care va ocupa funcţii de conducere sau de
expert în Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar va beneficia de
toate drepturile personalului didactic.
Art. 5. – Centrul de perfecţionare a personalului superior sanitar se va
organiza şi va funcţiona în cadrul indicatorilor şi creditelor bugetare aprobate prin
planul de stat pentru Ministerul Sănătăţii.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 22 ianuarie 1972
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 21,
16 februarie 1972, p. 160.
60.
Decret privind modificarea articolului 2 litera d din Decretul nr. 770/1966
pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Articolul 2 litera d din Decretul nr. 770/1966 pentru
reglementarea întreruperii cursului sarcinii va avea următorul cuprins:
d) femeia este în vârstă de peste 40 ani;
Bucureşti, 16 februarie 1972.
Preşedintele
Nr. 53
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 53,
13 mai 1972, p. 394–415.
61.
Ordin al ministerului sănătăţii privind stabilirea normelor de igienă pentru
produse alimentare şi băuturi
Ministerul sănătăţii,
În temeiul Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat şi al Decretului nr. 452/1969, cu
modificările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
emite următorul:
ORDIN
Art. 1. – Normele de igienă pentru produse alimentare şi băuturi se stabilesc
potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Normele de igienă stabilite prin prezentul ordin sunt obligatorii
pentru toate întreprinderile şi organizaţiile de stat şi cooperativiste, ca şi pentru
persoanele fizice care produc sau pun în consum public produse alimentare şi
băuturi.
Art. 3. – Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
organele centrale ale organizaţilor cooperativiste, precum şi comitetele executive
ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor dispune măsurile
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corespunzătoare în vederea aplicării şi controlului respectării prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. – Regulamentul pentru controlul sanitar al produselor alimentare,
aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 846 din 4 septembrie 1963, se
abrogă.
Art. 5. – Direcţia igienei şi medicinii preventive din Ministerul Sănătăţii şi
unităţile sanitare vor controla, potrivit legii, respectarea prevederilor prezentului
ordin.
Bucureşti, 4 aprilie 1972.
Ministrul sănătăţii
Nr. 184.
Dr. DAN ENĂCHESCU
NORME DE IGIENĂ PENTRU PRODUSE ALIMENTARE ŞI BĂUTURI
CUPRINS
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ANEXA
NORME DE IGIENĂ
pentru produse alimentare şi băuturi
Art. 1.- Prezentele norme se aplică produselor alimentare şi băuturilor – materii
prime, semifabricate şi finite – destinate consumului public, în scopul prevenirii efectelor
nocive asupra arganismului uman şi al asigurării valorii nutritive aptime corespunzătoare
compoziţiei naturale a produsului.
Normele de igienă pentru produse alimentare şi băuturi, denumite în continuare
norme, se referă la caracteristicile generale, caracteristicile fizico-chimice, condiţiile
toxicologice şi bacteriologice ale produselor alimentare şi băuturilor.
Produsele alimentare şi băuturile pentru care nu sunt stabilite norme se pun în
consum numai cu avizul Ministerului Sănătăţii.
Art. 2.- Produsele alimentare şi băuturile care nu corespund unor caracteristici
stabilite prin norme se pun în consum numai cu avizul organelor sanitare. În cazul în care
aceste caracteristici se încadrează în limitele standardelor de stat, nu este necesar avizul
organelor sanitare.
Art. 3.- Produsele alimentare şi băuturile trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici generale:
- să nu prezinte semne organoleptice de alterare (modificare de consistenţă,
culoare sau gust, miros de putrefacţie, fermentare sau râncezire);
- să nu fie falsificate;
- să nu fie contaminate cu agenţi bacterieni patogeni şi să nu prezinte un grad
de contaminare cu bacterii condiţionat patogene peste limitele admise;
- să nu conţină substanţe peste limitele admise sau neautorizate de Ministerul
Sănătăţii;
- să nu prezinte miros sau pete de mucegai (cu excepţia mucegaiurilor
selecţionate admise);
- să nu aibă urme de rozătoare;
- să nu aibă miros sau gust străin de natura produsului;
Art. 4.- Se consideră falsificate adaosul oricărei substanţe naturale sau sintetice în
scopul mascării unor defecte ale produselor sau băuturilor, modificării sau conferirii unor
proprietăţi pe care produsul nu le justifică prin compoziţia sa.
Art. 5.- Înlocuirea totală sau parţială a unui component al produsului alimentar
sau al băuturii cu un ingredient natural sau sintetic se va face cu avizul Ministerului
Sănătăţii.
În cazul când s-a obţinut avizul Ministerului Sănătăţii, este obligatorie
menţionarea pe eticheta produsului a modificării aduse în compoziţia acestuia.
Art. 6.- Punerea în consum public, depozitarea, transportul sau prelucrarea
produselor alimentare şi băuturilor care nu întrunesc condiţiile stabilite prin prezentele
norme atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă şi penală, după caz, în
condiţiile prevăzute de lege.
Art. 7.- Pentru controlul de laborator al respectării normelor, se recoltează
următoarele cantităţi de produse alimentare şi băuturi:
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Produsul

Cantităţile necesare pentru control exprimate în g sau ml,
unde nu există altă specificaţie
Bacteriologic

Chimic

Toxicologic

2

3

4

250
250

250+os
100

100
100

100

200

100

-

1 exemplar

1 recipient
1 ambalaj
100

1 recipient
1 ambalaj
-

din proba de
chimie
1 recipient
1 ambalaj
50

Lapte
Lapte pasteurizat

100
1 ambalaj sau 100

250
1 ambalaj sau
250

100
100

Lapte concentrat
Lapte praf

1 ambalaj
1 ambalaj
sau 100
1 ambalaj
sau 100

100

50

-

-

1 ambalaj
1 ambalaj
sau 100
1 ambalaj
sau 100
100
1 ambalaj
sau 100
200

1 ambalaj
100

1 ambalaj
50

100

50

100
200

100
100

-

-

-

1 exemplar
sau 250
100 sau 1 tub
100

din proba de chimie

1

Carne şi produse de carne
Carne (proaspătă, congelată)
Carne tocată
Preparate de carne (salamuri,
cârnaţi, pate de ficat, piftie etc.)
Carne de pasăre
Conserve sterilizate de carne
Extracte de carne
Gelatină alimentară
Produse lactate

Produse lactate dietetice pentru
copii mici
Produse lactate acide (iaurt,
lapte acru, acidofil, kefir etc.)
Frişcă pasteurizată
Smântână
Unt
Brânză
Zară consum
Peşte şi produse din peşte
Peşte (proaspăt, sărat, afumat)
Pastă de peşte
Icre

100 sau 1 tub
100
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1 tub
din proba de chimie

Produsul
1

Conserve de peşte

Cantităţile necesare pentru control exprimate în g sau ml,
unde nu există altă specificaţie
Bacteriologic

Chimic

2

3

Toxicologic
4

1 ambalaj

1 ambalaj

1 ambalaj

150
150

3 buc.
100
100

3 buc
100
100

100
100

150
150
100

100
100
-

-

150

100

-

1 ambalaj
200
1 buc.
200
200

1 ambalaj
200
1 buc.
100
100

-

200
100

100

1 ambalaj
sau 100
2 buc. sau 100

1 ambalaj
sau 100
1 buc. sau 100

1 ambalaj
sau 100
-

1 ambalaj
sau 200
1 ambalaj
1 ambalaj
-

250
1 ambalaj
1 ambalaj

150
1 ambalaj
1 ambalaj

200
1 ambalaj
1 ambalaj
1 ambalaj
sau 200

1 ambalaj
1 ambalaj
1 ambalaj

Ouă
Ouă
Ouă congelate, melanj
Praf de ouă
Grăsimi alimentare
Uleiuri
Grăsimi alimentare solide
Maioneză
Cereale, făinuri alimentare,
produse
de panificaţie
Orez
Fulgi de ovăz, fosfarin,
zeamil, calciu griş etc.
Făină de griş
Făină
Produse de franzelărie
Paste făinoase
Produse zaharoase
Miere
Produse zaharoase
(diferite)
Îngheţată
Produse de cofetărie,
creme
Legume proaspete
Legume deshidratate
Legume congelate
Legume murate
Conserve de legume
Suc de roşii
Bulion, pastă de roşii
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Produsul
1

Fructe şi produse din fructe
Marmeladă gem
Sucuri pasteurizate
Băuturi răcoritoare
Băuturi alcoolice
Vin
Bere
Distilate naturale şi
rachiuri industriale
Băuturi nealcoolice
Apă minerală
Ape gazoase artificiale,
limonadă şi alte băuturi
Preparate culinare
Diverse mâncăruri gătite
Mâncăruri congelate
Sandvişuri diverse
Produse de carne, păsări,
peşte, servite reci
Icre preparate

Cantităţile necesare pentru control exprimate în g sau ml,
unde nu există altă specificaţie
Bacteriologic

Chimic

Toxicologic

2

3

4

100
1 ambalaj
sau 250
1 ambalaj
sau 300

100
1 ambalaj

100
1 ambalaj

1 ambalaj

1 ambalaj

-

1 ambalaj
sau 700
1 ambalaj
1 ambalaj
sau 500

200

1 ambalaj
-

200
100

1 ambalaj
sau 500
1 ambalaj

-

200

1 ambalaj

200

200
1 ambalaj
2 buc.
100

-

200
-

100

-

-

Pentru produsele nespecificate în prezentul articol, cantităţile necesare
determinărilor de laborator se stabilesc prin analogie.
CAPITOLUL II
Caracteristici fizico-chimice
Lapte şi produse lactate
Art. 8. – Laptele trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:
Lapte crud integral Lapte pasteurizat
vacă bivoliţă oaie norm. smântânit
- temperatura laptelui
+10 oC +10 oC +10 oC +12 oC
- grad de impurificare
max.
I
I
II
I
I
- densitatea d20
min.
1,028 1,031 1,032
1,028
- aciditatea oT
min.
15
17
20
15
15
max.
19
21
24
21
21
- substanţă uscată % (fără grăsime) min.
8,5
10
11
8,5
8,5
- proteine %
min.
3,2
4,5
5
3,2
3,3
- indice Cl/lactoză
max.
3
3
3
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- proba reductazei
- reacţia fosfatazei (pentru
pasteurizare la 72–74o)
- reacţia peroxidazei (pentru
pasteurizare la 85o).

min/ore
-

3
-

3
-

3
-

negativă negativă

-

-

-

-

negativă negativă

%

- aciditate °T (pentru
lapte reconstituit)
- solubilitate
- grăsime
- proteine

%
%
%

Lapte praf
degresat

- conţinut în apă

Lapte praf
normalizat

Art. 9. – Laptele neomogen, cu sediment sau corpuri străine vizibile în suspensie,
cu consistenţă filantă sau mucilaginoasă, cu altă culoare decât alb, gălbuie sau uşor
albăstruie, cu miros sau gust străin, este inapt consumului uman.
Art. 10. – Se consideră falsificat laptele cu adaos de apă, de neutralizaţi, conservaţi
sau alte substanţe străine de natura sa.
Art. 11. – Laptele praf trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizicochimice:

max.

5

5

min.
max.

15
21

15
21

min.
max.
min.

97
25

98
1
35

Lapte
acidofil

Kefir

Smântână

- substanţă uscată
(fără grăsime) %
- reacţia peroxidazei

Iaurt

- aciditate °T

Lapte
bătut

Laptele praf trebuie să aibă culoare alb-gălbuie omogenă în toată masa, să nu
prezinte aglomerări stabile şi particule arse.
Art. 12. – Produsele lactate acide trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:

min.
max.

120

75
160

75
120

90
120

22
110

min.

8,5
-

8,5
-

8,5
-

8,5
-

negativă

Produsele lactate acide trebuie să aibă aspect omogen, culoare albă, alb-gălbuie;
iaurtul să nu prezinte bule de gaz şi să nu cedeze mai mult decât 5% zer; frişca pentru
consum să provină din smântână pasteurizată.
Art. 13. – Produsele lactate se păstrează în ambalaje spălate corespunzător şi care
asigură protecţia conţinutului faţă de impurificările din exterior.
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Art. 14. – Se consideră falsificate produsele lactate la care s-au adăugat
conservanţi, substanţe minerale, substanţe amidonoase, albuş de ou, gelatină, alginate de
sodiu sau alte substanţe străine de natura laptelui.
Art. 15.- Untul trebuie să aibă aspect omogen, culoare alb-gălbuie în toată masa şi
să corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:
Unt
Unt topit
- grăsime
%
min.
98
- apă
%
max.
0,5
- aciditate (ml NaOH
n/1 la 100 g)
max.
3,5
3,5
- grade refractometrice
(la 40°C)
40,5–44,5
40,5–44,5
- proba peroxidazei
negativă
- reacţia Kreiss-Ryke
negativă
negativă
- indice Reichert Meissl
21–36
21–36
Art. 16. – Se consideră falsificat untul amestecat cu margarină sau alte substanţe
străine de natura sa.
Art. 17. – Brânzeturile trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizicochimice:
- substanţă uscată (brânză de vaci) % min.
16
- grăsime (brânză dietetică de vaci) % max.
5
- NaCl în:
- brânză dietetică de vaci
nu se adaugă
- brânzeturi sărate (telemea
Moldova)
% max.
4
- alte tipuri de bânzeturi % max.
3,5
Art. 18. – Brânzeturile care sunt balonate ori care au pe secţiune goluri de
fermentaţie nespecifice tipului respectiv de brânză, ori prezintă impurităţi sau zone de
mucegai (cu excepţia brânzeturilor fermentate cu mucegaiuri pure selecţionate) nu
corespund din punct de vedere sanitar.
Art. 19. – Se consideră falsificate brânzeturile care conţin substanţe grase străine
de natura laptelui (margarină, seu, etc.), substanţe amidonoase, conservante sau coloranţi
în masa produsului.
Carne şi preparate de carne
Art. 20. – Carnea proaspătă, refrigerată sau congelată (examinată după
decongelare) trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:
- reacţia
acidă
- pH
- bovine
5,5 – 5,8
- porcine
5,8 – 7,2
- reacţia Nessler (la adaos până
la 10 picături reactiv)
coloratie uşor gălbuie, limpede
- azot uşor hidolizabil:
mg NH3/100 g)
- carne proaspătă
20
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- carne refrigerată
35
- carne decongelată
35
- reacţia de identificare a H2S
negativă
Art. 21. – Este inaptă pentru cosumul uman carnea care:
- suprafaţa este umedă, lipicioasă, cu pete de mucegai de culoare cenuşie sau
verzuie, consistenţă moale (nu revine la apăsare), cu miros de putrefacţie;
- secţiunea este lipicioasă, decolorată, cenuşie-verzuie, cu miros de putrefacţie
sau acru: sucul ce exudează este tulbure, tendoanele sunt moi, cenuşii, lichidul sinovial
tulbure, maduva osoasă cenuşie – murdară cu consistentă micşorată şi nu umple canalul
medular;
- bulionul (după fierbere şi sedimentare) este tulbure, murdar, cu flocoane, cu
miros rânced sau de mucegai.
Art. 22. – Carnea congelată trebuie să prezinte următoarele caracteristici fizicochimice:
- la suprafaţă, culoare cu nuanţă mai închisă decât carnea proaspătă, consistenţă
mare; grăsime de culoare specifică, tendoane de culoare albă cu reflexe sidefii, temperatura
la os –10°, iar după decongelare lentă la +5°, are caracteristicile fizico-chimice ale cărnii
refrigerate.
Este interzisă recongelarea cărnii decongelate.
Art. 23. – Carnea tocată trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizicochimice:
- reacţia
acidă
- pH
- bovine
max.
6,2
-porcine
max.
6,6
- azot uşor hidrolizabil
(mg NH3/100 g)
30
- reacţia de identificare
a H 2S
negativă
Art. 24. – Este inaptă pentru consumul uman carnea tocată care prezintă zone de
oxidare sau alterare, este lipicioasă, filantă, are miros de fermentaţie, putred sau orice alt
miros străin ori este preparată cu adaos de organe (inimă, splină, plămîni), sau cu
preparate de carne.
Art. 25. – Carnea sărată sau afumată trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:
- reacţia
- reactia Kreiss
- reacţia de identificare
a H2S
negativă
- azot uşor hidrolizabil
în cazul cărnii sărate
(mg NH3/100 g)
max.
- reacţia saramurei
acidă
Art. 26. – Este inaptă pentru consumul uman:
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acidă
negativă

45

- carnea sărată sau afumată care prezintă pete de mucegai, mucus, consistenţă
redusă, gust sau miros rânced, acru sau orice alt gust sau miros străin;
- carnea sărată a cărei saramură este tulbure, cu spumă şi prezintă peliculă la
suprafaţă.
Art. 27. – Preparatele de carne proaspete şi semi-afumate trebuie să corespundă
următoarelor caracterisitici fizico-chimice:
- azot uşor hidrolizabil
(mg NH3/100 g)
max.
45
- NaCl
%
max.
3
Art. 28. – Sunt inapte pentru consumul uman preparatele de carne care au:
suprafaţa lipicioasă, mucegăită, membrana crăpată, compoziţia neaderentă la înveliş, cu
goluri de umplere, gust sau miros de alterat, acru, rânced sau orice alt miros străin de
natura produsului.
Salamurile semiafumate şi de durată pot prezenta pe înveliş mucegai alb netoxic.
Art. 29. – Păsările tăiate proaspete sau congelate (examinate după decongelare)
trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:
- azot uşor hidrolizabil
(mg NH3/100 g)
max.
20
- reacţia de identificare
a H2S
negativă
Art. 30. – Sunt inapte pentru consumul uman păsările tăiate care au:
- creasta şi bărbiţele de culoare brună, ochii retractaţi în orbite, ciocul fără luciu,
cu mucozităţi vâscoase în cavitatea bucală, pielea umedă, de culoare cenuşiu-gălbuie, cu
pete verzui;
- pe secţiune, suprafaţa lipicioasă cu miros putred, grăsimea cu miros rânced,
ţesutul muscular de culoare roşie-închisă sau cenuşie, cu consistenţa scăzută;
- bulionul (după fierbere şi sedimentare) tulbure, cu miros putred şi rânced.
Peştele
Art. 31. – Peştele proaspăt, refrigerat sau congelat (examinat după decongelare)
trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:
- proba albastrului de metilen
pozitivă după 2 ore
- azot uşor hidrolizabil
(mg NH3/100 g)
- şalău, ştiucă, somn
25
- ciprinide (crap, plătică, babuşcă)
30
- cod, stavrid, macrou
35
- azot uşor hidrolizabil
(pentru peştele
X 100/azot total
de apă dulce) max.
0,95
Art. 32. – Este inapt pentru consumul uman peştele la care:
- solzii sunt decoloraţi şi se desprind uşor, corpul este acoperit cu mucus vâscos,
rău mirositor, ochii sunt retractaţi şi corneea opacă, culoarea branhiilor este cenuşieverzuie sau brună, mirosul uşor putred;
- ţesutul muscular este flasc cu miros neplăcut, amprenta revine parţial, ţesutul
muscular paravertebral se desprinde uşor de pe oase, peretele abdominal este moale,
viscerele sunt sângerânde, înmuiate, cu miros neplăcut;
- bulionul (dupa fierbere şi sedimentare) este tulbure, cu gust şi miros neplăcut.
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Art. 33. – Peştele congelat trebuie pus în consum numai în stare congelată.
Art. 34. – Peştele sărat, uscat, sărat în saramură sau afumat trebuie să corespundă
următoarelor caracteristici fizico-chimice:
- apă (pentru peştele sărat uscat)
%
max.
35
- NaCl

%

- peştele sărat
- peştele afumat:
la cald
la rece
- azot usor hidrolizabil
(mg NH3/100 g)

max.

14

max.
max.

4,5
14

max.
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Art. 35. – Este inapt pentru consumul uman:
- peştele sărat sau afumat care are solzii uşor detaşabili, branhiile cu miros străin
şi mucus, ţesut muscular ce se desprinde uşor de pe oase, consistenţa scăzută, ţesut
paravertebral cu urme de sânge, miros sau gust acru, rânced, de mucegai, putred sau orice
alt gust şi miros străin;
- peştele sărat atins de fuxină sau infestat cu larve de Piophyla caseii sau alţi
paraziţi.
Art. 36. – Pasta de peşte trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizicochimice:
- apă
%
max.
52
- NaCl
%
max.
18
- azot uşor hidrolizabil
(mg NH3/100 g)
max.
80
Art. 37. – Este inaptă pentru consumul uman pasta de peşte neomogenă care
conţine resturi de oase, solzi sau impurităţi, care are altă culoare decât maroniu-cenuşie
uniformă în toată masa, ori gust iute, acru de mucegai, miros rânced sau putred.
Art. 38. – Icrele trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:
- apă
%
max.
60
- aciditate (mg KOH la 1 g)
max.
4
- H2S
absent
- NaCl
%
max.
10
- icre tarama (Na Cl)
%
max
14
- azot uşor hidrolizabil
(mg NH3/100 g)
- icre indigene proaspete
max.
35
- icre de Manciuria
max
45
- icre tarama mature
max
65
Icrele trebuie sa aibă boabele întregi, elastice, translucide şi să nu prezinte
cheaguri de sânge sau ţesut conjunctiv.
Icrele de mreană sau cele provenite de la peşti parazitaţi sunt inapte pentru
consumul uman.
288

Ouă pentru consum
Art. 39. – Ouăle pentru consum trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
- densitate
oul să nu plutească într-o
soluţie de NaCl 6%
- aciditate gălbenuş
(ml NaOH n/1 la 100 g)
25–30
- alcalinitate albuş
(ml HCl n/1 la 100 g)
5–14
- pH gălbenuş
max.
5,9
- pH albuş
max.
8
- înălţimea camerei de aer, mm
-pentru ouăle foarte proaspete
max.
5
- pentru ouăle proaspete
max
9
- pentru ouăle conservate
max
1/5 din înălţimea
oului
Ouăle trebuie să nu prezinte coaja murdară, fisurată, albuşul şi gălbenuşul
lichefiate, miros sau gust străin şi să nu fie transportate în cofraje murdare.
Ouăle găsite negerminabile la incubator sunt inapte pentru consumul uman.
Art. 40. – Produsele congelate de ouă trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:
Melani
Gălbenuş
Albuş
- aciditate
(ml NaOH n/1
25–30
10–15
la 100 g
- pH
max.
6,5–7
5,9–7,0
Produsele congelate de ouă trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
la deschiderea ambalajului conţinutul să prezinte o suprafaţă netedă, cu
ridicătură la centru;
după decongelare, lichidul să fie omogen, fără miros străin, să aibă
culoare galbenă pentru melanj sau gălbenuş şi albă-verzuie pentru albuş;
Produsele congelate de ouă se pun în consum numai în stare congelată.
Art. 41. – Praful de ouă integral prezintă următoarele caracteristici fizico-chimice:
- umiditate
%
max.
5
- solubilitate
%
max.
70
- pH
max.
8,0
Praful de ouă trebuie să aibă culoare galbenă, omogenă în toată masa şi să nu
prezinte aglomerări stabile.
Praful de ouă cu adaos de conservanţi, coloranţi sau alte substanţe străine este
inapt pentru consumul uman.
Produsele congelate de ouă şi praful de ouă:
- se prepară numai din ouă de găină proaspete, provenite din ferme indemne de
maladii transmisibile omului;
- se comercializează numai în ambalaje originale nedesfăcute şi se utilizează
numai pentru preparate ce suferă o prelucrare termică.
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Art. 42. – Maioneza trebuie să se prezinte ca o masă omogenă şi să fie preparată
numai din ouă proaspete de găină, în prealabil spălate şi dezinfectate. Nu trebuie să conţină
corpuri străine şi substanţe volatile la 105° peste 15% şi să aibă pH mai mare de 4,5.
Legume şi fructe
Art. 43. – Ciupercile comestibile trebuie să provină din culturi selecţionate, iar
comestibilitatea lor să fie atestată prin certificat fito-sanitar.
Legumele congelate se pun în vânzare numai în stare congelată.
Pentru preparatele de legume destinate alimentaţiei copiilor, conţinutul de nitraţi
în materiile prime vegetale se limitează la maximum 10 mg NO3/kg produs.
Art. 44. – Legumele deshidratate trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
- conţinut în apă
%
max.
10
- corpuri străine (cenuşă
insolubilă în HCl 10%) %
max.
0,1
- impurităţi metalice
(mg/kg)
max.
3
Art. 45. – Legumele murate trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
- aciditate (mg. acid lactic/100 cm3 zeamă)
0,5 – 2,4
- NaCl % (grame în 100 cm3 zeamă)
1,5 – 4,5
Art. 46. – Fructele congelate, după decongelare, trebuie să păstreze caracteristicile
organoleptice ale fructelor proaspete. Fructele congelate se pun în vânzare numai în stare
congelată.
Art. 47. – Fructele uscate sau afumate trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:
Fructe
Fructe
uscate
afumate
- umiditate
%
max.
16–25
30
- substanţe insolubile
%
max.
0,1
0,1
Art. 48. – Sunt inapte pentru consumul uman:
- măslinele care au un grad de infestare cu parazitul Dacus Oleae peste 10%;
- sâmburii de fructe (nuci, alune, arahide) care conţin micotoxine sau acid
cianhidric.
Concentrate alimentare
Art. 49. – Concentratele pentru supe trebuie să aibă următoarele caracteristici
fizico-chimice:
- umiditate
%
max.
12
- substanţe grase
%
- supe naturale
min.
8
- supele cu hidrolizat
proteic
min.
4
- azot total (g/litru bulion)
min.
0,4
din care:
- azot aminic (g NH2 % N)
min.
0,12
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- azot amoniacal (g NH3 % N)
- NaCl (la supe
reconstituite)
- corpuri străine
- reacţia Kreiss modificată

%

max.

0,048

max

1,1
lipsă
negativă

Conserve alimentare
Art. 50. – Conservele de carne şi peşte trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:
- Na Cl
%
max.
2
- H2S
negativ sau
slab pozitiv
Azot uşor hidrolizabil:
- conserve de carne
(mg NH3/100 g)
max.
55

- aciditate totală
(mg acid citric)
(mg acid malic)
- aciditate volatilă
(mg acid acetic)
- impurităţi minerale
(insolubile in HCl
10%)

Suc de roşii

Bulion şi pastă
de roşii

Art. 51. – Din punct de vedere sanitar, recipientele pentru conservele alimentare
(cutii, borcane sau sticle) trebuie să fie:
- ermetic închise;
- cu suprafeţe metalice neruginite, nebombate, fără fisuri sau neetanşeităţi, fără
aglomerari de aliaj pentru lipit sau suprafeţe necositorite, făra pete negre sau de rugină în
interior.
Art. 52. – Sucul, bulionul şi pasta de roşii trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice raportate la substanţa uscată solubilă:

%

max.

10

-

%

max.

0,5

0,6
-

%

max.
0,05

Art. 53. – Compoturile nu trebuie să conţină substanţe insolubile în HCl 10%,
peste 0,05% şi siropul să nu fie tulbure.
Crupe, făinuri alimentare, produse de panificaţie
Art. 54. – Crupele alimentare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
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- corpuri străine
din care:
- substanţe minerale
- umiditate

%

max.

Orez
decorticat
2,5

%
%

max.
max.

0,3
15–5

Fulgi de
ovăz
1
0,1
13–5

grâu

Arpacaş
orz

3

5

0,1
14

0,2
14

Sunt inapte pentru consumul uman crupele alimentare care au suferit o tratare
(apretare, ungere, colorare) în scopul de a masca defectele sau care provin din cereale
tratate cu substanţe chimice;
- au gust sau miros de încins, de ars, de mucegai, de fermentat sau orice alt miros
sau gust străin;
Art. 55. – Făinurile alimentare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
AlcaliCenuşă
Indice
Aciditat Gluten
Uminitate
umed glutenic (la sube
ditate
grade
stanţă
(cmc
(cmc
uscată)
NaOH
HCl
N/1 la
N/1 la
100 g)
100 g)
%
max.
% min.
min.
% max.
max.
max.
Făină de grâu:
0,48
29
26
2,2
14,5
- 480 albă
0,78
27
25
3
14,5
- 780
1,30
25
24
4
14,5
intermediară
- 1300
neagră
Făină de secară
14
4
1,2
Făină de porumb
15,5
4
Făină de orez
15
2,5
0,78
Făină de grâu malţată
9,5
4
0,6
Griş
14,5
2,2
0,7
Calciu de griş
14,5
2,2
1,70
Amidon de grâu
14
2,5
0,4
Amidon de porumb
15
3
0,5
Amidon de cartofi
20
3
0,6
Fosfarin
3,5
0,5
65
Zeamil
15
0,4
2
Făinurile alimentare trebuie să nu conţină aşchii de fier, fier pulbere peste
3 mg/kg sau alte corpuri străine.
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Art. 56. – Produsele de panificaţie, biscuiţii, turta dulce şi vafele trebuie să
corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:

1
Pâine albă
Pâine semialbă
Pâine neagră
Graham
Cozonac-chec
Biscuiţi
Turtă dulce
Vafe

NaCl
%

Cenuşă
insolubilă
% (în HCl
10 %)

max.
4

Alcalinitate
(cmc
HCl N/1
la
100 g)
max.
5

max.
6

max.
7

3–4
4,5 – 5
6 – 6,5
5
2
-

2
1
-

2
1,4
1,4
-

0,1
0,1
0,1

Umiditate

Porozitate

Aciditate
(cmc
NaOH
N/1 la
100 g)

%
2

%
3

43 – 45
42 – 47
44 – 48
44
27 – 32
3,5
12
10

72 – 75
65 – 70
62 – 65
45
-

Produsele de panificaţie, biscuiţii, turta dulce şi vafele nu trebuie sa fie deformate,
cu suprafaţa murdară, arsă, miezul necopt, cu urme de făină nefrămîntată, cu corpuri
străine de natura produsului sau provenite din făina necernută ori să prezinte semne de
alterare microbiană (boala întinderii).
Art. 57. – Pastele făinoase trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizicochimice:
- umiditate
%
max.
13
- aciditate (cm3 NaOH N/1 la 100 g)
max.
4
- cenuşă (raportată la substanţa uscată):
- paste fără ou
0,5
max.
%
- paste cu ou
0,65
max.
%
Zahăr şi produse zaharoase
Art. 58. – Zahărul (tos, bucăţi, pudră) trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:
Glucoză
Zahăr
lichidă
solidă
- umiditate
%
max.
0,15
- zaharoză (raportată la substanţa uscată)
%
max.
99,6
- cenuşă
%
max.
0,03
- impurităţi metalice (sub 0,3 mm, mg/kg)
max.
3
- aciditate, grade (cmc NaOH N/1 la 100
max.
2,5
3
g)
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În soluţie 10% zahărul să nu fie tulbure sau cu sediment.
Art. 59. – Mierea de albine trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
Miere
Miere
Miere
de
de
de
zahăr
mană
flori
- apă
%
max.
20
20
22
- zahar invertit
%
max.
70 – 80
60 – 70
- substanţe minerale
%
max.
0,4
1,0
0,4
- substanţe insolubile în apă
%
max.
0,5
0,5
- aciditate (cmc NaOH N/1 la 100 g)
max.
4
5
0,4 – 2,4
- indice diastazic
min.
8
8
- reacţia Fiehe
negativă
negativă
negativă
- conţinut hidroximetilfurfurol
max.
40
40
(mg/kg)
- examen microscopic
polen
polen
prezent
prezent
Se consideră falsificare adaosul de apă, glicerină, dextrină, melasă, arome sau
îndulcitori sintetici, în miere.
Art. 60. – Bomboanele şi drajeurile nu vor conţine acid cianhidric în umplutură
peste 2 mg/kg şi cenuşă insolubilă în HCl 10% peste 0,10%.
Art. 61. – Halvaua şi ciocolata trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
Halva
Ciocolată
- umiditate
%
max.
7
2
- cenuşă totală
%
max.
2,7
2
- cenuşă insolubilă (în HCl 10%)
%
max.
0,1
0,1
- resturi de coji şi seminţe
%
max.
0,8
- pH
5,5 – 6,5
Art. 62. – Îngheţata trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizicochimice:

- substanţă uscată
- aciditate °T
- reacţia peroxidazei

%

min.
max.

Îngheţată
cu lapte
29–40
24
negativă

Îngheţată
cu fructe
30
70
negativă

Îngheţata şi diversele produse de cofetărie şi patiserie nu se prepară cu ouă de raţă.
Art. 63. – Produsele din fructe prelucrate cu zahăr (dulceaţă, jeleuri, gemuri,
marmeladă, sirop şi altele asemenea) nu trebuie să conţină substanţe insolubile în HCl
10% peste 0,05%.
Grăsimi alimentare
Art. 64. – Grăsimile alimentare animale trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:
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- apă
- aciditate liberă (g acid
oleic
- substanţe insolubile în
eter etilic
- reacţia Kreiss, modificată

%

Max.

Untură de
porc
0,5

Seu
topit
0,2

%

Max.

1

0,7

%

Max.

0,5

lipsă

negativă

negativă

Art. 65. – Untura de porc nu trebuie să conţină substanţe străine (uleiuri
hidrogenate, substanţe neutralizante – hidroxizi, carbonaţi alcalini sau alcalinoteroşi,
uleiuri minerale ş.a.), să nu aiba miros rânced, putred, de mucegai, amar, ori gust
pronunţat de ars sau alt gust străin.
Art. 66. – Grăsimile vegetale comestibile trebuie să corespundă următoarelor
caracterisitici fizico-chimice:
Margarină
Ulei
Ulei de
floarea- solidificat cu lapte fără lapte
soralui
- apă şi substanţe volatile la 105 % max.
0,15
0,15
16,5
16,5
°C
- aciditate liberă (g acid oleic la % max.
0,4
0,4
100 g)
- aciditate (cm3NaOH N/1 la
max.
3
1,3
100 g)
- indice de peroxid (meg/kg)
max.
- substanţe insolubile în eter
% max.
0,1
etilic
- uleiuri minerale
lipsă
- reacţie Kreiss
negativă negativă
negativă
negativă
- amidon
%
0,2 – 0,3
0,2 – 0,3
Art. 67. – Uleiul vegetal este admis dacă nu conţine suspensii sau sediment la 60°,
ori polimeri sau acizi graşi oxidaţi peste 1,5%.
Margarina trebuie să aibă aibă aspect de masă onctuosă omogenă, plastică, de
culoare uniformă în toată masa şi să conţină amidon sau ulei de sesam ca revelator.
Condimente
Art. 68. – Se consideră falsificate condimentele la care s-au adăugat amidon, făină,
tărâţe, rumeguş de lemn, turte oleaginoase, părţi din alte plante sau care conţin impurităţi
minerale peste 3%.
Art. 69. – Sarea comestibilă trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
fizico-chimice:
- reacţia neutră;
- să conţină: minimum 98% clorură de sodiu; maximum 1,2% substanţe
insolubile în apă; 0,15% clorură de magneziu; 0,04% trioxid de fier.
Sarea iodată trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-chimice:
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- conţinut în iodat: minimum 15 şi maximum 25 mg/10 kg, respectiv minimum 9
şi maximum 15 mg iod;
- granulaţia clorurii de sodiu destinate iodării să fie cuprinsă între 0,1 – 0,2 mm.
Art. 70. – Oţetul care conţine alcool metilic peste 0,05 g la 100 ml este inapt
pentru consumul uman.
Băuturi
Art. 71. – Vinurile trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizicochimice:
Aciditate volatilă în
Amoniac mg/l
H2SO4 g/l max.
max
Vin alb
1,00
20
Vin roşu

1,25

20

Vinuri licoroase

1,00

-

Şampanie

0,70

-

Vinurile oţetite, manitate, care se întind, care au miros de hidrogen sulfurat, de
mucegai sau alt miros străin, nu corespund din punct de vedere sanitar.
Art. 72. – Se consideră falsificare punerea în consum sub denumirea de vin a
produselor de fermentaţie preparate din: pichet, boştină, marmeladă, drojdie de vin sau din
alte fructe decât struguri.
Art. 73. – Berea trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico- chimice:
- aciditate totală
(ml NaOH N/1 la 100 ml): bere blondă
max.
3,8
bere brună
max.
5,0
Art. 74. – Băuturile alcoolice distilate trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici fizico-chimice:
Băuturi Ţuică Sliboviţă Rachiu Rachiu de Rachiu Rachiu Coniac
de
industriale
de vin tescovină
de
drojdie fructe
- aciditate
(g acid acetic/
0,750 0,750 0,1400
0,750
0,125
0,750 0,250
0,006
100 ml de alc.
anhidru) max.
- alcool metilic
absent
1,60
1,25
0,42
0,67
urme
1,60
1,37
(g/100 ml alc.
anhidru) max.
- furfurol (g/100
0,002
0,003
0,002 0,002 0,002
ml alc. anhidru) absent 0,003 0,002
max.
- alcooli
superiori (g alc.
0,700 0,500 0,400
0,500
0,500
0,400 0,350
0,003
izoamilic/100
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ml alc. anhidru)
max.
- acid cianhidric
total (g/100 ml
băutură) max.
- esteri ( g acetat
de etil/ 100 ml
alc. anhidru)
max.
- aldehide ( g
ald. acetică la
100 ml alc.
anhidru) max.

absent

0,005

0,003

absent

absent

absent

0,005

absent

0,165

0,100

0,100

0,050

0,250

0,250

0,100

0,085

0,002

0,05

0,03

0,05

0,083

0,08

0,08

0,03

Art. 75. – Băuturile nealcoolice sunt admise numai dacă nu conţin acid cianhidric
liber sau legat ori impurităţi, iar în cazul siropurilor de fructe, dacă nu conţin substanţe
insolubile în HCl 10 %, peste 0,1%.
CAPITOLUL III
Condiţii toxicologice
Adjuvanţi alimentari
Art. 76. – Prin adjuvanţi alimentari se înţeleg substanţele chimice are se adaugă la
produsele alimentare, în vederea ameliorarii duratei de păstrare, a aspectului, gustului,
mirosului sau a calităţilor tehnologice.
Nu se consideră adjuvanţi alimentari: zahărul, sarea, condimentele naturale
(piper, boia de ardei, scorţişoară, cuişoare, foi de dafin, muştar etc.) precum şi alcoolul
etilic.
Art. 77. – Folosirea adjuvanţilor alimentari se face cu avizul sanitar al Ministerului
Sanătăţii.
Art. 78. – Pentru a obţine avizul sanitar, beneficiarul trebuie să prezinte
următoarea documentaţie:
- denumirea comercială a adjuvantului şi denumirea fabricii producătoare;
- formula chimică;
- indici fizico-chimici care caracterizează gradul de puritate a adjuvantului;
- necesitatea folosirii adjuvantului;
- date experimentale privind concentraţia minimă eficientă a adjuvantului;
- concentraţia propusă;
- date privind toxicitatea adjuvantului (DL50, toxicitatea subacută);
- metoda de determinare a adjuvantului în produsele alimentare la care se
adaugă;
Art. 79. – Folosirea de adjuvanţi alimentari la produsele alimentare destinate
prioritar grupelor vulnerabile de populaţie – copii, bătrâni bolnavi, femei în perioada
maternităţii – este interzisă.
Art. 80. – Comercializarea sau distribuţia adjuvanţilor alimentari admişi se face
numai în ambalaje originale pe care se menţionează datele de identificare şi modul de
folosire.
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Art. 81. – Adaosul de adjuvant trebuie evidenţiat pe eticheta produsului alimentar
sau băuturii, cu menţiunea „conservant chimic”, „aromatizat sintetic”, „colorat artificial”.
Art. 82. – Adjuvanţii alimentari trebuie să corespundă următoarelor cerinţe
generale de puritate, pe lângă cerinţele indicate la fiecare substanţă în parte:
- arsen
max.
3 ppm (mg la kg adjuvant)
- plumb
max.
10 ppm „ „ „
„
- cupru
max.
50 ppm „ „ „
„
- zinc
max.
25 ppm „ „ „
„
Conservanţi alimentari
Art. 83. – Folosirea acidului benzoic sau a benzoatului de sodiu pentru
conservarea produselor de fructe şi legume nesterilizate sau nepasteurizate care au un
conţinut de zahăr mai mic de 60% se admite la următoarele concentraţii (în mg acid
benzoic la kg produs comercializat):
- gemuri, marmelade
700
- semifabricate de fructe
200
- fructe zaharate
100
Substanţa trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate: minimum
99,7% acid benzoic sau 99% benzoat de sodiu.
Art. 84. – Folosirea esterului metilic, etilic, sau propilic al acidului hidroxibenzoic
se admite în concentraţiile stabilite prin avizul sanitar al Ministerului Sănătăţii.
Substanţele enumerate mai sus trebuie să corespundă următoarelor condiţii de
puritate: 99% substanţă activă (la desicare 2 ore la 80°); punct de fuziune pentru ester
metilic: 125 – 128°C, pentru ester etilic: 115 – 118°C, pentru ester propilic: 95 – 97°C.
Art. 85. – Folosirea acidului sorbic sau a sorbatului de potasiu se admite în
următoarele concentraţii (mg acid sorbic/kg produs):
- brânzeturi topite
1.000
- margarină
360
- legume şi fructe
1.000
- pastă de tomate
1.000
Substanţa trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- substanţă activă
99%
- cenuşă sulfatată
0,2%
- aldehide
0,1%
Art. 86. – Folosirea anhidridei sulfuroase, a sulfitului, metabisulfitului sau
bisulfitului de sodiu se admite în următoarele concentraţii (mg. SO2 total la kg sau litru
produs):
- marmeladă, gemuri, siropuri naturale
25
- vin
200
- fructe şi legume deshidratate
50
- biscuiţi
25
- pastă de tomate
100
Substanţele enumerate mai sus trebuie să corespundă următoarelor condiţii de
puritate:
- concentraţia substanţelor
%
min.
95
- seleniu
max.
30 mg/kg
- anhidrida sulfuroasă: la evaporare un reziduu discret
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- Sulfit de sodiu:
- concentraţia în SO2
min.
48%
- tiosulfat de sodiu
max.
0,1%
- pH sol. 10%
0,5 – 10
- Bisulfit de sodiu:
- concentraţia în SO2
min.
60%
- pH sol. 10%
3,5 – 4,5
- Metabisulfit de sodiu:
- concentraţia în SO2
min.
64%
- tiosulfat de sodiu
max.
0,1%
- pH sol. 10%
4 – 4,5
Art. 87. – Folosirea propionatului de sodiu, potasiu sau calciu se admite la
conservarea brânzeturilor topite, în concentraţie de 1.000 mg la kg produs.
Aceste substanţe trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- substanţă activă
99%
- pH sol. 10%
7–9
Art. 88. – Folosirea diacetatului de sodiu se admite în concentraţiile stabilite prin
avizul Ministerului Sănătăţii.
Substanţa trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- acid acetic liber
%
min.
39
- pH sol. 10%
4,5 – 5
- impurităţi de acid formic
şi impurităţi oxidabile
lipsă
Art. 89. – Folosirea acidului dietilditiocarbonic se admite la tratarea vinurilor în
următoarele condiţii:
- numai pentru vinuri cu tărie alcoolică peste 12° alcoolice şi cu un conţinut de zahăr peste
30 g/l;
- doza maximă de tratament 5 g/hl vin;
- doza reziduală în vin 0;
- îmbutelierea şi punerea în consum a vinurilor se vor face numai după descompunerea
integrală a substanţei, pe baza buletinului de analiză care indică lipsa reziduurilor.
Art. 90. – Folosirea nizinei la brânzeturi topite se admite în concentraţie de 100
mg la kg produs finit.
Art. 91. – Punerea în consum a citricelor tratate cu difenil se admite cu condiţia ca
doza reziduală de difenil sa nu depăşească 50 mg/kg produs.
Cojile provenite din fructele tratate nu pot fi folosite pentru prăjituri, dulciuri sau
băuturi răcoritoare.
Art. 92. – Folosirea acidului propionic, a propionatului de Na sau de Ca la
brânzeturi topite se admite în concentraţie de 600 mg la kg produs.
Substanţele trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
Propionat
Propionat
de Na
de Ca
- apă (metoda Fischer)
%
max.
4
5
- pH sol. 10%
7,5 – 10
7–9
- substanţe insolubile
%
max.
0,1
0,3
în apă
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Art. 93. – În produsele sterilizate şi închise ermetic în ambalaje nu se permite
adaosul de conservanţi.
Antioxidanţi alimentari
Art. 94. – Folosirea galatului de dodecil ca antioxidant pentru grăsimi sau produse
care conţin grăsimi (exceptând untul) se admite în concentraţie de 100 mg la kg produs.
Substanţa trebuie sa corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- substanţe volatile
(la 60° dupa 4 ore)
%
max.
0,5
- cenuşă sulfatată
%
max.
0,05
- aciditate liberă calculată
în acid galic
%
max.
0,5
- compuşi organici coloraţi, maximum 100 mg la kg substanţă.
Art. 95. – Folosirea acidului ascorbic, a ascorbatului de sodiu, a palmitatului de
ascorbil, a acidului isoascorbic şi a isoascorbatului de sodiu se admite în următoarele
concentraţii (mg acid ascorbic/kg produs):
- grăsimi
100
- fructe conservate prin frig
30
- pâine
50
Substanţele trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
Acid
Acid isoascorbic
ascorbic
- pierderi prin desicare
(24 ore în exicator)
%
max.
0,4
0,25
- cenuşă sulfatată
%
max.
0,1
0,1
Art. 96. – Folosirea de alfa tocoferol la grăsimi se admite în concentraţie de 300
mg/kg produs.
Substanţa trebuie să aibă indicele de refracţie (la 20°), 1,503 – 1,507.
Coloranţi alimentari
Art. 97. – Colorarea produselor alimentare şi băuturilor cu zahăr ars, sucuri
naturale de fructe, boia de ardei, pastă de roşii, cafea sau cacao este admisă. La produsele
alimentare astfel colorate este interzis adaosul de coloranţi sintetici.
Art. 98. – Se permite colorarea produselor alimentare cu clorofilă, înălbirea
zahărului rafinat cu ultramarin chimic pur şi colorarea margarinei cu caroten, în
concentraţie de 16 mg la kg produs.
Art. 99. – Colorarea produselor zaharoase şi a băuturilor cu tartrazină se admite
în următoarele concentraţii (mg/kg produs);
- îngheţată
60
- prăjituri
170
- specialităţi de ciocolată
100
- caramele
70
- drajeuri
150
- băuturi alcoolice
10
Pentru băuturile nealcoolice sintetice concentraţia se stabileşte prin avizul
Ministerului Sănătăţii.
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Colorantul (color index 19140) trebuie să corespundă următoarelor condiţii de
puritate:
- colorant pur
%
min.
85
- substanţe volatile la 135°C
%
max.
10
- reziduu insolubil în apă
%
max.
0,5
- extract eteric
%
max.
0,3
- ac. fenilhidrazină p. sulfuric
%
max.
0,1
- cloruri şi sulfaţi de sodiu
%
max.
6
- oxizi totali
%
max.
1
- coloranţi subsidiari
%
max.
3
Art. 100. – Colorarea produselor zaharoase şi a băturilor cu indigotină se admite
în următoarele concentraţii (mg/kg produs):
- îngheţată
40
- prăjituri
100
- băuturi alcoolice
10
Pentru băuturile nealcoolice sintetice concentraţia se stabileşte prin avizul sanitar
al Ministerului Sănătăţii.
Colorantul (color index 73015) trebuie să corespundă următoarelor condiţii de
puritate:
- colorant pur
%
min.
85
- pierderi la desicare la 135°C
%
max.
10
- cloruri şi sulfaţi calculaţi
în săruri de sodiu
%
max.
15
- produşi insolubili în apă
%
max.
0,2
- extract eteric în eter
%
max.
0,2
- alţi coloranţi
%
max.
1
- acid cistin sulfonic
%
max.
1
Art. 101. – Colorarea produselor zaharoase şi a băuturilor cu eritrosină se admite
în următoarele concentraţii (mg/kg produs):
- îngheţată
40
- prăjituri
50
- băuturi alcoolice
10
- caramele
50
Pentru băuturile nealcoolice sintetice concentraţia se stabileşte prin avizul sanitar
al Ministerului Sănătăţii.
Colorantul (color index 45.430) trebuie să corespundă următoarelor condiţii de
puritate:
- colorant
%
min.
85
- substanţe volatile la 135°C
%
max.
12
- reziduu insolubil în apă
%
max.
0,2
- extract eteric
%
max.
0,1
- cloruri şi sulfaţi de sodiu
%
max.
2
- oxizi totali
%
max.
1
- carbonat de sodiu
%
max.
0,5
- iodură de sodiu
%
max.
0,5
- iod organic legat
de colorant pur
%
56,8 – 58,5
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Art. 102. – Folosirea caramelului pentru colorarea produselor alimentare se
admite cu condiţia ca la obţinerea acestuia să nu se folosească amoniu sau săruri de
amoniu.
Conţinutul în cenuşă al caramelului nu trebuie să depăşească 0,5%.
Art. 103. – Colorarea produselor alimentare şi a băuturilor cu coloranţi sintetici
este permisă numai în unităţile socialiste de stat şi ale organizaţiilor cooperatiste care au ca
obiect de activitate industrializarea şi prepararea alimentelor.
Aromatizanţi alimentari
Art. 104. – Folosirea aromatizanţilor alimentari sintetici se admite numai la
produsele zaharoase, de patiserie, îngheţată, ciocolată, margarină şi băuturi alcoolice
distilate.
Concentraţiile în care se folosesc aromatizanţii alimentari se stabilesc după
următoarele criterii:
- aromatizanţi care au un DL50 la injectare intraperitoneală mai mare de 5.000
mg/kg greutate corporală şi nu produc modificări în experienţele subacute, se folosesc în
concentraţie maximă de 50 mg la kg produs. Fac parte din această grupă pseudoaldehidele
C14 – C20, acetatul de etil, acetatul de butil;
- aromatizanţii care au un DL50 la injectare intraperitoneală mai mare de 1000
mg/kg greautate corporală şi nu produc modificări în experienţele subacute se folosesc în
concentraţie maximă de 30 mg la kg produs. Fac parte din această grupă ionona, aldehida
benzoică, etilvanilina;
- aromatizanţi care au un DL50 la injectare intraperitoneală mai mare de 1000
mg/kg greutate corporală şi determină modificări limitate în experienţele subacute, se
folosesc în concentraţie maximă de 20 mg la kg produs. Fac parte din această grupă
aldehida cinamică, valerianatul de etil, valerianatul de butil.
Art. 105. – Aromatizarea produselor alimentare şi a băuturilor nu este admisă cu
aromatizanţi, esenţe sau arome care au un DL50 la injectare intraperitoneală sub 1000
mg/kg greutate corporală şi care produc modificări toxicologice evidente în experienţele
subacute sau cronice. Fac parte din această grupă citratul, formiatul de etil, safrolul şi
derivaţii săi, cumarina, metilnaftilacetona, butiratul de butil.
Art. 106. – Concentraţia totală de aromatizanţi adăugaţi unui produs alimentar
sau unei băuturi nu trebuie să depăşească 200 mg la kg produs aromatizat.
Art. 107. – Folosirea esenţei de fum sau a fumului lichid pentru aromatizarea
conservelor de peşte sau a mezelurilor se admite cu condiţia ca să nu conţină substanţe
cancerigene de tipul 3 – 4 benzpiren.
Adaosul de fum lichid sau esenţă de fum în produs sau în lichidul conservelor este
interzis.
Art. 108. – Folosirea monoglutamatului de sodiu este admisă pentru aromatizarea
supelor concentrate, în proporţie de 3000 mg la 1 kg produs.
Art. 109. – Fabricarea de aromatizanţi, esenţe şi arome sintetice se face pe baza
avizului sanitar al Ministerului Sănătăţii. Pentru obţinerea avizului, întreprinderile
producătoare trebuie să prezinte următoarea documentaţie:
- denumirea comercială şi formula chimică a substanţelor;
- reţeta de fabricaţie;
- calitatea şi puritatea materiei prime;
- proiectul de normă internă sau al standardului de stat;
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Amelioratori alimentari
Art. 110. – Folosirea acidului citric se admite în următoarele concentraţii (mg/kg
produs):
- siropuri, compoturi, gemuri
2000–5000
- conservarea sângelui
100
Substanţa trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- acid citric anhidru
max.
0,5 % apă
- acid citric monohidrat
max.
8,8 % apă
- cenuşă sulfatată
max.
0,05 %
- oxalaţi
max.
0,1 %
Art. 111. – Folosirea citratului de sodiu, de potasiu sau de calciu se admite în
următoarele concentraţii (g/kg produs):
- brânzeturi topite
40
- conserve şi semiconserve de carne
20
- sânge
0,1
Substanţele trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- pH pentru:
- citrat de sodiu
7 – 8,5
- citrat de potasiu
7–8
- oxalaţi
lipsă
Art. 112. – Folosirea acidului tartric se admite în concetraţia stabilită prin avizul
sanitar al Ministerului Sănătăţii.
Substanţa trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- cenuşă sulfatată
%
max.
0,1
- pierderi la uscare la 105°
%
max.
0,5
- oxalaţi
%
max.
0,1
Art. 113. – Folosirea tartratului de sodiu sau potasiu se admite în concentraţiile
stabilite prin avizul Ministerului Sănătăţii.
Substanţele trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- pH sol. 10%
7 – 7,5
- oxalaţi
lipsă
- pierderi la 150°
%
14 – 17
Art. 114. – Folosirea acidului fosforic, acidului acetic, acidului clorhidric,
hidroxidului de sodiu, clorurii de sodiu, clorurii de calciu, carbonatului de calciu,
bicarbonatului de sodiu şi bicarbonatului de amoniu se admite cu condiţia ca aceste
substanţe să corespundă cerinţelor generale de puritate stabilite pentru adjuvanţii
alimentari la art. 82 din norme.
Art. 115. – La produsele alimentare destinate alimentaţiei copiilor se admite
folosirea acidului lactic L (+).
Art. 116. – Folosirea la preparate de carne şi de brânzeturi topite a trifosfatului
pentasodic şi a polifosfatului de sodiu se admite în concentraţie de 500 mg la kg produs
(exprimat în P2O5). Substanţele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de puritate:
- fosfaţi conţinut în fluor
max
10 mg/kg
- trifosfat pentasodic
- pierderi de calcinare 550°
timp de 30 minute
%
max.
0,5
- pH sol. 1%
9,5 – 9,9
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- polifosfat de sodiu
- pierderi la calcinare
%
max.
0,5
- pH sol. 1% cca
6,6
Art. 117. – Folosirea nitratului sau nitritului de sodiu în produse de carne se
admite în concentraţie de 70 mg/kg produs finit (exprimat în NO2).
Substanţa trebuie să conţină minimum 96% nitrat sau nitrit de sodiu.
Art. 118. – Folosirea lecitinei se admite în următoarele concentraţii (mg/kg
produs):
- margarină
2.000
- untură
600 – 2.500
- ciocolată
2.000
- îngheţată
5.000
Lecitina trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- indice acid
23 – 35
- indice peroxid
10
- substanţe insolubile
în benzen
%
max
0,3
Art. 119. – Folosirea sorbitulului la biscuiţi şi napolitane se admite în concentraţie
de 100 g la kg produs.
Substanţa trebuie sa corespundă următoarelor condiţii de puritate:
Sorbitol lichid
Sorbitol
cristalin
- zaharuri reducătoare
%
max.
0,21
0,30
- zahăr total
%
max.
0,7
1
- cenuşă sulfatată
%
max.
0,1
0,1
Art. 120. – Folosirea agar – agar-ului se admite în următoarele concentraţii (g/kg
produs):
- îngheţată
5
- preparate de carne, conserve
semiconserve
5
- ciocolată
4
- drajeuri
4
- jeleuri
17
Substanţa trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- cenuşă insolubilă în acid clorhidric
0,5% la substanţa uscată
%
10
- impurităţi insolubile în apă
(g în sol. 1%)
0,05
- cenuşă totală la substanţa uscată
%
6,5
Art. 121. – Folosirea alginatului de sodiu în preparate de carne, conserve,
semiconserve se admite în concentraţie de 5 g/kg produs.
Substanţa trebuie să corespundă următoarelor condiţii de puritate:
- cenuşă sulfatată
%
30 – 35
- fosfaţi
lipsă
- pH
6,8
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Art. 122. – Folosirea monogliceridelor se admite în următoarele concentraţii (g/kg
produs):
- îngheţată
5
- biscuiţi, produse de panificaţie
10
Art. 123. – Folosirea ferocianurei de potasiu pentru tratarea vinurilor se admite
numai la vinurile care au un conţinut în fier peste 6 mg la litru.
După tratare vinurile trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
- să conţină doze reziduale de fier;
- sa nu conţina urme de fericianură ferică, urme de ioni fericianogeni ori acid cianhidric
liber sau total.
Îmbutelierea şi punerea în consum a vinurilor tratate se pot face numai după 15
zile de la tratare şi numai în cazul când buletinul de analiză certifică respectarea condiţiilor
de mai sus.
Impurificarea produselor alimentare cu arsen şi metale
Art. 124. – Limitele maxime admisibile pentru impurificarea cu arsen a
produselor alimentare şi băuturilor sunt următoarele (în micrograme la 1 kg produs):
- lapte
100
- pâine
200
- brânzeturi1
50
- cartofi1
50
- brânzeturi topite
300
- fasole, conserve de fasole
100
- carne de vacă
50
- paste de tomate
100
- carne de porc, conserve de carne
- fructe
100
mezeluri
150
- marmeladă
50
- conserve dietetice şi pentru copii
50
- dulciuri
50
- conserve de peşte
500
- compoturi
100
- scrumbii sărate
800
- ulei
50
- scrumbii afumate
700
- băuturi alcoolice şi nealcoolice
50
- ouă50
Art. 125. – Limitele maxime admisibile pentru impurificarea cu metale a
produselor alimentare şi băuturilor sunt următoarele:
a) pentru plumb (în micrograme la 1 kg produs)
- lapte
200
- pâine
- brânzeturi
300
- legume
- brânzeturi topite
500
- conserve de fasole
- carne de vacă, porc
500
- pastă de roşii
- mezeluri, conserve de carne
1.000 - fructe
- conserve de peşte
500
- marmeladă, gemuri, compoturi
- conserve dietetice şi pentru copii
200
- dulciuri
- scrumbii sărate sau afumate
500
- ulei
- ouă
1.000 - băuturi alcoolice şi nealcoolice
b) pentru cadmiu (în micrograme la 1kg produs)
- lapte
10
- cartofi
- brânzeturi
50
- alte legume
- carne de vacă, porc, conserve
de carne
50
- pastă de roşii
- conserve de peşte
50
- fructe
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500
100
500
1.000
100
500
1.000
100
100

50
30
30
10

- conserve dietetice sau pentru copii
- scrumbii sărate sau afumate
- ouă
- pâine

10
10
10
50

- marmeladă
- dulciuri
- ulei
- băuturi alcoolice şi nealcoolice

c) pentru zinc (în miligrame la 1 kg produs)
- lapte
5
- conserve de fasole
- carne de vacă, porc, conserve
- pastă de roşii
de carne, mezeluri
50
- suc de roşii
- conserve dietetice pentru copii
10
- fructe
- scrumbii sărate sau afumate
50
- marmeladă
- ouă
30
- dulciuri
- pâine
20
- ulei
- legume
25
- băuturi alcoolice
- fasole uscată40
d) pentru cupru (în miligrame la 1 kg produs)
- lapte, brânzeturi
0,5
- pâine
- brânzeturi topite
3
- legume şi conserve de legume
- carne de vacă, porc, mezeluri,
- fasole uscată
conserve de carne
5
- pastă de roşii
- conserve de peşte în ulei
3
- suc de roşii
- conserve de peşte în bulion
5
- fructe, compoturi
- conserve dietetice şi pentru copii
1
- marmeladă
- scrumbii sărate şi afumate
1
- dulciuri
- ouă
2
- ulei
- băuturi alcoolice şi nealcoolice
1

10
10
10
10

20
20
5
3
10
10
5
5

3
3
10
10
3
3
7
5
0,4

e) pentru staniu (în miligrame la 1 kg produs)
- conserve în cutii de tablă vernisată
100
- conserve în cutii de tablă cositorită
150
Ambalaje şi utilaje
Art. 126. – Ambalajele şi utilajele folosite în sectorul alimentar trebuie să
corespundă următoarelor condiţii:
- să aibă un grad de stabilitate fizico-chimică care să nu permită cedarea în mediile de
extracţie a substanţelor străine peste limitele stabilite;
- să nu influenţeze caracteristicile organoleptice, fizico-chimice sau valoarea nutritivă a
produsului ambalat sau prelucrat;
- să asigure produsului o protecţie eficientă împotriva agenţilor fizico-chimici şi biologici
externi pe toată perioada prelucrării sau păstrării produsului respectiv;
Art. 127. – Ambalajele şi utilajele se pot folosi numai după o prealabilă curăţire,
dezinfecţie sau dezinsecţie, prin procedee şi substanţe avizate de organele sanitare
competente.
Art. 128. – Utilajele sau ambalajele care cedează coloranţi în produsul alimentar
sau în mediul de extracţie sunt necorespunzătoare din punct de vedere sanitar.
Art. 129. – Recipientele de metal, vasele cositorite sau emailate folosite în sectorul
alimentar, nu trebuie să cedeze plumb, stibiu, arsen sau alte metale şi metaloizi.
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Art. 130. – Lacurile sau alte substanţe folosite pentru protejarea ambalajelor sau
utilajelor trebuie să fie în strat continuu, aderente de suprafeţele tratate, să nu permită
cedarea de substanţe chimice în produsul alimentar peste limitele admise şi să nu
influenţeze calitatea produsului.
Art. 131. – Se admite utilizarea ca ambalaje sau utilaje în sectorul alimentar a
materialelor plastice care corespund următoarelor condiţii generale:
- după o extracţie de 48 ore în apă distilată nu trebuie să determine modificări
organoleptice în mediul de extracţie sau în masa plastică;
- reziduul organic la extracţia de 48 de ore (în apă bidistilată şi acid acetic 3%) să nu
depăşească 2 mg/100 cmc;
- lipsa plumbului, cadmiului, bismutului în reziduul a 300 ml extract acetic 3%;
- lipsa mercurului în 100 ml extract acid acetic 3%;
- lipsa zincului în 25 ml extract acid acetic 3%;
- lipsa arsenului în 50 ml extract acid acetic 3%;
- lipsa monomerului, stabilizatorului, plastifiantului sau altor ingrediente în mediile de
extracţie.
Art. 132. – Folosirea polietilenei de înaltă şi joasă presiune se admite dacă
materialul corespunde condiţiilor generale prevăzute la art. 131, precum şi următoarelor
cerinţe specifice:
- consumul de permanganat în apă bidistilată să nu depăşească 0,15 mg. la 100 cmc;
- conţinutul maxim în cenuşă să nu depăşească 0,15%.
Art. 133. – Folosirea polistirenului se admite dacă materialul corespunde
condiţiilor generale prevazute la art. 131, precum şi următoarelor cerinţe specifice:
- consumul de permanganat în apă bidistilată să nu depăşească 0,15 mg la 100 cm2;
- lipsa stirenului în extract acetic 3% .
Art. 134. – Clorura de polivinil plastifiat cu dioctilftalat 5% şi stabilizată cu
compuşi organostatici sau cu stearat de calciu se poate folosi numai pentru ambalarea
produselor alimentare care au o umiditate sub 15%.
Clorura de polivinil dură, stabilizată cu stearat de plumb 3% poate fi folosită la
confecţionarea ţevilor care servesc la transportul apelor minerale şi vinului, cu condiţia ca
în apa de spălare conţinutul în plumb să nu depăşească concentraţia de 0,01 mg la litru.
Folosirea clorurii de vinil stabilizată cu crotonat de etil se admite dacă materialul
corespunde condiţiilor generale pervăzute la art. 131.
Art. 135. – Folosirea alcoolului polivinilic plastifiat cu glicerină 10%, aplicat pe
suport de hârtie, pentru ambalarea produselor grase, şi cu umiditate de maximum 5% se
admite dacă materialul corespunde următoarelor condiţii:
- lipsa metalelor grele şi a arsenului în extracţia de 40 ore în soluţie de acid acetic 3%;
- lipsa grupărilor vinilice în extractul uleios de 10 zile;
- conţinutul maxim în cenuşă 1 %;
Art. 136. – Folosirea soluţiei alcoolice de poliacetat de vinil – Aracet L 205 –
aplicată pe suport de hârtie, plastifiată cu 5% dioctilftalat, se admite dacă materialul
corespunde următoarelor condiţii:
- reziduul organic la extracţia de 48 ore în apă bidistilată maximum 0,3 mg la 150 cm2;
- consumul de permanganat al extractului în apă bidistilată maximum 1,2 mg la 150 cm2;
- metale grele, grupări vinilice, plastifiant în extractul în apă bidistilată de 48 ore, absent.
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Pesticide
Art. 137. – Limitele maxime admisibile pentru impurificarea cu pesticide a
produselor alimentare şi băuturilor sunt următoarele (în miligrame la 1 kg produs):
a) pentru D.D.T.
- cereale şi leguminoase uscate ..................................................... 1,0
- legume şi fructe (cu excepţia merelor, fragilor, căpşunilor) .... 5
- mere .............................................................................................. 2,5
- fragi, căpşuni ................................................................................ 1,0
- lapte integral ..............................................................................0,05
- derivate de lapte (raportat la grăsime) ...................................1,25
- ouă (raportat la greutatea fără coajă) ....................................... 0,5
- grăsimi animale, cu excepţia untului ........................................ 5,0
b) pentru HCH (hexaclorciclohexan)
- lapte şi unt ....................................................................................... 0
- carne, ouă ......................................................................................... 0
- celelalte produse alimentare ....................................................... 1,0

c)

pentru Lindan (gamaizomerul HCH)
- lapte integral şi unt.......................................................................... 0
- carne (raportat la grăsime) ............................................................ 2
- ouă ................................................................................................. 0,2
- celelalte produse alimentare ....................................................... 2,0

d) pentru paration
- piersici, caise .................................................................................. ,5
- alte fructe ..................................................................................... 1,0
- legume (cu excepţia tomatelor) ...............................................0,70
- tomate ........................................................................................... 0,5
e)

pentru metil paration
- fructe ............................................................................................. 0,2
- legume (cu excepţia tomatelor) ................................................. 1,0
- tomate ............................................................................................ 0,5

f)

pentru malation
- fructe ............................................................................................. 5,0
- vegetale (foliacee) ......................................................................... 6,0
- alte vegetale .................................................................................. 3,0
- cereale ............................................................................................ 8,0

g)

pentru dimetoat (rogor)
- fructe .............................................................................................. 1,5
- legume (cu excepţia tomatelor).................................................. 2,0
- tomate ........................................................................................... 1,0
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h) pentru sulfură de carbon la cereale, în concentraţie de 3 mg/kg produs;
i) pentru sulfat de cupru la fructe şi legume, în concentraţie de 3 mg cupru/kg
produs;
j) pentru etilenbisditiocarbamaţi la legume şi fructe, în concentraţie de mg/kg
produs;
k) pentru tiuram la fructe şi legume, în concentraţie de 3 mg/kg produs;
l) pentru captan la fructe, în concentraţie de 20 mg/kg produs;
m) pentru tetradifon (tedion) la legume şi fructe, în concetraţie de 2 mg/kg
produs.
Art. 138. – Produsele alimentare şi băuturile care conţin doze reziduale de
preparare organo-mercurice hidrogen fosforat, dibutox, acid cianhidric sunt inapte pentru
consumul uman.
Substanţe antigerminative
Art. 139. – Folosirea esterului metilic al acidului alfanaftilacetic (cartofil) se
admite în concentraţie de 100 mg la 1 kg cartofi.
CAPITOLUL IV
Condiţii bacteriologice
Art. 140. – Produsele alimentare şi băuturile trebuie să corespundă următoarelor
condiţii bacteriologice:
Produsul

Microorganisme
aerobe

1

2

Muce- Droj- Bacterii
gaiuri dii coliforme

Escherichia
coli

Salmo
nele

Stafilo- Alte bacterii
coci
coagulaz
o pozitivi

3

4

5

6

7

8

9

–

–

10

–

–

–

–

–

–

400

–

–

–

–

–

–

abs

abs

Lapte praf pentru 500.000
copii

10

10

Lapte concentrat
fără zahăr

–

–

–

–

abs/25
10
–
g
abs/10 g abs/ 10 g abs/50 abs/10 g B. cereus 10
g
Clostridii
sulfitoreductoare
100
–
–
–
–
Bacterii
aerobe
sporulate
100
abs.
–
–
–
–

10

10

abs/10 g

–

–

10

Lapte pasteurizat 300.000
– sticlă
Lapte pasteurizat 500.000
– bidon
Lapte praf
200.000

–

Lapte concentrat 50.000
cu zahăr
Produse lactate şi
produse dietetice 50.000
pentru copii
Iaurt – borcan

–
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abs/10 g abs/50 abs/10 g
g
abs

–

–

B. cereus 10
Clostridii
sulfitoreductoare 10
–

Iaurt – bidon
–
–
–
Lapte acidofil
–
–
–
Kefir
–
–
–
Brânză de vaci
–
–
–
Frişcă
200.000
–
–
pasteurizată
Smântână
–
–
–
pasteurizată
Unt de vacă
–
10.000 2.000
Margarină
–
5.000 2.000
Pepsină
2.000
–
–
Brânzeturi tari
–
–
–
Brânzeturi topite
–
–
–

Melanj de ouă
congelat
Pf de ouă
Maioneze, salate
bogate în
proteine cu
maioneze
Carne refrigerată
sau congelată
Carne tocată,
semipreparate
din carne tocată
(refrigerate sau
congelate)
Carne
deshidratată
Produse sărate
sau sărate şi
afumate de carne
Mezeluri
(prospături,
salamuri,
semiafumate)
Salamuri crude
Semiconserve de
carne în cutii
Extracte de
carne,
concentrate de
carne
Gelatină
alimentară

100
10
10
400
20

10
–
–
100
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

20

–

–

–

–

25
4
abs.
–
a
bs.

–
–
–
–
abs.

–
–
–
–
–

–
–
–
1.800
–

–
–
–
–
–

abs/50
g
abs/50
g

–

–

1

–

500.000

10

10

10

1

200.000

10

10

10

1

–

300

300

100

1

abs/50
g

100

–

–

–

–

–

–

abs/50
g

–

–

–

–

–

–

1000

abs/25
g

1.000

–

-

-

-

-

-

abs/25
g

-

Microorgani
sme 10 câmp
microscopic

-

-

-

10

1

abs/25
g

10

-

-

-

-

10

abs. abs/50
g

10

Proteus
absent

-

-

-

100

100

10.000

abs.

abs.

abs.

10 abs/50
g
abs. abs/50
g

Proteus
absent
-

100.000

1.000

1.000

100

10 abs/50
g

abs.

100.000

-

-

10

abs. abs/50
g

-

310

abs.

Clostridii
sulfitoreductoare 100
Clostridii
sulfitoreductoare 10

Produse în aspic,
piftii, pateuri de
carne, de ficat

10.000

Sandvişuri cu
carne, pasăre,
peşte, ouă
10.000
umplute, icre
proaspete
Produse de
carne, de păsări, 300.000
de peşte servite
reci
Mâncăruri gătite 10.000

100

10

abs abs/50
g

10

-

-

100

10 abs/50
g

100

Proteus
absent

100

100

10

1

abs/50
g

10

-

abs.

abs.

abs.

abs. abs/50
g

abs.

Clostridii
sulfitoreductoare 1
Proteus
absent
Clostridii
sulfitoreductoare 100
-

Mâncăruri gătite, 100.000
congelate
Supe uscate
100.000

-

-

10

1

-

-

10

1

Îngheţată
Creme pentru
prăjituri
Gemuri,
marmalade
Ape minerale

Proteus
absent
Clostridii
sulfitoreductoare 1

100

1.000.00
0
10.000

-

-

100

1

-

-

10

1

-

100

100

abs

-

100

-

-

Băuturi
300
răcoritoare
Sucuri de fructe
abs.
pasteurizate
Bere pasteurizată
– sticlă
Vegetale
100.000
congelate
Suc natural de
Prezenţa de fitomate
lamente în
maximum
25% câmpuri
microscopice

-

abs/100 abs/
ml
100
ml
abs/100 ml
abs.

abs/50
g
abs/50
g

abs.

abs/25
g
abs/25
g
-

10

-

B. cereus
100
-

abs/
litru

-

-

abs/
litru
abs/
litru
-

-

-

-

-

-

-

abs.

-

-

-

-

Abs

abs.

-

100

-

-

10 abs/10
g
-

10

10

NOTĂ: Valorile, acolo unde nu se află altă specificare, reprezintă numărul maxim admisibil la g sau ml.

Art. 141. – Conservele sterilizate în recipiente închise ermetic trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- după incubare la termostat, recipientele să nu prezinte modificări exterioare,
bombaj sau scurgeri de conţinut;
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- absenţa în conţinut a microorganismelor nesporulate şi a bacteriilor anaerobe
sporulate;
- numărul mediu de microorganisme pe câmpul microscopic să fie de maximum
30, iar mediile nutritive însămânţate să rămână sterile. Se exceptează conservele de legume
sau mixte la care se admite prezenţa bacteriilor aerobe sporulate;
- absenţa bacteriei Bacilus steatothermophilus pentru conservele de legume sau
mixte, termostatate la 55°.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 61,
26 mai 1972, p. 475.
62.
Decret pentru modificarea punctului 5 din anexa la Decretul nr. 285/1960
privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decterează:
Art. 1. – Punctul 5 din anexa la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea
alocaţiei de stat pentru copii, republicat în Buletinul Oficial nr. 100 din 21 august
1971, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„5. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată din staţiunile
centrale şi staţiunile experimentale ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice,
centrele experimentale de încercare a soiurilor, unităţile subordonate Centrului
republican de creşterea şi calificarea cailor de rasă, crescătoriile de animale de
experienţă din comunele Cernica, Tunari şi municipiul Bucureşti, ale institutelor
de cercetări ştiinţifice medicale pendinte de Academia de Ştiinţe Medicale,
staţiunile didactice experimentale pendinte de Ministerul Educaţiei şi
Învăţământului;”
Art. 2. – Sumele plătite drept alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de
100 lei lunar, pe perioada de la 1 ianuarie 1966 până la data de 1 ianuarie 1969,
angajaţilor cu contracte de muncă pe durată nedeterminată, de către staţiunile
didactice experimentale pendinte de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului şi care
nu se încadrau în prevederile pct. 5 din anexa la Decretul nr. 285/1960,
nerecuperate până la data publicării prezentului decret, rămân bine plătite, în afară
de cazul când ele au fost determinate de declaraţii nesincere sau ca urmare a unor
fapte care întrunesc elementele unei infracţiuni.
Preşedintele Consiliului de stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, nr. 150/1972
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 71,
16 iunie 1972, p. 556.
63.
Decret pentru modificarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, devenit Legea nr. 30/1969
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Decretul nr. 452/1967 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, devenit Legea nr. 30/1969, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – Colegiul ministerului se compune din:
a) ministrul, prim-adjunctul ministrului, adjuncţii ministrului şi secretarul
general;
b) preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, directori din aparatul
ministerului, conducători ai unor unităţi în subordinea ministerului, precum şi
specialişti cu experienţă îndelungată şi înaltă calificare din cadrul ministerului sau
din afara acestuia;
c) preşedintele Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale şi preşedintele
Societăţii de Cruce Roşie a Republicii Socialiste România;
d) un delegat al sindicatelor desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor
din România.
Componenţa colegiului ministerului se aprobă de Consiliul de Miniştri.
Preşedintele colegiului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile de
preşedinte se îndeplinesc de prim-adjunctul ministrului.”
2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Între şedinţele colegiului, ministrul împreună cu
prim-adjunctul ministrului, adjuncţii ministrului şi secretarul general dezbat şi
rezolvă probleme curente ale activităţii ministerului şi stabilesc măsurile necesare
pentru împlinirea operativă a hotărârilor colegiului.”
3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
„Art. 19. – Ministerul Sănătăţii are în conducerea sa un ministru, un
prim-adjunct al ministrului, doi adjuncţi ai ministrului şi un secretar general.
Prim-adjunctul ministrului, adjuncţii ministrului şi secretarul general se
numesc prin hotărâre a Consiliului de Miniştrii, iar atribuţiile acestora se stabilesc
de colegiul ministerului.”
Preşedintele Consiliului de stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, nr 151/1972.

313

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 78,
18 iulie 1972, p. 602.
64.
Decret pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960
privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decterează:
Art. 1. – Anexa la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat
pentru copii, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România,
Partea I, nr. 100 din 21 august 1971, se completează după cum urmează:
După punctul 81 se introduce punctul 82 cu următorul cuprins:
„82. angajaţii cu contracte de muncă pe durată nedeterminată din
Institutul de cercetări şi proiectări de maşini agricole Bucureşti de sub îndrumarea
şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, care în luna ianuarie
1970 au beneficiat la Întreprinderea de prototipuri de maşini, utilaje şi instalaţii
agricole Bucureşti (IPMA) de alocaţie de stat pentru copii în cuantumul stabilit
pentru mediul urban, pe timpul cât sunt încadraţi la acest institut;”
Art. 2. – Angajaţii prevăzuţi la art. 1 beneficiază de alocaţie de stat pentru
copii în cuantumul corespunzător mediului urban, cu începere de la 1 februarie
1970.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 15 iulie 1972.
Nr. 280.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 83,
2 august 1972, p. 658–661.
65.
Ordin al ministerului agriculturii, industriei alimentare şi apelor şi al
ministerului sănătăţii privind îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi salubritate
în fermele zootehnice de stat şi cooperatiste, unităţile de industrializare,
depozitare şi desfacere a produselor alimentare de origine animală
Ministrul agriculturii, industriei alimentare şi apelor şi ministrul sănătăţii,
având în vedere prevederile Legii nr. 4/1970 (Legea organizării producţiei şi a
muncii în agricultură), ale Decretului nr. 167/1955 privind organizarea apărării
sănătăţii animalelor şi ale Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea, organizarea
314

şi funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat, în temeiul Decretului nr. 14/1971
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii,
Industriei Alimentare şi Apelor şi al Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, emit următorul
ORDIN
Art. 1. – Se aprobă Instrucţiunile privind îmbunătăţirea condiţiilor de
igienă şi salubritate în fermele zootehnice de stat şi cooperatiste, unităţile de
industrializare, depozitare şi desfacere a produselor alimentare de origine animală,
potrivit anexei care face parte din prezentul ordin.
Art. 2. – Instrucţiunile aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii
pentru toate întreprinderile şi organizaţiile de stat şi cooperatiste, ca şi pentru
persoanele fizice care produc, prelucrează, manipulează, depozitează şi desfac
pentru consum public produse alimentare de origine animală.
Art. 3. – Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi
cooperatiste, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, vor dispune măsurile corespunzătoare în vederea aplicării
şi controlului respectării prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează
disciplinar, administrativ ori penal, după caz, potrivit Legii nr. 1/1970, H.C.M. nr.
2492/1969, H.C.M. nr. 2506/1969 şi legilor penale.
Art. 5. – Direcţia generală sanitar-veterinară din Ministerul Agriculturii,
Industriei Alimentare şi Apelor şi Direcţia igienei şi medicinei preventive din
Ministerul Sănătăţii, precum şi unităţile sanitar veterinare şi sanitare, vor controla,
potrivit legislaţiei sanitar-veterinare şi sanitare, respectarea prevederilor
prezentului ordin.
Ministrul agriculturii,
industriei alimentare şi apelor,
Ministrul sănătăţii.
Ing. ANGELO MICULESU
Prof. Dr. THEODOR BURGHELE
Bucureşti, 6 iulie 1972.
Nr. 57/412.
INSTRUCŢIUNI
privind îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi salubritate în fermele zootehnice
de stat şi cooperatiste, unităţile de industrializare, depozitare şi desfacere a
produselor alimentare de origine animală
CAPITOLUL I
Măsuri în fermele zootehnice care livrează animale,
păsări şi produse alimentare
1. În fermele zootehnice care livrează animale, păsări şi produse
alimentare se vor aplica următoarele măsuri:
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- asigurarea igienei în ferme prin curăţirea mecanică şi spălarea zilnică a
adăposturilor şi a padocurilor, evacuarea gunoiului şi spălarea zilnică a anexelor şi
utilajelor de exploatare;
- întreţinerea zilnică a igienei animalelor;
- amenajarea şi întreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a
platformelor de gunoi;
- dezinfecţia curentă a adăposturilor, utilajelor, anexelor şi a platformelor
de gunoi;
- amenajarea de spaţii pentru sacrificările de necesitate – ce nu pot fi
dirijate la abator –, precum şi de locuri speciale, izolate, pentru strângerea
cadavrelor şi a confiscatelor până la livrarea la ecarisaj, cu avizul organelor
sanitar-veterinare;
- asigurarea condiţiilor de igienă a mulsului şi instruirea mulgatorilor în
acest scop;
- amenajarea şi dotarea spaţiilor cu mijloace de răcire şi păstrare a laptelui
până la livrarea în fermă.
În fermele zootehnice în care se produc şi derivate de lapte se vor asigura
condiţii igienice de prelucrare şi păstrare a acestor produse;
- curăţirea, spălarea şi dezinfecţia instalaţiilor şi utilajelor de muls şi de
prelucrare a laptelui, după fiecare folosire;
- asigurarea condiţiilor pentru obţinerea şi păstrarea igienică a ouălor;
- livrarea animalelor pentru tăiere în abatoare după o prealabilă curăţire
corporală înainte de îmbarcare şi verificarea individuală a stării de sănătate;
- transportul animalelor cu mijloace în prealabil spălate şi dezinfectate,
însoţite de acte sanitar-veterinare;
- livrarea laptelui după o prealabilă răcire şi înlăturare a impurităţilor, cu
mijloace de transport destinate acestui scop, pentru a ajunge la întreprinderile de
industrializare în condiţii corespunzătoare de igienă.
La livrarea animalelor şi a produselor se va ţine seama de situaţia sanitară a
efectivelor şi de restricţiile stabilite de legislaţia sanitară şi sanitar-veterinară în
vigoare;
- asigurarea de către conducerile unităţilor a materialelor de întreţinere a
curăţeniei, a substanţelor dezinfectante, detergenţilor, precum şi a echipamentului
de protecţie sanitară, după specificul locului de muncă;
- angajarea şi folosirea personalului în fermele zootehnice numai cu
efectuarea prealabilă a examenelor medicale corespunzătoare. Personalul care se
ocupă cu îngrijirea animalelor, cu manipularea, prelucrarea şi livrarea produselor
de origine animală va fi supus obligatoriu examenelor medicale periodice
prevăzute de legislaţia sanitară.
2. Departamentul agriculturii de stat, Departamentul agriculturii
cooperatiste şi al gospodăriilor populaţiei, organele judeţene ale acestora, precum
şi conducerile întreprinderilor agricole de stat şi ale cooperativelor agricole de
producţie, răspund de aplicarea măsurilor stabilite mai sus.
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CAPITOLUL II
Măsuri în unităţile de industrializare a produselor
de origine animală
3. În unităţile de industrializare a produselor de origine animală se vor lua
următoarele măsuri:
- asigurarea în termen de maximum 3 luni, a condiţiilor corespunzătoare
de funcţionare şi solicitarea autorizaţiilor respective în unităţile care nu posedă
autorizaţie sanitară şi sanitar-veterinară;
- întreţinerea în stare de bună funcţionare a instalaţiilor de apă potabilă –
rece şi caldă –, de canalizare şi evacuare a reziduurilor, instalaţiilor frigorifice,
sistemelor de ventilaţie şi iluminat, atât în spaţiile de producţie cât şi în anexele şi
grupurile sociale;
- desfăşurarea procesului tehnologic în flux continuu, care să asigure o
delimitare a spaţiilor unde se manipulează produsele salubre de cele insalubre şi în
condiţii igienice care să permită obţinerea şi păstrarea calităţii şi salubrităţii
produselor;
- întreţinerea în stare de funcţionare a aparaturii privind controlul
temperaturii şi umidităţii, după caz, în spaţiile de producţie;
- întreţinerea în stare corespunzătoare de igienă, în tot timpul şi după
terminarea procesului de fabricaţie, a spaţiilor şi utilajelor de producţie, anexelor şi
grupurilor sociale prin curăţire, spălare şi dezinfecţie sistematică;
- amenajarea de spaţii izolate pentru animalele şi produsele suspecte şi de
mijloace corespunzătoare pentru colectarea, îndepărtarea sau distrugerea
deşeurilor şi confiscatelor;
- folosirea de procedee tehnologice şi reţete de fabricaţie, avizate în
prealabil, după caz, de organele sanitare şi sanitar-veterinare;
- corelarea volumului de producţie în raport cu capacitatea construită a
spaţiilor de lucru şi de depozitare;
- asigurarea identificării şi provenienţei animalelor şi produselor prin
marcare cu inscripţiile necesare;
- asigurarea păstrării şi depozitării produselor alimentare în spaţii în care
să se evite degradarea calitativă şi care să fie uşor de curăţat şi dezinfectat;
- livrarea de produse alimentare care să corespundă condiţiilor sanitare şi
sanitar-veterinare prevăzute în actele normative, atât cu privire la produsul
alimentar cât şi la ambalajul acestora;
- transportul produselor alimentare de origine animală, de la locul de
prelucrare la unităţile de depozitare sau de desfacere, cu mijloace speciale,
autorizate în acest scop, care să menţină calitatea şi salubritatea produselor.
Mijloacele de transport vor fi curăţate, spălate şi dezinfectate după fiecare folosire;
- asigurarea de către conducerile unităţilor a materialelor de întreţinere a
curăţeniei, a substanţelor dezinfectante, detergenţilor, insecticidelor, precum şi a
echipamentului sanitar de protecţie a alimentelor, după specificul locului de
muncă;
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- asigurarea de personal îngrijitor, însărcinat cu întreţinerea curăţeniei în
incinta unităţii şi a grupurilor sociale, precum şi cu întreţinerea curăţeniei în
încăperile în care se desfăşoară procesul tehnologic;
- accesul în spaţiile de producţie numai cu echipament sanitar curat şi
numai prin vestiare sau, după caz, vestiare tip filtru sanitar;
- angajarea personalului numai după efectuarea prealabilă a examenelor
medicale corespunzătoare şi a controlului medical periodic, conform normelor
sanitare.
4. Departamentul industriei alimentare, centrelor industriale ale acestuia,
conducătorii întreprinderilor judeţene, precum şi alte departamente sau
organizaţii centrale care au în activitatea lor unităţi de industrializare a produselor
alimentare de origine animală, răspund de aplicarea măsurilor mai sus stabilite.
CAPITOLUL III
Măsuri în unitătile şi locurile de desfacere
a produselor alimentare de origine animală
5. În unităţile şi locurile de desfacere a produselor alimentare de origine
animală se vor lua următoarele măsuri:
- asigurarea de spaţii corespunzătoare pentru depozitare şi comercializare;
- dotarea cu spaţii frigorifice pentru produsele perisabile, ultilaje, ustensile
şi materiale necesare defăşurării unei activităţii corespunzătoare normelor sanitare
şi sanitar-veterinare;
- asigurarea personalului şi a mijloacelor materiale necesare pentru
întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei din unităţi şi locuri de desfacere;
- efectuarea zilnică şi ori de câte ori este necesar a curăţeniei şi asigurarea
permanentă a salubrităţii în pieţe, hale, târguri şi alte locuri unde se desfac produse
alimentare;
- asigurarea unor mijloace igienice pentru manipularea şi trasportul
materiilor prime şi produselor finite de origine animală;
- păstrarea şi comercializarea, în pieţe, hale şi alte locuri, de produse
alimentare de origine animală, numai în spaţii autorizate în acest scop de organele
sanitar-veterinare.
6. Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al minicipiului
Bucureşti, prin organele de resort, precum şi conducătorii unităţilor răspund de
aplicarea măsurilor stabilite mai sus.
CAPITOLUL IV
Controlul sanitar-veterinar şi sanitar
7. În fermele zootehnice, de stat şi cooperatiste, în unităţile de
industrializare şi în unităţile şi locurile de desfacere a produselor alimentare de
origine animală organele sanitar veterinare vor intensifica controlul aplicării
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măsurilor de zooigienă şi a măsurilor prevăzute în legislaţia sanitar-veterinară
pentru asigurarea igienei şi salubrităţii acestor produse.
8. Organele sanitare vor intesifica controlul condiţiilor de igienă şi al stării
de sănătate a personalului din fermele zootehnice, de stat şi cooperatiste, din
unităţile de industrializare şi desfacere a produselor alimentare de origine animală,
în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare.
9. În acţiunea de control, organele sanitare şi sanitar-veterinare vor stabili
termene de remediere a deficienţelor constatate, cu precizarea responsabilităţilor,
şi în caz de nerespectare, vor încheia acte de sancţionare a celor vinovaţi, în funcţie
de gravitatea abaterilor, mergând până la suspendarea funcţionării unităţilor
respective şi sesizarea organelor de cercetare penală.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 84,
3 august 1972, p. 664.
66.
Hotărâre privind detaşarea personalului medical pentru asigurarea asistenţei
medicale la bordul navelor de pescuit oceanic
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Articol unic. – La cererea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare
şi Apelor – Departamentul idustriei alimentare, Ministerul Sănătăţii şi comitetele
executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor dispune
detaşarea la Întreprinderea de pescuit oceanic Tulcea a personalului medical cu
pregătire superioară necesar asigurării asistenţei medicale la bordul navelor de
pescuit oceanic.
p. Preşedintele
Consiliului de Miniştrii,
ILIE VERDEŢ
Bucureşti, 28 iulie 1972.
Nr. 864.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 40, 28
martie 1973, p. 5.
67.
Decret pentru modificarea Decretului nr. 452/1969
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
devenit Legea nr. 30/1969, cu modificările ulterioare
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Decretul nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii, devenit legea nr. 30/1969, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 19 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„Ministerul Sănătăţii are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct
al ministrului, un adjunct al ministrului şi un secretar general.”.
2. Articolul 20 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
„În subordinea Ministerului Sănătăţii funcţionează Academia de Ştiinţe
Medicale, instituţie care organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate
ştiinţifică în domeniul ocrotirii sănătăţii. Academia de Ştiinţe Medicale răspunde
faţă de Ministerul Sănătăţii pentru întreaga sa activitate.”.
3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – Ministerul Sănătăţii are următoarea structură organizatorică:
a) Direcţia asistenţei medicale;
b) Direcţia farmaceutică şi a aparaturii medicale;
c) Direcţia dezvoltării şi planificării;
d) Direcţia finanţării şi administrării;
e) Direcţia coordonare şi control;
f) Inspectoratul sanitar de stat central;
g) Serviciul ocrotirii mamei, copilului şi tineretului.
Numărul maxim de personal în aparatul ministerului este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul decret.”.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 15 martie 1973.
Nr. 126.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 68, 14
mai 1973, p. 2–5.
68.
Decret privind stabilirea normelor unitare de structură
pentru unităţile sanitare
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. — Structura organizatorică a unităţilor sanitare se stabileşte în
mod unitar, potrivit legii, de către organele de conducere colectivă ale acestora, pe
baza prezentelor norme.
Art. 2. — Activitatea de ocrotire a sănătăţii se organizează pe
următoarele tipuri de unităţi:
− spitale şi spitale clinice;
− sanatorii şi preventorii;
− institute şi centre medicale;
− creşe şi leagăne de copii;
− oficii farmaceutice;
− direcţii sanitare judeţene şi Direcţia sanitară a municipiului Bucureşti.
Art. 3. – Unităţile sanitare se organizează în funcţie de volumul,
complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, potrivit următoarelor norme de
structură:
I. Spitale şi spitale clinice
a) Spitalul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenţa medicală
completă de specialitate, curativă, preventivă şi de recuperare a bolnavilor internaţi
şi ambulatori pe teritoriul arondat. În funcţie de teritoriul arondat, de structura de
specialităţi şi de subordonare, spitalele pot fi:
- spitale republicane, subordonate Ministerului Sănătăţii;
- spitale departamentale, subordonate Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului de Interne sau Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor;
- spitale judeţene, subordonate comitetelor executive ale consiliilor
populare respective şi Ministerului Sănătăţii;
- spitale municipale sau orăşeneşti, subordonate comitetelor executive ale
consiliilor populare respective;
- spitale comunale, subordonate comitetelor executive ale consiliilor
populare judeţene;
b) Spitalul clinic este unitatea sanitară complexă care asigură asistenţa
medicală de înaltă specialitate pe o zonă interjudeţeană stabilită de Ministerul
Sănătăţii, sau pe întreaga ţară, având şi sarcini de învăţământ superior medicosanitar şi de cercetare ştiinţifică medicală.
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Spitalul clinic este subordonat, după caz, Ministerului Sănătăţii sau
comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti
şi Ministerului Sănătăţii.
II. Sanatorii şi preventorii
a) Sanatoriul este unitatea sanitară cu paturi care asigură asistenţa
medicală, utilizând factorii curativi naturali asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi
mijloace terapeutice.
b) Preventoriul este unitatea sanitară ca paturi care asigură prevenirea şi
combaterea tuberculozei la copii şi tineri, precum şi la bolnavii de tuberculoză
stabilizaţi clinic şi necontagioşi.
Sanatoriile şi preventoriile se subordonează, în funcţie de zona deservită
şi de profilul de specialitate, Ministerului Sănătăţii sau comitetului executiv al
consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti.
III. Institutele şi centrele medicale sunt unităţi de asistenţă medicală de
specialitate, cu sarcini de cercetare ştiinţifică, de învăţământ superior medicosanitar, de asistenţă de specialitate în domeniul lor de activitate pentru celelalte
unităţi sanitare şi, după caz, de producţie, control şi inspecţie sanitară.
IV. Creşe şi leagăne de copii
a) Creşa este unitatea sanitară care asigură creşterea, educarea şi
supravegherea medicală a copiilor în vârstă de până la 3 ani, ai căror părinţi sau
susţinători legali sunt încadraţi în muncă, sunt în perioada de studii sau în alte
situaţii similare.
b) Leagănul de copii este unitatea sanitară care asigură creşterea,
educarea şi îngrijirea medicală a copiilor în vârstă de până la 3 ani, care potrivit
legii beneficiază şi de ocrotire în aceste unităţi, precum şi a unor categorii de copii
care, în funcţie de dezvoltarea şi starea lor de sănătate, necesită asistenţă medicală
(deficienţi mintali, prematuri, bolnavi psihici sau tbc., copii din familii
dezorganizate sau cu părinţi mari mutilaţi etc.).
V. Oficiul farmaceutic organizează şi conduce întreaga activitate
farmaceutică, asigurând aprovizionarea cu produse farmaceutice şi tehnicomedicale a unităţilor sanitare şi a populaţiei din teritoriul arondat. Oficiile
farmaceutice se organizează ca unităţi cu personalitate juridică şi se subordonează
Ministerului Sănătăţii.
VI. Direcţia sanitară judeţeană şi cea a municipiului Bucureşti, organ
local de specialitate al administraţiei de stat, asigură coordonarea, organizarea,
conducerea şi controlul întregii activităţi de ocrotire a sănătăţii din toate unităţile
sanitare de pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Direcţia
sanitară judeţeană se organizează pe structura spitalului judeţean, iar pentru
judeţul Ilfov, pe structura policlinicii. Direcţia va avea servicii şi birouri
funcţionale unice pentru direcţie şi pentru spital, respectiv policlinică, şi un corp
de îndrumare şi control (1 medic la 150 000 de locuitori). Direcţia sanitară este
subordonată atât comitetului executiv al consiliului popular judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti, cât şi Ministerului Sănătăţii.
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Art. 4. – Spitalele, spitalele clinice, sanatoriile, preventoriile, institutele şi
centrele medicale cu paturi se organizează ca unităţi cu personalitate juridică dacă
au minimum 120 paturi. Unităţile sanitare cu o capacitate mai mică de 120 de
paturi se organizează ca secţii în cadrul spitalului, sanatoriului sau institutului
medical cel mai apropiat.
La stabilirea numărului de paturi se iau în considerare şi cabinetele de
consultaţii din policlinici şi dispensare medicale din structura organizatorică a
unităţilor sanitare de mai sus, socotindu-se câte 10 paturi pentru fiecare cabinet de
consultaţie sau dispensar medical.
Art. 5. – Creşele şi leagănele de copii se organizează ca unităţi cu
personalitate juridică dacă au cel puţin 150 de paturi, fiind concluse de unul dintre
medicii unităţii, care îndeplineşte şi funcţia de medic director, ajutat de o asistentă
(soră) medicală şefă, dintre cadrele medii sau auxiliare sanitare din unitate. Creşele
şi leagănele de copii cu mai puţin de 150 de paturi se organizează ca secţii în cadrul
unităţii sanitare independente cea mai apropiată şi vor fi conduse de o asistentă
(soră) medicală şefă.
Art. 6. – Direcţiile sanitare judeţene se organizează ca unităţi cu
personalitate juridică şi au în conducere, pe lângă personalul de conducere al
spitalului pe structura căruia sunt organizate, un medic director adjunct. Direcţia
sanitară a municipiului Bucureşti se organizează cu aparat distinct, în cadrul
aparatului Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti.
Art. 7. – Unităţile sanitare prevăzute la art. 3 pct. I, II. III şi IV, situate în
aceeaşi incintă, vor constitui o singură unitate, cu conducere şi administraţie
unică.
Art. 8. – Se aprobă structurile organizatorice tip pentru unităţile sanitare
prevăzute 1 în anexele nr. 1 a—f, care fac parte integrantă din prezentul decret.
CAPITOLUL II
Norme de structură pentru unităţile sanitare
Art. 9. – În funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul
activităţii, structura organizatorică a unităţilor sanitare cuprinde:
A. Structura activităţii medicale
a) secţii cu paturi;
b) laboratoare medicale;
c) laboratoare de cercetare;
d) secţii de cercetare;
e) dispensare;
f) policlinici;
g) staţii judeţene de salvare;
h) laboratoare judeţene de medicină legală;
i) centre judeţene sanitare-antiepidemice;
j) centre judeţene de recoltare şi conservare a sângelui.
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B. Structura activităţii farmaceutice
a) farmacii;
b) unităţi tehnico-medicale;
e) depozite de medicamente şi aparatură medicală.
C. Structura activităţilor auxiliare
a) ateliere de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale, instalaţiilor şi
utilajelor
D. Structura funcţională
a) birouri;
b) servicii.
Art. 10. – Secţia cu paturi se organizează cu minimum 50 de paturi; secţia
de anestezic-terapie intensivă se organizează cu minimum 20 de paturi. În incinta
unităţii sanitare, pentru aceeaşi specialitate se pot organiza două sau mai multe
secţii dacă numărul de paturi din specialitatea respectivă este mai mare de 150.
Se organizează ca secţii externe ale spitalului teritorial cel mai apropiat,
indiferent de numărul de paturi, şi unităţile sanitare care la data aplicării
prezentului decret aveau personalitate juridică şi funcţionau cu mai puţin de 50 de
paturi.
Secţia este condusă de unul dintre medicii din secţie, care îndeplineşte
funcţia de medic şef de secţie şi este ajutat de o asistentă (soră) medicală şefă din
personalul mediu sau auxiliar sanitar din secţia respectivă.
Art. 11. – Laboratorul medical asigură efectuarea analizelor,
investigaţiilor, tratamentelor, recoltărilor, preparatelor şi oricăror alte prestaţii
medico-sanitare specifice profilului lor de activitate.
Atunci când volumul de muncă în profil de specialitate necesită cel puţin
5 persoane, laboratorul este condus de unul dintre cadrele cu pregătire superioară
din laborator şi care îndeplineşte funcţia de şef de laborator.
Art. 12. – Compartimentele de la art. 9 lit. A pct. c şi d se constituie
conform normelor de structură stabilite pentru unităţile de cercetare ştiinţifică.
Art. 13. – Dispensarul medical se organizează în oraşe şi municipii,
întreprinderi şi instituţii de învăţământ, pentru acordarea asistenţei medicale
bolnavilor ambulatori, fiind condus de medicul cu gradul profesional sau
vechimea cea mai mare.
Dispensarul organizat în comune deserveşte toate satele componente.
Când numărul medicilor la care comuna are dreptul este mai mare de 3, se poate
organiza şi un al doilea dispensar în unul dintre satele situate la peste 5 km de
dispensarul comunal, ca unitate componentă a acestuia.
În cadrul dispensarului pot funcţiona, după caz: case de naştere,
staţionare cu paturi pentru adulţi sau copii, puncte sanitare, puncte de laborator,
puncte farmaceutice şi altele similare.
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Art. 14. – Policlinica asigură asistenţa de specialitate bolnavilor
ambulatori şi se organizează cu minimum 6 cabinete de consultaţii şi laboratoare
medicale; policlinica este condusă de unul dintre medicii acesteia, care îndeplineşte
şi atribuţii de medic şef de policlinică, fiind ajutat de o asistentă (soră) medicală
şefă. Prin excepţie, policlinicile cu personalitate juridică, stabilite de Consiliul de
Miniştri, vor fi conduse de un medic director, ajutat de o asistentă (soră) medicală
şefă şi de un contabil şef.
În incinta policlinicilor vor funcţiona şi dispensarele medicale care
deservesc populaţia din zona in care este amplasată policlinica.
Art. 15. – Staţia judeţeană de salvare se organizează pentru asigurarea
primului-ajutor medical şi a transportului de urgenţa al bolnavilor, accidentaţilor,
gravidelor etc.; aceasta este condusă de un medic şef din personalul medical al
staţiei, dacă are minimum 10 autosanitare.
Staţia de salvare a municipiului Bucureşti se organizează ca unitate cu
personalitate juridică şi este condusă de un medic director ajutat de un director
adjunct tehnic şi un contabil şef.
Art. 16. – Laboratorul judeţean de medicină legală se organizează pentru
efectuarea expertizelor, analizelor, consulturilor şi altor prestaţii medico-legale;
acesta este condus de un medic şef de laborator dacă volumul de muncă necesită
minimum 5 persoane. Laboratoarele de medicină legală din Iaşi, Cluj, Mureş,
Timiş, Dolj şi municipiul Bucureşti trec în cadrul Institutului de medicină legală
„Prof. Dr. Mina Minovici", central şi ca laboratoare exterioare.
Art. 17. – Centrul judeţean sanitaro-antiepidemic se organizează pentru
efectuarea de investigaţii în legătură cu cauzele îmbolnăvirilor şi cu factorii care
influenţează sănătatea populaţiei, supraveghează condiţiile de igienă ale mediului,
execută şi controlează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor
transmisibile, profesionale şi a celor cu largă răspândire, exercitând atribuţii de
inspecţie sanitară de stat. Centrul se organizează cu minimum 20 de persoane, are
în structura sa laboratoare medicale şi este condus de un inspector sanitar şef.
Centrele cu mai puţin de 20 de persoane se organizează ca laboratoare.
Centrul sanitaro-antiepidemic al municipiului Bucureşti se organizează
ca unitate cu personalitate juridică şi are în conducere şi un contabil şef.
Art. 18. – Pentru actele de autoritate privind activitatea de inspecţie
sanitară de stat şi de medicină legală, inspectorul sanitar şef şi medicul şef al
laboratorului de medicină legală sunt subordonaţi Ministerului Sănătăţii.
Art. 19. – Centrul judeţean de recoltare şi conservare a sângelui se
organizează pentru recoltarea şi conservarea sângelui, precum şi pentru prepararea
unor derivate din sânge necesare în asistenţa medicală.
Centrul se organizează cu minimum 15 persoane, are în structura sa
laboratoare medicale şi cabinete de consultaţii şi este condus de un medic şef de
centru. Centrele cu mai puţin de 15 persoane se organizează ca laboratoare.
Art. 20. – Farmacia asigură asistenţa cu medicamente a populaţiei şi a
unităţilor sanitare prin prepararea şi desfacerea medicamentelor şi a altor produse
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farmaceutice. Farmacia poate avea, ca locuri de muncă exterioare, puncte
farmaceutice.
Unitatea tehnico-medicală asigură prelucrarea, asamblarea şi desfacerea
pe bază de prescripţie medicală a instrumentarului medical, de laborator,
articolelor optice şi materialelor sanitare.
Farmaciile, unităţile tehnico-medicale şi punctele farmaceutice sunt
conduse de un farmacist diriginte, respectiv de un asistent farmaceutic sau
tehnician şef, atunci când numărul salariaţilor este de cel puţin 5 persoane.
În cazul când numărul salariaţilor este mai mic de 5 persoane,
conducerea va fi exercitată de unul dintre salariaţii unităţii în calitate de gestionar,
care va primi o indemnizaţie stabilită în funcţie de volumul desfacerii.
Art. 21. – Depozitul de medicamente şi aparatură medicală se constituie
cu minimum 3 gestiuni şi cu un rulaj anual de minimum 100 000 000 lei.
Activitatea depozitelor este asigurată de muncitori, personal operativ şi
personal de execuţie de specialitate.
Depozitul este condus de un şef de depozit, asimilat şefului de serviciu
sau şefului de birou, în funcţie de numărul personalului de execuţie de specialitate,
în condiţiile art. 9 şi 10 din Decretul nr. 162/1973, ţinând seama de volumul de
activitate, structura sorto-tipo-dimensională şi numărul de personal.
În cadrul depozitului se pot organiza raioane gestionare pe grupe de
produse, care cuprind un număr minim de 5 lucrători, şi respectiv secţii gestionare
cu cel puţin 3 raioane gestionare.
Gestiunea cuprinde totalitatea operaţiunilor de primire, sortare,
depozitare, conservare şi eliberare a medicamentelor şi produselor tehnicomedicale care fac parte din aceeaşi grupă. Gestiunea se constituie pentru un rulaj
anual de minimum 15 000 000 lei.
Numărul personalului din cadrul gestiunilor se stabileşte pe bază de
normative, conform anexei nr. 3.
Art. 22. – Atelierele de la art. 9 lit. C se constituie conform art. 4 din
Decretul nr. 162/1973. În municipiul Bucureşti activitatea de întreţinere şi reparare
a aparaturii medicale se organizează ca unitate cu personalitate juridică.
Art. 23. – Birourile şi serviciile se constituie potrivit normelor prevăzute
la art. 9 şi 10 din Decretul nr. 162/1973.
Art. 24. – Personalul de conducere din unităţile sanitare este obligat să
desfăşoare efectiv activitate de asistenţă medicală în proporţie de cel puţin: medicul
director 50%, medicul director adjunct 75%.
Art. 25. – Personalul didactic medical din învăţământul superior medicofarmaceutic care se desfăşoară integrat în asistenţa medicală are obligaţia de a
presta zilnic, în afara activităţii didactice, 3,5 ore pentru asistenţa medicală,
înlocuind un număr corespunzător de cadre medicale din unităţile sanitare clinice.
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CAPITOLUL III
Personalul unităţilor sanitare
Art. 26. – Personalul din unităţile sanitare se compune din următoarele
categorii:
A. Personalul medico-sanitar
a) personal de conducere;
b) personal de execuţie.
B. Personalul din activităţi auxiliare
a) personal de conducere;
b) personal de execuţie;
c) muncitori.
C. Personalul din aparatul funcţional
a) personal de conducere;
b) personal de execuţie de specialitate;
c) personal de execuţie administrativ;
d) personal de deservire.
Nomenclatorul funcţiilor specifice din unităţile sanitare pentru
categoriile de personal de mai sus este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din decret.
Art. 27. – Numărul personalului aferent unităţilor sanitare se stabileşte în
conformitate cu criteriile de normare cuprinse în anexa nr. 3, care face parte
integrantă din decret.
În acest număr se include personalul de conducere şi cel didactic,
calculat în funcţie de numărul de ore rezultat din proporţiile prevăzute la art. 24 şi
15.
Pentru unele activităţi de înaltă specialitate, normarea cu personalul
medico-sanitar necesar, la unităţile la care Ministerul Sănătăţii a aprobat
organizarea lor, se face conform anexelor nr. 4 şi 5.
Art. 28. – Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în
aceeaşi unitate, în funcţii cu nivele de salarizare mai mici, precum şi personalul
disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de
drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 29. – Conducerea unităţilor sanitare cu personalitate juridică se
realizează pe baza principiului conducerii colective; organele prin care se exercită
conducerea colectivă a unităţilor sanitare sunt comitetele oamenilor muncii şi
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adunările generale ale oamenilor muncii. Preşedintele comitetului oamenilor
muncii este medicul director al unităţii sanitare respective.
Normele de organizare şi funcţionare a organelor de conducere colectivă
din unităţile sanitare se stabilesc, conform prevederilor legale, prin ordinul
ministrului sănătăţii.
Art. 30. – Ministerul Sănătăţii va stabili, în termen de 6 luni de la
aprobarea prezentului decret, baremul de echipament de inventar moale şi
gospodăresc, urmând ca acesta să aibă regimul materialelor consumabile.
Art. 31. – În termen de 14 zile de la intrarea în vigoare a prezentului
decret, Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor vor prezenta spre aprobare anexe
la prezentul decret, cuprinzând norme unitare de structură adaptate la specificul
unităţilor din subordine.
Art. 32. – Orice prevederi din alte acte normative privind structura
unităţilor sanitare şi normativele de personal, se abrogă.
Art. 33. – Prevederile prezentului decret vor fi aduse la îndeplinire până
la 1 iulie 1973.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 12 mai 1973.
Nr. 296.
ANEXA NR. 2
NOMENCLATORUL
Funcţiilor de conducere şi de execuţie (de specialitate şi administrative)
pentru activitatea de ocrotire a sănătăţii
A. Funcţii de conducere directă a activităţii de ocrotire a sănătăţii
1. Medic director, farmacist director.
2. Medic director adjunct, farmacist director adjunct, inspector sanitar şef.
3. Medic şef policlinică, medic (farmacist) inspector.
4. Medic (farmacist, chimist) şef de secţie, laborator şi altele similare,
5. Asistentă medicală (soră medicală, tehnician sanitar), şef de unitate, laborator,
secţie şi altele similare.
B. Funcţii de execuţie de specialitate sanitară
a) Personalul sanitar superior
1. Medic primar de specialitate, de medicină generală, de stomatologie generală.
2. Medic specialist.
3. Medic principal de medicină generală, de stomatologie generală.
4. Medic, medic secundar, medic stomatolog, medic intern.
5. Farmacist, biolog, biochimist, chimist şi altele similare, principal.
6. Farmacist, farmacist intern, biolog, chimist, biochimist şi altele similare.
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7. Intern în medicină.
8. Intern în farmacie.
b) Personal mediu, auxiliar şi elementar sanitar
1. Asistent medical, tehnician sanitar (dentar, optician, utilaje medicale) principal.
2. Asistent medical, tehnician sanitar (dentar, optician, utilaje medicale).
3. Dentist principal.
4. Dentist.
5. Instructor de educaţie.
6. Instructor de cultură fizică medicală.
7. Soră medicală (moaşă, oficiant sanitar, statistician medical, laborant, droghist,
registrator medical, gipsar, maseur, autopsier) principal.
8. Soră medicală, (moaşă, statistician medical, oficiant sanitar, laborant, droghist,
registrator medical, gipsar, maseur, autopsier).
9. Infirmieră, brancardier, spălătoreasă în unitate sanitară, îngrijitor unitate sanitară,
lacar, băiaş.
C. Funcţii specifice din aparatul funcţional al unităţilor sanitare.
1. Director adjunct economic.
2. Intendent unitate sanitară
3.
NOTĂ:
Funcţiile de conducere şi de execuţie din aparatul funcţional al unităţilor
sanitare sunt cele prevăzute la Decretul nr. 162/1973.
În unităţile sanitare, în cazuri justificate, se vor putea folosi, pe baza
reglementărilor în vigoare, şi unele funcţii specifice altor ramuri sau sectoare de activitate,
dar care se dovedesc a fi necesare (analişti, programatori, operatori la maşini de calcul,
traducători, bibliotecari, etc.), precum şi funcţii de cercetare ştiinţifică.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 96,
4 iulie 1973, p. 2–6.
69.
Hotărârea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din
18–19 iunie 1973 cu privire la creşterea rolului femeii în viaţa economică,
politică şi socială a ţării

În vasta operă de edificare a societăţii socialiste, oamenii muncii din
patria noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, au obţinut realizări
remarcabile în dezvoltarea şi modernizarea tuturor ramurilor economiei
naţionale, în progresul învăţământului, ştiinţei şi culturii, în perfecţionarea
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conducerii şi organizării vieţii sociale. România înfăţişează astăzi tabloul unei ţări
în plin progres, cu o industrie puternică, în continuă dezvoltare, cu o agricultură
într-un neîntrerupt proces de modernizare, cu o economie dinamică, prosperă,
care asigură creşterea continuă a bunăstării tuturor celor ce muncesc.
Societatea noastră socialistă asigură, prin însăşi esenţa ei, drepturi egale
pentru toţi oamenii muncii, creează condiţii pentru afirmarea multilaterală a
tuturor cetăţenilor indiferent de sex, vârstă, stare socială şi naţionalitate.
Reprezentând 51 la sută din populaţia ţării, milioanele de femei, aflate în cele mai
diverse domenii de activitate, alături de întregul popor, fac dovada capacităţii lor
de muncă, a talentului şi spiritului gospodăresc, participă tot mai activ la întreaga
viaţă economică, politică şi social-culturală a ţarii.
Comitetul Central al Partidului Comunist Român acordă o înaltă
preţuire contribuţiei considerabile a femeilor la progresul ţării, la înflorirea
României socialiste, rolului lor în creşterea şi educarea copiilor, în formarea unui
tineret sănătos, animat de nobile idealuri ale umanismului, în asigurarea tinereţii
naţiunii noastre. În calitate de mame şi educatoare, femeile îşi îndeplinesc
misiunea de înaltă răspundere de a transmite noilor generaţii marile virtuţi ale
poporului nostru, tradiţiile sale progresiste, sentimentele profunde ale
patriotismului, ale demnităţii umane, ale adevărului şi justiţiei sociale.
De la începuturile existenţei sale, Partidul Comunist Român a considerat
emanciparea femeii ca unul din obiectivele importante ale luptei pentru lichidarea
exploatării omului de către om, pentru înfăptuirea marilor transformări
revoluţionare şi a avut permanent în atenţie atragerea femeilor la activitatea
generală a naţiunii, la eforturile întregului popor pentru reconstrucţia ţării,
edificarea societăţii socialiste, pentru ridicarea tuturor cetăţenilor patriei la un
nivel de viaţă şi de civilizaţie tot mai ridicat; mişcarea de femei a adus o reală
contribuţie la lichidarea neştiinţei de carte, la educaţia şi culturalizarea maselor, la
antrenarea lor în lupta şi munca întregului popor de înfăptuire a politicii
Partidului Comunist Român, pentru construirea socialismului. În focul marilor
confruntări sociale, al luptelor revoluţionare şi în procesul edificării noii societăţi,
din rândurile femeilor s-au afirmat figuri luminoase de luptătoare dârze pentru
cauza progresului, eminente personalităţi culturale, ştiinţifice, militante care şi-au
consacrat priceperea, puterea de creaţie şi de muncă propăşirii României.
În noile condiţii istorice, când a fost definitiv lichidată exploatarea
omului de către om şi generalizate relaţiile socialiste de producţie, iar clasa
muncitoare în alianţă cu ţărănimea şi cu celelalte categorii de oameni ai muncii a
devenit proprietara întregii avuţii naţionale şi beneficiară a roadelor muncii sale, în
statutul social-politic al femeii au intervenit schimbări radicale. Pe fondul marilor
realizări obţinute în domeniul vieţii economice şi spirituale ale poporului român
s-a creat un cadru larg de condiţii materiale şi morale care permite femeilor să-şi
afirme nestânjenit capacităţile şi aptitudinile, să ocupe în societate un loc
corespunzător muncii şi pregătirii lor. Constituţia Republicii Socialiste România
consacră deplina egalitate în drepturi a femeii cu bărbatul, vocaţia ei pentru o viaţă
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activă, pentru o participare intensă în toate domeniile construcţiei socialiste.
Întemeindu-se pe această prevedere înscrisă în actul fundamental al României
socialiste, noul Cod al muncii stipulează că femeii i se asigură largi posibilităţi de
afirmare în condiţii de deplină egalitate socială cu bărbatul, beneficiind, la muncă
egală cu acesta, de o retribuţie egală, de măsuri speciale de ocrotire.
Asigurând în mod democratic dreptul la muncă pentru toţi cetăţenii,
orânduirea socialistă a creat ample posibilităţi de manifestare a talentului, a
capacităţii profesionale, organizatorice şi intelectuale a femeii în toate sferele vieţii
social-politice, ele participând la efortul general îndreptat spre ridicarea nivelului
de civilizaţie a poporului. Femeile reprezintă 44,7 la sută din populaţia ocupată în
economia naţională: în industrie proporţia femeilor este de 32,4 la sută, în
agricultură – 59,7 la sută, în telecomunicaţii – 46,4 la sută, în circulaţia mărfurilor
– 48,5 la sută, în învăţământ, artă şi cultură – 62,0 la sută, iar în domeniul ocrotirii
sănătăţii şi a asistenţei sociale – 71,6 la sută. În unele întreprinderi şi ramuri ale
economiei naţionale, cum sunt industria textilă şi cea alimentară, industria
electrotehnică şi mecanică fină, în prestările de servicii, ele constituie o prezenţă
dinamică şi numeroasă. În unităţile agricole, unde femeile reprezintă majoritatea
forţei de muncă, acestea aduc o contribuţie de seamă în conducerea şi organizarea
muncii pe baza acordului global, în creşterea producţiei vegetale şi animale.
Dezvoltarea şi adâncirea democraţiei au determinat creşterea participării
femeilor la activitatea politică, la dezbaterea şi rezolvarea treburilor obşteşti, la
conducerea societăţii. Astăzi, în rândurile partidului sunt aproape 557 000 de
femei, ceea ce reprezintă circa 24 la sută din totalul membrilor de partid. Din
Uniunea Tineretului Comunist fac parte 1 150 000 de tinere, iar în sindicate sunt
cuprinse 1 600 000 de femei salariate; 66 de femei sunt deputate în Marea Adunare
Naţională, iar peste 50 000 în consiliile populare: un număr mare de femei
activează în comitetele şi consiliile oamenilor muncii, consiliile de control
muncitoresc şi comisiile pe domenii din unităţile industriale, în consiliile de
conducere ale cooperativelor agricole de producţie şi comitetele de cetăţeni, în
organele alese ale organizaţiilor de masă şi obşteşti.
În ultima perioadă potrivit indicaţiilor conducerii partidului, în organele
şi aparatul de partid, al sindicatelor şi consiliilor populare a fost ales un număr mai
mare de femei: 106 638 în organele locale de partid, din care 7 700 de femei
îndeplinesc funcţia de secretari ai organizaţiilor de bază şi ai comitetelor de partid
din întreprinderi, instituţii şi unităţi agricole; în comitetele sindicale au fost ales 40
490 de femei, din care 1 175 în funcţia de preşedinţi de sindicate, iar ca
vicepreşedinţi ai comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene,
municipale, orăşeneşti şi ca preşedinţi ai comitetelor executive ale consiliilor
populare comunale 185 de femei.
Transformările petrecute în anii construcţiei socialiste, succesele
obţinute în industrializarea ţării, în dezvoltarea agriculturii, progresele în
domeniul ştiinţei şi culturii au determinat un nivel de trai tot mai ridicat al
întregului popor. Participante active la toate aceste prefaceri înnoitoare, şi
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beneficiare directe ale cuceririlor dobândite, femeile se bucură în acelaşi timp de
condiţii tot mai bune pentru ocrotirea familiei, uşurarea muncii casnice, îngrijirea
şi creşterea copiilor.
Partidul şi guvernul înconjoară cu o mare dragoste şi cu un profund
respect pe femeia-mamă, care îndeplineşte o misiune de onoare, aceea de a da
viaţă, a creşte şi educa copiii, viitorii constructori ai comunismului. Ocrotirea
mamei şi copilului se află în centrul atenţiei partidului şi statului nostru. În ţara
noastră se extinde în permanenţă reţeaua de maternităţi, case de naştere, creşe,
cămine şi grădiniţe de copii. La sate, unde în timpul României burghezomoşiereşti nu exista nici o unitate pentru asistenţă şi ocrotire a sănătăţii mamei şi
copilului, funcţionează astăzi peste 2.000 de unităţi cu acest profil.
An de an au sporit fondurile îndreptate spre ocrotirea mamei şi copilului.
În perioada 1965–1972 s-a dublat numărul paturilor în secţiile de obstetrică şi
ginecologie şi s-a triplat numărul paturilor în creşe. Numai în ultimii doi ani au
fost create peste 14 000 de noi locuri în grădiniţele şcolare şi 21 100 de noi locuri în
internatele şcolare. În sprijinul femeii-mamă funcţionează un număr de circa 11
500 de instituţii preşcolare, care cuprind peste 591 000 de copii şi un număr
important de şcoli cu semiinternate. Pe baza noului Cod al muncii s-au creat
posibilităţi ca femeia-mamă să aibă un program de lucru redus în primele luni de
viaţă a copiilor săi. Au crescut substanţial fondurile statului destinate alocaţiilor
pentru copii, pentru maternitate, ajutorul familial, indemnizaţii de naştere,
ajutoare pentru soţii de militari în termen. În primii doi ani ai cincinalului
alocaţiile pentru copii au crescut de la 4,3 miliarde lei la 6,4 miliarde lei, urmând ca
în 1975 să ajungă la 7,4 miliarde lei. O expresie a grijii statului pentru întărirea
familiei şi stimularea natalităţii sunt măsurile luate pentru sprijinirea materială a
familiilor cu mulţi copii, fondurile alocate în acest scop ridicându-se în actualul
cincinal la circa 200 milioane lei. S-a majorat la 16 ani vârsta copiilor care primesc
alocaţie de stat, incluzându-se în categoria celor care beneficiază de acest drept şi
familiile de ţărani cooperatori.
Eforturi tot mai insistente sunt îndreptate spre a uşura munca femeilor
în gospodării, creându-le condiţii tot mai favorabile pentru a-şi afirma nestingherit
aptitudinile profesionale şi civice şi aşi folosi capacitatea educativă în vederea
creşterii copiilor în spiritul eticii comuniste, al patriotismului fierbinte, al
respectului şi preţuirii trecutului glorios al poporului, al dorinţei de aşi consacra
întreaga viaţă înfloririi patriei socialiste.
Pe baza măsurilor stabilite de conducerea partidului şi statului s-a
dezvoltat activitatea de prestări de servicii pentru populaţie, a sporit numărul
unităţilor din sectorul de deservire, s-a lărgit şi s-a diversificat gama de servicii.
Deservirea populaţiei cuprinde în prezent circa o sută de activităţi în care se
practică 130 de meserii. S-a mărit substanţial producţia de preparate şi
semipreparate culinare; în unităţile comerţului socialiste, în cincinalul actual
fabricarea acestor produse se va dubla, faţă de cincinalul trecut.
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Analizând modul în care au fost aplicate prevederile Hotărârii
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din
1967 privind îmbunătăţirea muncii politico-educative în rândul femeilor, rezultă
că în acest domeniu, alături de succesele obţinute în antrenarea femeilor la
conducerea societăţii, în asigurarea unor condiţii mai bune de muncă şi viaţă, în
educarea tinerei generaţii, se menţin încă unele neajunsuri.
Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunea
Tineretului Comunist, Uniunea Naţională a Cooperativelor Agricole de Producţie,
Consiliul Naţional al Femeilor, celelalte organizaţii de masă şi obşteşti, organele de
stat care aveau sarcini în această direcţie, nu s-au preocupat cu consecvenţă de
realizarea atribuţiilor conferite prin hotărârea conducerii partidului. Deşi în
ultimul timp au fost luate unele măsuri cu privire la promovarea femeii în munci
de conducere, îmbunătăţirea participării ei la viaţa socială, această activitate nu a
fost pe măsura locului şi importanţei femeii în societate, partidul şi statul nostru
fiind private de un aport mai mare pe care peste jumătate din populaţia ţării putea
să-l aducă în soluţionarea problemelor de ordin social, în conducerea societăţii.
Unele ministere şi organizaţii economice centrale şi locale au acţionat
insuficient pentru aplicarea măsurilor stabilite de partid şi guvern cu privire la
realizarea unei game variate de produse de uz gospodăresc, dezvoltarea rapidă a
serviciilor către populaţie, diversificarea şi creşterea operativităţii acestora, în
vederea uşurării muncii casnice, care să permită femeilor afectarea unui timp
corespunzător educaţiei copiilor, pregătirii profesionale şi culturale, participării la
activităţile obşteşti. Neajunsuri s-au manifestat în dezvoltarea reţelei de creşe şi
grădiniţe, îndeosebi pe lângă întreprinderi, ceea ce a îngreunat cuprinderea unui
număr mai mare de copii în învăţământul preşcolar.
S-a desfăşurat o insuficientă activitate politico-educativă în rândul
maselor de femei şi al celorlalţi oameni ai muncii, în vederea sporirii răspunderii
acestora pentru întărirea şi consolidarea familiei, creşterea natalităţii şi educarea
tinerei generaţii. Ministerul Sănătăţii, celelalte organizaţii de masă şi obşteşti cu
atribuţii în acest domeniu nu au asigurat înfăptuirea consecventă a măsurilor luate
de statul nostru pentru îmbunătăţirea situaţiei demografice, nu au vegheat în
suficientă măsură la aplicarea cu hotărâre a legii, la creşterea spiritului de
responsabilitate al cadrelor medicale faţă de dezvoltarea societăţii, a naţiunii
noastre.
Unele organe şi organizaţii de partid au desfăşurat o activitate de
îndrumare şi control sporadic asupra organizaţiilor de masă, de stat şi economice,
care au avut răspunderi în aplicarea prevederilor Hotărârii Comitetului Executiv al
Comitetului Central al partidului Comunist Român privind îmbunătăţirea muncii
politico-educative în rândul femeilor, n-au intervenit cu măsuri concrete şi
eficiente pentru a determina aceste organizaţii să rezolve în condiţii
corespunzătoare diferitele probleme de muncă şi viaţă ale femeilor.
Ţinând seama de rolul crescând al femeilor în întreaga viaţă socialpolitică a ţării, de complexitatea sarcinilor izvorâte din programul făuririi societăţii
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socialiste multilateral dezvoltate, a concentrării tuturor forţelor naţiunii în vederea
îndeplinirii cincinalului înainte de termen, de necesitatea sporirii şi mai accentuate
a contribuţiei femeilor din ţara noastră la rezolvarea problemelor vieţii socialpolitice şi economice ale ţării. Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist
Român hotărăşte:
1. Organele şi organizaţiile de partid, organele de stat şi organizaţiile de
masă şi obşteşti vor asigura toate condiţiile pentru creşterea contribuţiei femeilor
la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea şi Conferinţa Naţională a
partidului, la dezvoltarea economiei, ştiinţei şi culturii, la viaţa politică şi socială a
ţării, manifestarea multilaterală a forţelor ei creatoare, pentru îmbinarea
armonioasă a rolului ce revine femeii ca mamă şi soţie, cu acela de participantă
activă la eforturile întregului popor pentru progresul rapid şi necontenit al patriei
noastre.
2. Dezvoltarea şi înflorirea continuă a naţiunii, afirmarea ei viguroasă,
sporirea într-un ritm constant a natalităţii, condiţie esenţială pentru realizarea unei
dinamici ridicate a creşterii populaţiei, menţinerea unui echilibru normal între
vârste, asigurarea tinereţii naţiunii noastre socialiste, constituie sarcini
fundamentale ale întregii societăţi, de îndeplinirea cărora depind propăşirea şi
viitorul patriei. O îndatorire de interes naţional este ocrotirea şi consolidarea
familiei, dezvoltarea conştiinţei răspunderii acesteia pentru creşterea unui număr
mai mare de copii, pentru formarea unei generaţii sănătoase, robuste, profund
devotate cauzei socialismului; femeile au în această privinţă un rol deosebit şi o
misiune nobilă.
În acest scop, organele şi organizaţiile de partid, conducerea unităţilor
economice, se vor îngriji de asigurarea condiţiilor propice de muncă, astfel încât
femeile să-şi poată consacra un timp tot mai mare creşterii şi educării copiilor,
îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în calitate de mame şi soţii.
Ministerele, Ucecom, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum vor
lua măsuri de extindere a muncii la domiciliu prin antrenarea femeilor, în special
din zonele cu excedent de forţă de muncă; ministerele economice vor crea condiţii
necesare organizării schimburilor de patru ore pentru angajarea cu jumătate de
normă a femeilor-mame, vor extinde munca sezonieră sau alte forme care să
înlesnească unui număr însemnat de femei să dedice un timp mai mare creşterii şi
educaţiei copiilor.
Se va analiza posibilitatea creării unor condiţii mai favorabile de
pensionare a femeilor care au dat viaţă şi au crescut mai mult de 3 sau 4 copii în
sensul reducerii perioadei de muncă sau al majorării pensiei acestora, în raport cu
numărul de copii pe care i-au crescut.
Organele şi organizaţiile de partid, comitetele şi comisiile femeilor,
celelalte organizaţii de masă şi obşteşti vor antrena mai intens femeile în activitatea
de îmbunătăţire a asistenţei sanitare, creând condiţii mai bune acestora pentru a-şi
valorifica aptitudinile în direcţia ocrotirii sănătăţii întregului nostru popor.
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Comitetele şi comisiile femeilor vor îmbunătăţii activitatea de patronare
a unităţilor de ocrotire a mamei şi copilului, activizând în mai mare măsură
comitetele de sprijin; vor organiza activităţi pe blocuri sau cartiere în vederea
supravegherii şi educării copiilor.
Ministerul Sănătăţii va asigura înfiinţarea cabinetelor medicale de
specialitate într-un număr mai mare de unităţi, unde ponderea forţei de muncă o
reprezintă femeile, o mai bună repartizare a cadrelor necesare asistenţei de
specialitate şi va adopta măsuri pentru creşterea în viitor a numărului cadrelor de
acest profil.
Conducerile unităţilor economice, organizaţiile de partid şi sindicale vor
trebui să se preocupe mai insistent de dezvoltarea reţelei de creşe şi grădiniţe cu
cămin prin folosirea de soluţii constructive simple şi ieftine, acordându-se
prioritate înfiinţării de unităţi ieftine, acordându-se prioritate înfiinţării de unităţi
preşcolare de zi sau săptămânale pe lângă întreprinderi.
3. Pentru uşurarea muncii femeilor în gospodării şi asigurarea timpului
necesar educării copiilor, precum şi pregătirii lor profesionale şi culturale,
ministerele industriei uşoare, construcţiilor de maşini, comerţului interior,
Ucecom şi consiliile populare vor acţiona mai energic pentru asimilarea şi trecerea
în producţie de serie a unui bogat sortiment de utilaje şi aparate de uz casnic, de
calitate superioară. Vor fi luate măsuri pentru extinderea prestărilor de servicii
către populaţie, prin dezvoltarea spălătoriilor, curăţătoriilor chimice, înfiinţarea de
spălătorii cu autoservire, ateliere şi secţii cu servire la domiciliu, atât în mediul
urban cât şi la sate.
Consiliul pentru coordonarea şi îndrumarea activităţii de aprovizionare
şi prestări de servicii către populaţie, Ministerul Comerţului Interior, Uniunea
Centrala a Cooperativelor de Consum, comitetele executive ale consiliilor
populare, vor adopta măsuri corespunzătoare în vederea extinderii şi amplasării
mai raţionale a spaţiilor comerciale, diversificării mai accentuate a formelor de
alimentare publică, a cantinelor-restaurant, pensiunilor, semiinternatelor pentru
elevi şi a bucătăriilor pentru servirea mesei pe bază de abonament, creşterii
volumului livrărilor la domiciliu ale produselor alimentare, semipreparatelor şi
altor mărfuri. Vor fi lărgite gama sortimentelor şi volumul de preparate şi
semipreparate culinare desfăcute prin unităţile „Gospodina", cât şi a produselor
dietetice pentru copii, ce vor fi puse în vânzare prin raioane specializate din cadrul
magazinelor alimentare.
4. In scopul creşterii randamentului forţei de muncă feminine şi atragerii
acesteia în activităţi productive care nu cer un efort fizic mare, adecvate
particularităţilor femeilor, ministerele, centralele industriale, conducerile
întreprinderilor, cu sprijinul organelor şi organizaţiilor de partid, sindicale, ale
femeilor şi tineretului, vor stabili nomenclatorul meseriilor şi funcţiilor în care
femeile vor fi încadrate cu prioritate. Concomitent cu crearea de noi locuri de
muncă necesare integrării în continuare a populaţiei satelor în industrie, se va
cuprinde un număr mai mare de femei în ramurile electrotehnice, electronice,
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industriei optice, mecanicii fine, chimiei, industriei alimentare, comerţului,
cooperaţiei meşteşugăreşti, industriei locale, în unele sectoare din transporturi şi
telecomunicaţii, în unităţile de sinteză şi de prelucrare automată a datelor, cât şi în
alte domenii unde se vor amenaja noi locuri de muncă adecvate femeilor.
Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Consiliul
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliul Naţional al Femeilor, în
colaborare cu celelalte ministere şi organe centrale, vor stabili măsuri concrete
pentru creşterea proporţiei femeilor ce se pregătesc în diferite meserii şi profesii
prin şcoli profesionale şi tehnice. În unităţile economice se va îmbunătăţi
activitatea de pregătire profesională a femeilor şi însuşirea noilor meserii la locul
de muncă, prin forme potrivite acestora.
Unităţile socialiste de stat şi cooperatiste, în cadrul preocupărilor pe linia
ocrotirii şi protecţiei muncii pentru masa largă a salariaţilor, vor lua măsuri pentru
îmbunătăţirea în continuare, a condiţiilor de muncă şi igienico-sanitare ale
femeilor, în vederea îndeplinirii în bune condiţii de către acestea a rolului ce le
revine în activitatea economică, în familie şi societate. În acest scop, ministerele
economice împreună cu Ministerul Muncii vor intensifica preocuparea pentru
amenajarea locurilor de muncă, îmbunătăţirea echipamentului de protecţie şi de
lucru specific femeilor. Comitetele executive ale consiliilor populare şi ministerele
vor lua măsuri corespunzătoare în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor de
plan în construirea de cămine pentru tinerele muncitoare.
5. Comitetul Central al Partidului Comunist Român, organele şi
organizaţiile de partid, de masă şi obşteşti, ministerele şi celelalte instituţii centrale
de stat şi economice, conducerile întreprinderilor, ale unităţilor din agricultură,
vor acorda o atenţie mai mare participării femeilor – în calitatea lor de membre
egale ale societăţii, de comunişti, de cetăţeni – la conducerea vieţii social-politice,
preocupându-se de promovarea în munci de răspundere a femeilor cu pregătirea
politică şi profesională corespunzătoare, cu spirit organizatoric şi gospodăresc,
care se bucură de autoritate în rândurile oamenilor muncii. Se va acţiona cu mai
multă consecvenţă pentru atragerea unui număr mai mare de femei în comitetele
de partid judeţene, municipale, orăşeneşti şi în aparatul acestora, în conducerea
ministerelor, centralelor industriale şi întreprinderilor, a unităţilor cooperatiste, în
comitetele executive ale consiliilor populare, în conducerile organizaţiilor de masă
şi obşteşti.
Se recomandă să fie ales un număr mai mare de femei în funcţii de
secretari ai comitetelor judeţene, municipale, orăşeneşti, şi comunale de partid,
precum şi ca preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor populare judeţene,
municipale şi orăşeneşti. Măsuri similare se recomandă să fie luate şi de către
organele de conducere ale sindicatelor, uniunilor judeţene ale cooperativelor
agricole de producţie, ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi ale altor unităţi economice.
6. În lumina programului de educaţie socialistă a maselor, activitatea
politico-educativă desfăşurată în rândul femeilor va avea ca obiect centrale
formarea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste în spiritul principiilor eticii şi echităţii
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socialiste, al griji faţă de proprietatea obştească, respectării disciplinei în muncă, al
obligaţiilor profesionale şi obşteşti.
Organizaţiile de partid, sindicatele, organizaţiile de tineret, comitetele şi
comisiile femeilor, instituţiile de învăţământ, cultură şi artă vor acorda o atenţie
deosebită activităţii educative pentru consolidarea familiei, sporirea răspunderii
tuturor cetăţenilor pentru creşterea şi educarea copiilor.
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, organizaţiile U.T.C.
vor intensifica activitatea de educare politică şi ştiinţifică în rândul tineretului de la
oraşe şi sate; în colaborare cu organizaţiile femeilor şi ceilalţi factori educaţionali
vor iniţia activităţi cu caracter de masă, specifice vârstei şi preocupărilor diferitelor
categorii de fete, în scopul dezvoltării răspunderii lor faţă de îndatoririle sociale, al
pregătirii pentru viaţa de familie.
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Ministerul Sănătăţii şi
ministerele economice vor asigura îmbunătăţirea conţinutului orelor de educaţie
moral-cetăţenească şi a activităţilor igienico-sanitare din şcolile generale,
profesionale şi licee.
Consiliul Naţional al Femeilot, în colaborare cu Consiliul Culturii şi
Educaţiei Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor,
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Naţional al
Societăţii de Cruce Roşie, va asigura editarea materialelor propagandistice necesare
pentru lectoratele cu femeile, cercurile de lectură, sfatul gospodinei şi pentru alte
forme de activitate educativă organizată cu femeile.
Uniunile de creaţie institutele teatrale şi cinematografie vor manifesta o
preocupare sporită pentru realizarea de opere literar-artistice valoroase, care să
reflecte mai pregnant chipul eroinelor luptei pentru libertatea şi independenţa
naţională şi socială, viaţa femeii României contemporane, contribuţia ei la
activitatea economică, politică şi socială a patriei, la formarea şi educarea
comunistă a tinerei generaţii.
Mijloacele de propagandă, radioteleviziunea, presa centrală şi locală,
publicaţiile periodice, vor înfăţişa mai amplu participarea femeilor la construcţia
socialistă, militând pentru promovarea concepţiei înaintate asupra rolului şi
răspunderii femeii în societatea noastră, creşterea respectului faţă de femeie, a
răspunderii părinţilor faţă de educarea copiilor şi consolidarea familiei.
Publicaţiile editate de Consiliul Naţional al Femeilor vor pune în centrul
preocupărilor lor creşterea aportului femeilor de la oraşe şi sate la înfăptuirea
politicii partidului, la popularizarea figurii înaintate a femeii muncitoare, ţărance
cooperatoare, intelectuale – făuritoare de bunuri materiale şi spirituale, a femeii
mamă, educatoare a tinerei generaţii. Acestea îşi vor spori aportul la dezvoltarea
conştiinţei socialiste a maselor de femei, devenind în mai mare măsură o tribună
de răspândire a experienţei comitetelor şi comisiilor femeilor, de dezbatere a
problemelor vizând rolul şi responsabilitatea femeii ca cetăţeană egală în drepturi
şi îndatoriri.
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7. Mişcarea de femei din patria noastră îşi desfăşoară activitatea sub
conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Rmân având ca principal
obiectiv antrenarea milioanelor de femei de la oraşe şi sate la înfăptuirea neabătută
a politicii interne şi externe a partidului şi statului nostru.
La nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor îşi vor desfăşura
activitatea comitetele femeilor, iar în întreprinderi, instituţii, cooperative agricole
de producţie, cooperative meşteşugăreşti, cartiere şi sate necooperativizate, comisii
ale femeilor.
Consiliul Naţional al Femeilor va îndruma şi controla întreaga activitate
a comitetelor şi comisiilor femeilor; comitetele judeţene, municipale şi orăşeneşti
ale femeilor, în strânsă conlucrare cu consiliile locale ale sindicatelor, vor îndruma
comisiile femeilor din întreprinderi şi instituţii constituite pe lângă comitetele
sindicatelor.
Consiliul Naţional, comitetele şi comisiile femeilor, în îndeplinirea
sarcinilor ce le revin, se vor baza pe un larg activ obştesc constituit dintr-un număr
mai mare de femei care lucrează nemijlocit în sfera producţiei materiale şi
spirituale. În organele executive, în activul obştesc, va fi atras, totodată, un număr
mai mare de femei tinere, muncitoare, ţărance cooperatoare, intelectuale şi
casnice.
Va trebui acordată o atenţie sporită participării şi mai susţinute a soţiilor
cadrelor de partid, de stat, din economie, ale organizaţiilor de masă, la activitatea
socială, politică şi obştească, integrării lor efective în munca generală depusă de
întregul popor pentru înflorirea economică şi spirituală a patriei.
Consiliul Naţional al Femeilor, comitetele locale ale acestora, vor avea
permanent în vedere îmbunătăţirea stilului şi metodelor lor de muncă, respectarea
principiului muncii colective, promovarea noului, stimularea iniţiativei şi a
spiritului muncitoresc, a combativităţii revoluționare, pregătirea femeilor pentru
îndatoririle ce le revin din hotărârile de partid şi de stat.
8. Pe baza principiilor promovate de Partidul Comunist Român în
domeniul relaţiilor internaţionale, Consiliul Naţional al Femeilor va dezvolta în
continuare legăturile de prietenie şi colaborare cu organizaţiile femeilor din toate
ţările socialiste, solidaritatea cu femeile din celelalte ţări ale lumii; Consiliul
Naţional al Femeilor este chemat să aducă o contribuţie şi mai mare la înfăptuirea
politicii partidului şi statului nostru de asigurare a unei securităţi reale în Europa,
pentru instaurarea unor relaţii noi între state, care să excludă forţa şi ameninţarea
cu forţa, pentru reducerea trupelor şi realizarea în fapt a dezarmării generale;
Consiliul Naţional va participa la activitatea Federaţiei Internaţionale a Femeilor şi
va dezvolta colaborarea cu alte organizaţii progresiste internaţionale, militând
pentru întărirea unităţii mişcării mondiale a femeilor în lupta pentru îndeplinirea
năzuinţelor lor vitale, pentru independenţa naţională, libertate, pace şi progres
social, pentru drepturi şi apărarea vieţii copiilor.
9. Organele şi organizaţiile de partid vor purta şi în viitor întreaga
răspundere pentru îndrumarea organizaţiilor de masă şi obşteşti, de stat şi
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economice în desfăşurarea muncii politico-educative privind participarea activă a
femeilor în viaţa economică, social-culturală şi obştească, la conducerea societăţii,
la creşterea şi formarea tinerei generaţii, la înfăptuirea obiectivelor stabilite de
Congresul al X-lea şi Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român din iulie
1972.
Organizaţiile de partid vor îmbunătăţi munca politico-ideologică pentru
creşterea ponderii femeilor în rândurile partidului prin primirea celor mai
înaintate muncitoare, ţărance şi intelectuale, care dovedesc o bună pregătire
politică şi profesională, o ţinută etică corespunzătoare în societate şi familie.
Se vor lua măsuri pentru ca un număr mai mare de femei să urmeze
institutele şi cursurile Academiei „Ştefan Gheorghiu”, cursurile de perfecţionare a
pregătirii cadrelor de partid, organizaţiilor de masă, de conducere în economie şi
în administraţia de stat, precum şi şcolile de partid interjudeţene, în scopul lărgirii
participării lor la activităţi de conducere.
Pentru asigurarea realizării integrale a măsurilor privind sporirea rolului
şi aportului femeilor la construcţia economică şi social-culturală a ţării, la
activitatea politică, comitetele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de
partid vor urmări sistematic îndeplinirea hotărârilor partidului şi statului
referitoare la creşterea participării femeilor la conducerea societăţii, la
îmbunătăţirea condiţiilor lor de muncă şi de viaţă.
*
Plenare Comitetului Central al Partidului Comunist Român îşi exprimă
convingerea că, sub conducerea nemijlocită a organelor şi organizaţiilor de partid,
milioanele de femei, integrându-se organic în eforturile generale ale poporului, îşi
vor spor şi mai mult aportul la realizarea importantelor obiective ale făuririi
societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 106,
18 iulie 1973, p. 5–6.
70.
Decret pentru acordarea unei compensaţii pensionarilor şi beneficiarilor
de ajutor social, precum şi pentru majorarea cuantumului alocaţiei de stat
pentru copii
Pentru compensarea cheltuielilor determinate de modificările de preţuri
efectuate la carne şi la preparate din carne,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
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Art. 1. – Pensionarii şi beneficiarii de ajutor social de stat, de toate
categoriile, vor primi, cu începere de la 14 iulie 1973, o compensaţie de 7 lei lunar
pentru cheltuielile suplimentare determinate de modificările de preţuri efectuate la
carne.
Pentru perioada 14 iulie – 31 august 1973 compensaţia ce se acordă
potrivit prevederilor alineatului precedent va fi de 11 lei şi se va plăti odată cu
drepturile de pensii sau ajutor social pe luna august.
Art. 2. – Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevăzute la art. 2 din
Decretul nr. 285/1960, se modifică cu începere de la 1 august, după cum urmează:
Rangul
copiilor în
familie
Rangul
I
Rangul
II
Rangul
III-V
Rangul
VI
Rangul
VII
Rangul
VIII
Rangul IX şi
următoarele

Mediul
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural

până la
1500 lei
160
110
170
120
190
140
210
160
220
170
230
180
240
190

plafoane de venituri lunare
1501–
2001–
2501–
2000 lei
2500 lei
3000 lei
130
110
80
60
140
120
110
90
70
60
160
140
120
110
90
70
180
160
140
130
110
90
190
170
150
140
120
100
190
180
160
150
130
110
210
190
170
160
140
120

3001–
4000 lei
110
60
130
80
140
90
150
100
160
110

Art. 3. – Beneficiarii de alocaţie de stat pentru copii, existenţi în plată la
data de 14 iulie 1973, vor primi, odată cu drepturile de alocaţie pe luna august,
suna de 5 lei, cuvenită pentru 15 zile din luna iulie 1973, de fiecare copil pentru
care se acordă alocaţia.
Art. 4. – Compensaţia prevăzuta la art. 1 nu se ia în considerare la
aplicarea plafoanelor de venituri în funcţie de care se acordă unele drepturi ale
pensionarilor şi beneficiarilor de ajutor social de stat.
Art. 5. – Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului
decret în anul 1973 se asigură din bugetul asigurărilor sociale de stat pe acest an.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 17 iulie 1973.
Nr. 414.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 165, 24
octombrie 1973, p. 4–11.
71.
Expunere de motive a Decret nr. 561/1973
Promovarea măsurilor profilactice şi antrenarea maselor populare la
apărarea sănătăţii proprii şi a colectivităţii constituie principii de bază ale ocrotirii
sănătăţii în ţara noastră, impuse de complexitatea, diversitatea şi marea mobilitate
a factorilor din mediul de muncă şi de viaţă ce pot influenţa starea de sănătate, în
condiţiile civilizaţiei moderne.
Principalele forme prin care se realizează instruirea teoretică şi practică a
populaţiei şi participarea acesteia la sprijinirea acţiunilor de ocrotire a sănătăţii
sunt cursurile sanitare de masă şi formaţiunile sanitare voluntare: grupele sanitare
şi posturile de prim-ajutor.
Ţinându-se seama de unele neajunsuri semnalate în activitatea acestor
formaţiuni, ca şi de condiţiile etapei actuale, prin decretul alăturat se adoptă o serie
de măsuri în vederea îmbunătăţirii organizării, dotării şi funcţionării formaţiunilor
sanitare voluntare.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 165, 24
octombrie 1973, p. 4–11.
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Decret privind organizarea şi funcţionarea formaţiunilor sanitare voluntare ale
Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialistă România
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Pentru a se asigura participarea unui număr cât mai mare de
oameni ai muncii la promovarea măsurilor profilactice şi de apărare a sănătăţii
populaţiei, se organizează grupe sanitare şi posturi de prim-ajutor, formaţiuni
sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialistă România.
Art. 2. – Grupele sanitare şi posturile de prim-ajutor se organizează şi
funcţionează potrivit dispoziţiilor prezentului decret, ca auxiliare ale unităţilor
sanitare, având sarcina de a contribui la însuşirea de către cetăţeni a cunoştinţelor
teoretice şi practice necesare acordării primului-ajutor în caz de accidente şi
calamităţi.
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CAPITOLUL II
Grupele sanitare
Art. 3. – Grupele sanitare sunt formaţiuni voluntare ale Societăţii de
Cruce Roşie, care sprijină organele medico-sanitare în acţiunile de ocrotire a
sănătăţii populaţiei şi acordă primul-ajutor în caz de accidente, avarii la locul de
muncă, calamităţi naturale şi alte asemenea evenimente, iar în timp de război
acordă primul-ajutor victimelor şi sprijină evacuarea răniţilor spre unităţile
sanitare.
Art. 4. – Grupele sanitare se constituie în unităţi socialiste de stat,
organizaţii cooperatiste şi în celelalte organizaţii obşteşti, în comune, oraşe şi
municipii, potrivit normativului din anexa nr. 1, şi sunt încadrate cu activişti
voluntari, membrii ai Societăţii de Cruce Roşie.
Art. 5. – Grupa sanitară este formată din 14 persoane: comandant,
locţiitor de comandant şi 12 echipieri organizaţi în 3 echipe a câte 4 echipieri
fiecare. Grupa are o rezervă de 4–6 echipieri.
Comandanţii, locţiitorii de comandanţi şi echipierii grupelor sanitare
trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Socialiste România, femei în vârstă de la 16 la
50 ani şi bărbaţi în vârstă de la 16 la 55 ani, stabiliţi în comun cu centrele militare.
În grupele sanitare nu sunt cuprinse persoanele încadrate în funcţii care
asigură siguranţa circulaţiei rutiere, feroviare, navale şi aeriene, tinerii care
efectuează programul de pregătire pentru apărarea patriei, luptătorii din
formaţiunile gărzilor patriotice, membrii formaţiunilor apărării locale antiaeriene
şi ai formaţiunilor de pompieri voluntari.
Art. 6. – Constituirea grupelor sanitare şi stabilirea comandanţilor,
locţiitorilor de comandanţi şi a echipierilor se fac de către comisiile de Cruce Roşie
împreună cu conducerile unităţilor socialiste, iar în comune, oraşe şi municipii,
împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare. Constituirea grupelor
sanitare se consemnează într-un proces-verbal.
Art. 7. – Instruirea sanitară a comandanţilor, locţiitorilor de comandanţi
şi a echipierilor grupelor sanitare se face de către personalul medico-sanitar, iar în
probleme de A.L.A., cu sprijinul organelor apărării locale antiaeriene, pe baza
tematicii stabilite în comun de Societatea de Cruce Roşie, Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 8. – În timpul aplicaţiilor, concursurilor şi în alte situaţii stabilite de
Societatea de Cruce Roşie, comandanţii, locţiitorii de comandanţi şi echipierii
grupelor sanitare vor purta echipament de protecţie şi o banderolă cu însemnul
Crucii Roşii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 9. – Grupele sanitare vor funcţiona potrivit normelor stabilite în
comun de către Societatea de Cruce Roşie, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Apărării Naţionale.
Societatea de Cruce Roşie va ţine evidenţa grupelor sanitare organizate
potrivit prevederilor prezentului decret.
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Art. 10. – Grupele sanitare îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea
comisiilor de Cruce Roşie şi potrivit indicaţiilor de specialitate ale personalului
medico-sanitar din puncte sanitare, dispensare, circumscripţii medicale, policlinici
şi spitale, desemnat în acest scop de direcţia sanitară judeţeană sau a municipiului
Bucureşti de acord cu comisia-judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, de
Cruce Roşie.
În situaţii de război, grupele sanitare vor acţiona în conformitate cu
planurile tehnico-organizatorice întocmite de către organele medico-sanitare şi
organele judeţene ale apărării locale antiaeriene.
Art. 11. – Societatea de Cruce Roşie, cu sprijinul de specialitate al
Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Apărării Naţionale, va organiza anual, pe
plan local, concursuri între grupe sanitare. Concursurile se vor desfăşura potrivit
regulamentului stabilit de Societatea de Cruce Roşie împreună cu Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Finanţelor.
La aceste concursuri pot lua parte şi formaţiunile sanitare aparţinând
gărzilor patriotice şi apărării locale antiaeriene.
CAPITOLUL III
Posturile de prim-ajutor
Art. 12. – Posturile de prim-ajutor sunt formaţiuni sanitare voluntare ale
Societăţii de Cruce Roşie, care au sarcina să acorde primul-ajutor în caz de
accidente sau îmbolnăviri, să sprijine realizarea măsurilor pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi respectarea normelor de igienă la locul de muncă şi în comune.
Art. 13. – Posturile de prim-ajutor se organizează pe locuri de muncă sau
de viaţă, în cadrul unităţilor socialiste de stat, organizaţiilor cooperatiste şi
celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi în comune, astfel cum sunt prevăzute în
normativul din anexa nr. 3.
În funcţie de specificul muncii, posturile de prim-ajutor pot fi
permanente sau sezoniere, fixe sau mobile.
Posturile de prim-ajutor sunt formate din activişti voluntari, membri ai
Societăţii de Cruce Roşie.
Art. 14. – Constituirea posturilor de prim-ajutor şi alcătuirea colectivelor
acestora se fac de către comisiile de Cruce Roşie împreună cu conducerile
unităţilor socialiste sau conducătorii locurilor de muncă, iar în comune, împreună
cu comitetele executive ale consiliilor populare respective.
Instruirea sanitară a colectivelor posturilor de prim-ajutor se face de
personalul medico-sanitar, pe baza tematicii stabilite în comun de Societatea de
Cruce Roşie şi Ministerul Sănătăţii.
Art. 15. – Pentru îmbunătăţirea acordării primului-ajutor la locul de
muncă, unităţile socialiste vor lua măsurile necesare pentru ca inginerii,
tehnicienii, brigadierii, maiştrii, şefii de echipă, farmaciştii şi personalul mediu
farmaceutic să fie în mod obligatoriu instruiţi în acordarea primului-ajutor în caz
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de accidente şi îmbolnăviri acute şi să fie utilizaţi în cadrul posturilor de
prim-ajutor fixe sau mobile.
Aceleaşi măsuri vor fi luate şi cu privire la conducătorii, ajutoarele
acestora şi însoţitorii mijloacelor de transport feroviare, auto, navale şi aeriene,
precum şi pentru lucrătorii de miliţie.
Instruirea în acordarea primului-ajutor va fi extinsă pe etape, pentru a
cuprinde un număr cât mai mare de persoane, conform programului stabilit de
unităţile socialiste interesate, împreună cu comisiile de Cruce Roşie. Controlul
modului de însuşire a noţiunilor de prim-ajutor se va efectua de personalul
medico-sanitar, în prezenţa reprezentantului conducerii unităţilor socialiste sau
conducătorului locului de muncă şi a delegatului comisiei de Cruce Roşie.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii comune, tranzitorii şi finale
Art. 16. – În şcoli, licee şi facultăţi funcţionează o singură categorie de
formaţiuni sanitare voluntare ale Crucii Roşii – posturile de prim-ajutor, încadrate
cu elevi şi studenţi – organizate împreună cu Uniunea Tineretului Comunist,
Uniunea Asociaţiilor Studenţilor Comunişti şi Organizaţia Pionierilor.
Art. 17. – Dotarea formaţiunilor sanitare voluntare ale Societăţii de
Crucea Roşie cu materialele necesare, potrivit baremelor prevăzute în anexele nr.
2, 4 şi 5, se face de către întreprinderi şi alte unităţi economice, din beneficiile
realizate peste plan care rămân la dispoziţia acestora, şi de către unităţile socialiste
bugetare în limita creditelor aprobate.
Societatea de Cruce Roşie va participa la dotarea grupelor sanitare cu o
sumă ce reprezintă 10% din veniturile sale anuale provenite din cotizaţii.
Art. 18. – Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru ca oficiile
farmaceutice să aprovizioneze unităţile socialiste de stat şi organizaţiile
cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti cu materialele sanitare şi
medicamentele necesare pentru dotarea grupelor sanitare şi posturilor de
prim-ajutor, pe baza planificării făcute conform normelor legale.
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului
Bucureşti vor lua măsuri pentru asigurarea, prin unităţile de industrie locală, a
materialelor şi obiectelor cuprinse în anexa nr. 6, necesare dotării grupelor sanitare
şi posturilor de prim-ajutor, pe baza modelelor stabilite de Societatea de Cruce
Roşie împreună cu Ministerul Sănătăţii.
Art. 19. – În funcţie de specificul proceselor de producţie şi, în mod
special, acolo unde există riscul de intoxicaţii sau îmbolnăviri profesionale,
conducerile unităţilor socialiste în cadrul cărora funcţionează grupe sanitare şi
posturi de prim-ajutor vor asigura, la cererea medicului care asigură asistenţa
medicală a personalului din unitatea respectivă, medicamentele şi materialele
necesare peste prevederile baremelor din dotare.
Art. 20. – Gestionarea materialelor din dotarea grupelor sanitare şi a
posturilor de prim-ajutor se va face de către unitatea socialistă de stat în care
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funcţionează acestea, iar în organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii
obşteşti, prin grija organelor de conducere operativă ale acestora.
Pentru grupele sanitare şi posturile de prim-ajutor din comune, oraşe şi
municipii, gestionarea materialelor se va face potrivit dispoziţiilor comitetelor
executive ale consiliilor populare, iar pentru posturile de prim-ajutor din şcoli,
licee şi facultăţi, potrivit dispoziţiilor organelor cărora le sunt subordonate acestea.
Durata de utilizare pentru materialele de inventar din dotarea grupelor
sanitare şi a posturilor de prim-ajutor este cea specificată în anexele nr. 2, 4 şi 5.
Art. 21. – Mobilizarea echipierilor grupelor sanitare şi a membrilor
colectivelor posturilor de prim-ajutor pentru instruirea, şi reîmprospătarea
periodică a cunoştinţelor se face prin grija comisiilor de Cruce Roşie, pe baza unui
plan întocmit în colaborare cu organele medico-sanitare şi cu acordul conducerilor
unităţilor socialiste, respectiv al comitetelor executive ale consiliilor populare.
Art. 22. – Ministerul Sănătăţii, împreună cu Societatea de Cruce Roşie şi
Ministerul Apărării Naţionale, vor analiza periodic baremele de dotare a grupelor
sanitare şi posturilor de prim-ajutor şi, dacă este cazul, le vor îmbunătăţi cu avizul
Ministerului Finanţelor.
Art. 23. – În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului
decret, Societatea de Cruce Roşie împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Apărării Naţionale vor analiza şi vor propune Consiliului de Miniştri, cu avizul
Ministerului Finanţelor şi Comitetului de Stat al Planificării, îmbunătăţirea
baremului de dotare, pentru situaţii de război, a grupelor sanitare şi modul de
asigurare a dotării lor cu materialele necesare.
Art. 24. – Grupele sanitare existente vor fi reorganizate şi dotate, potrivit
prevederilor prezentului decret, în termen de 2 ani de la intrarea sa în vigoare.
Art. 25. – Se recomandă Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunii
Tineretului Comunist, Consiliului Naţional al Femeilor, Uniunii Asociaţiilor
Studenţilor Comunişti şi Organizaţiei Pionierilor să sprijine organizarea şi
funcţionarea grupelor sanitare şi a posturilor de prim-ajutor ale Societăţii de Cruce
Roşie.
Art. 26. – Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezentul decret.
Art. 27. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1142/1955 pentru
înfiinţarea grupelor sanitare ale Crucii Roşii a Republicii Socialiste Române,
modificată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1118/1956 privind
organizarea posturilor sanitare ale Crucii Roşii a Republicii Populare Române,
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 618/1962 privind unele măsuri pentru
dotarea grupelor sanitare ale Crucii Roşii Republicii Populare Române, precum şi
orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abrogă.
Preşedintele
Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUŞESCU
Bucureşti, 20 octombrie 1973.
Nr. 561.
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ANEXA NR. 1
NORMATIV
pentru organizarea grupelor sanitare
Nr.
crt.

Locul de organizare

Norme de
organizare
Numărul
grupelor
sanitare

Observaţii
Numărul
angajaţilor ori
membrilor
cooperatori

0

1

2

3

1.

Întreprinderi industriale,
şantiere şi alte organizaţii
economice
Idem
Idem
Idem
Autobaze, porturi şi
aerogări
Idem
Staţii şi depouri C.F.R.
Idem
Cooperative de producţie
meşteşugăreşti
Întreprinderi agricole de
stat, cooperative agricole de
producţie, întreprinderi
pentru mecanizarea
agriculturii

1–2

300–2000

2–4
4–6
6–8
1

2001–5 000
5000–10 000
peste 10 000
100 – 300

2
1
2
1

peste 300
300 – 600
peste 600
100 – 300

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Instituţii şi organizaţii
obşteşti
Idem
Comune

14.

Municipii şi oraşe

1–3

4

La sediul fiecărei
unităţi, ferme sau
secţii, în raport
cu numărul
angajaţilor şi
cooperatorilor

1–2

250 – 2 000

2–4
1–2

peste 2 000

1

la 10 000 – 15
000 de
locuitori

În comunele în
care nu sunt
unităţi agricole
socialiste
În funcţie de
posibilităţile de
organizare

Notă:
1. În cadrul combinatelor industriale grupele sanitare se vor organiza pe
întreprinderi.
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În unităţile subordonate Ministerului Industriei Chimice numărul angajaţilor
prevăzut în coloana 3 se calculează după scăderea celor care sunt în acele locuri de muncă
unde funcţionează formaţiuni de salvare a intoxicaţilor şi accidentaţilor.
2. În cooperativele de producţie meşteşugăreşti se organizează grupă sanitară
dacă sunt 100–300 de membri cooperatori în acelaşi sediu de producţie sau în sedii din
imediata apropiere.

ANEXA NR. 2
BAREM
de materiale pentru instruire şi activitate curentă ce intră
în dotarea unei grupe sanitare
Nr.
crt.

Denumirea materialelor

Unitatea de
măsură

Cantitatea

Observaţii

0

1

2

3

4

buc.
"
"
"
"

3
1
2
14
14

"
"
"
"

3
3
6
3

"

3

"
"

3
1

"

1

"
duzină
buc.
"

6
3
3
12

cutie

6

"
pachet
flacon a 100
ml

3
3
3

Materiale de inventar
1.
Geantă sanitară
2.
Targă sanitară
3.
Chingi transport răniţi
4.
Echipament de protecţie
5.
Brasardă cu însemnul Crucii
Roşii
6.
Pensă anatomică
7.
Foarfecă obişnuită
8.
Garou elastic a 0,75 m
9.
Deschizător de gură, din
lemn
10. Bidon de apă, din material
plastic
11. Pahar tip sport
12. Fluier pentru comandantul
grupei
13. Blocnotes mic
Materiale consumabile
14. Atele de placaj simple
15. Ace de siguranţă
16. Feşi tifon 10/20
17. Feşi tifon 10/20
18.
19.
20.
21.

Comprese tifon sterilizate
10/8
Leucoplast 5/2
Vată hidrofilă
Bromocet – soluţie

347

în ambalaj de
hârtie

22.

Cloramină – tablete a 0,50 g

23.
24.

Saprosan pulbere
Pansaplast

flacon a 20
tablete
cutie
"

3
3
3

Notă:
Pentru materialele de inventar se stabileşte următoarea durată de utilizare:
- geantă sanitară ................................................................................................................
- targă sanitară ..................................................................................................................
- chingi transport răniţi ...................................................................................................
- echipament de protecţie ................................................................................................
- pensă anatomică .............................................................................................................
- foarfecă obişnuită ...........................................................................................................
- garou elastic ....................................................................................................................
- deschizător de gură, din lemn ......................................................................................
- bidon de apă, din material plastic ................................................................................
- pahar tip sport ................................................................................................................

10 ani
5 ani
5 ani
5 ani
3 ani
3 ani
1 an
2 ani
3 ani
5 ani

ANEXA NR. 3
NORMATIV
pentru organizarea posturilor de prim ajutor
Nr. Locul unde se organizează
crt.

0

Numărul Norme de organizare Numărul
persoanelor
posturilor
pe post şi pe
de
schimb
prim-ajutor

1

I. Posturi de prim-ajutor fixe
1. Întreprinderi industriale şi de
transport, şantiere, alte organizaţii
economice de stat şi cooperative de
producţie meşteşugăreşti

2

3

4

1

În fiecare secţie,
sector, atelier sau
unitate a cooperaţiei
de producţie
meşteşugărească
În fiecare fermă,
brigadă, secţie, sector,
atelier

3

1
2
1

Până la 250 angajaţi
La fiecare 500 angajaţi
Până la 200 de elevi

3
3
5

2
3

201 – 350 de elevi
Peste 350 de elevi

5
5

1

2. Întreprinderi agricole de stat,
cooperative agricole de producţie,
întreprinderi pentru mecanizarea
agriculturii
3. Instituţii şi organizaţii obşteşti
4. Idem
5. Şcoli generale, şcoli profesionale,
licee, şcoli de specializare postliceală
6. Idem
7. Idem
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3

8. Instituţii de învăţământ superior

1

9. Internate şcolare, semiinternate,
cămine şcolare şi studenţeşti
10. Idem

1
2

11. Idem

3

12. Depouri C.F.R., staţii autotransport
şi depouri ale întreprinderilor de
transport în comun, gări maritime şi
fluviale, aeroporturi
13. Unităţi comerciale, unităţi de
alimentaţie publică, hoteluri şi
unităţi de cazare, unităţi de prestări
de servicii pentru populaţie, cabane
turistice, cinematografe, teatre, băi
publice, staţii de distribuire a
benzinei, posturi de control ale
miliţiei pe drumurile publice
14. Sate izolate
II. Posturi de prim-ajutor mobile
15. Trenuri de pasageri

1

Pentru fiecare
facultate
Până la 100 de elevi
sau studenţi
101 – 300 de elevi sau
studenţi
Peste 300 de elevi sau
studenţi
Independent de
numărul de angajaţi

5
3
3
5
1–3

1

Independent de
numărul de angajaţi

1–3

1

-

1–3

1–3

Stabilite de Ministerul
Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor
-

1

16. Avioane de pasageri
17. Vase de pasageri pentru curse
interne
18. Sectoare de exploatare şi construcţii
forestiere, foraj-extracţie ţiţei,
exploatare minieră şi în alte sectoare
cu locuri de muncă dispersate

1
1
1

La fiecare punct de
lucru dispersat

1–2
1–3
1–3

Notă:
1. În subteran se organizează câte un post de prim-ajutor fix pe fiecare orizont
de exploatare, încadrat cu 1–2 persoane pe schimb.
2. În brigăzi de câmp, zootehnice, de întreţinere şi reparaţii ale C.A.P., I.A.S. şi
I.M.A. unde primul ajutor nu se acordă de grupele sanitare, se va organiza câte un post de
prim-ajutor mobil încadrat cu 1–3 persoane.
3. La ariile de treier se organizează post de prim-ajutor fix pe toată perioada
funcţionării ariei, deservit prin ture de echipieri din grupa sanitară a unităţii agricole
socialiste pe teritoriul căreia funcţionează ariile.
4. La şcolile cu ateliere şcolare se organizează posturi de prim-ajutor fixe pentru
ateliere sau pentru fiecare atelier, când acestea sunt dispersate, încadrate cu 1–3 persoane.
5. În fiecare tabără de odihnă pentru pionieri şi şcolari se organizează un post de
prim-ajutor fix, încadrat cu 5 elevi.
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6. În funcţie de condiţiile specifice, Ministerul Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor va stabili staţiile C.F.R. în care se vor organiza posturi fixe de prim-ajutor.

ANEXA NR. 4
BAREM
de materiale ce intră în dotarea posturilor de prim-ajutor
Nr.
crt.

Denumirea
materialului

0

1

Materiale de inventar
1. Cutie de lemn 50/25/15
2. Cutie de lemn sau
material plastic
30/25/10
3. Pensă anatomică
4. Foarfecă obişnuită
5. Garoul elastic a 0,75 m
6. Deschizător de gură,
din lemn
7. Pahar tip sport
8. Sticlă din material
plastic
9. Săpunieră din material
plastic
10. Prosop
Materiale consumabile
11. Atele de placaj simple
12. Feşi tifon mici 5/4
13. Feşi tifon mari 10/20
14. Vată hidrofilă
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ace de siguranţă
Leucoplast 5/2
Saprosan pulbere
Antinevralgice
Alcool sanitar
Comprese sterile
10/8X50 buc.
21. Pansament individual
2/5

Unitatea Pentru un post Pentru o trusă
de măsură de prim-ajutor sanitară pentru
mijloc de
fix
transport
2

3

4

buc.
"

1
-

1

"
"
"
"

1
1
1
1

1
1
1
1

"
"

1
1

1
1

"

1

-

"

1

-

buc.
"

2
4

2
2

"
pachet a
100g
duzină
cutie
"
buc.
gram
cutie

2
2

1
1

1
1
1
20
100
1

1
1
10
100
1

buc.

3

1

350

Observaţii

5

Pentru alcool

În ambalaj de
hârtie
Idem

22.
23.
24.
25.
26.

Pansaplast
Săpun
Creion
Caiet a 50 pag.
Blocnotes

cutie
buc.
buc.
buc.
buc.

3
1
1
1
-

1
1
1

Notă:
Pentru materialele de inventar se stabileşte următoarea durată de utilizare:
- cutie sanitară ..................................................................................................................
- prosop ..............................................................................................................................
- foarfece ............................................................................................................................
- pensă ................................................................................................................................
- săpunieră .........................................................................................................................
- sticle .................................................................................................................................
- garou ................................................................................................................................
- deschizător de gură, din lemn ......................................................................................
- pahar tip sport ................................................................................................................

10 ani
1 an
3 ani
3 ani
1 an
2 ani
1 an
2 ani
5 ani

ANEXA NR. 5
BAREM
de materiale ce intră în dotarea genţilor de prim-ajutor de la punctele de lucru
dispersate şi posturile mobile din sectoarele de exploatare şi construcţii forestiere,
foraj-extracţie ţiţei, exploatare minieră, şantiere de construcţii, brigăzi agricole şi altele
Nr.
crt.

Denumirea materialului

Unitatea de
măsură

Cantitatea
pentru o
geantă de
prim-ajutor

Observaţii

0

1

2

3

4

buc.

1

"
"
"
"
"
"

1
1
1
1
1
1

"
"

2
2

"
pachet

2
1

Material de inventar
1.. Geantă sanitară din material impermeabil
sau lădiţă din lemn, cu mâner
2.
Pensă anatomică
3.
Foarfecă obişnuită
4.
Garou elastic a 0,75 m
5.
Pahar tip sport
6.
Sticlă a 100 g
7
Deschizător de gură, din lemn
Materiale consumabile
8.
Atele de placaj simple
9.
Feşi tifon mici 5/4
10.
11.

Feşi tifon mari 10/10
Vată hidrofilă a 100 g
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În ambalaj de
hârtie
Idem

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ace de siguranţă
Leucoplast 5/2
Antinevralgice
Alcool sanitar
Comprese sterile 10/8X50 buc.
Pansament simplu
Pansament individual
Creion
Blocnotes

duzină
buc.
"
gram
cutie
"
buc.
"
"

1
1
10
100
1
1
1
1
1

Notă:
1. Pentru materialele de inventar se stabileşte următoarea durată de utilizare;
- geantă sanitară ................................................................................................................
10 ani
- pensă anatomică .............................................................................................................
3 ani
- foarfecă ............................................................................................................................
3 ani
- garou elastic ....................................................................................................................
1 an
- pahar tip sport ................................................................................................................
5 ani
- sticlă .................................................................................................................................
2 ani
- deschizător de gură, din lemn ......................................................................................
2 ani
2. Geanta sanitară sau lădiţa trebuie astfel confecţionată încât să poată cuprinde materialele
din prezentul barem şi să poată fi purtată şi mânuită comod.

ANEXA NR. 6
LISTA
materialelor şi obiectelor necesare dotării grupelor sanitare şi posturilor de
prim-ajutor, care se vor executa prin unităţile de industrie locală
Nr.
crt.
1.

Geantă sanitară

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Targă sanitară
Chingi transport răniţi
Brasardă cu însemnul Crucii Roşii
Atele de placaj
Echipament de protecţie
Cutie de lemn 50/25/15

2
3
5
16
4
1

8.

Cutie de lemn sau material plastic
30/25/10
Geantă sanitară din material
impermeabil sau lădiţă din lemn,
cu mâner

2

9.

Denumirea materialelor

Poziţia de
barem
1

1
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Categoria de barem
Baremul grupei sanitare (anexa
nr. 2)
-„-„-„-„-„Baremul posturilor de
prim-ajutor (anexa nr. 4)
-„Baremul pentru dotarea
genţilor de prim-ajutor pentru
punctele de lucru dispersate
(anexa nr. 5)

ANEXA NR. 7
Echipamentul de protecţie al grupei sanitare a Crucii Roşii

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 212,
31 decembrie 1973, p. 2–7.
73.
Ordin al Ministerului Sănătăţii privind stabilirea normelor de igienă
referitoare la protecţia mediului înconjurător din zonele locuite
Ministrul Sănătăţii,
văzând referatul Inspectoratului sanitar de stat central nr. I/68926/1973,
din care rezultă necesitatea stabilirii normelor de igienă referitoare la protecţia
mediului înconjurător din zonele locuite,
văzând dispoziţiile Legii nr. 9/1973 privind protecţia mediului
înconjurător şi Decretului nr. 452/1973 privind avizarea documentaţiilor tehnicoeconomice pentru investiţii,
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în temeiul Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat şi al Decretului nr. 452/1969 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările următoare,
emite următorul
ORDIN
Art. 1. – Normele de igienă referitoare la protecţia mediului înconjurător
din zonele locuite se stabilesc potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Concentraţiile maxime admisibile pentru substanţe poluante din
atmosfera zonelor locuite, distanţele minime de protecţie sanitară între zonele
locuite şi unităţile zootehnice şi anexele acestora, distanţele minime de proiecţie
sanitară între zonele locuite şi locurile de tratare a reziduurilor lichide şi solide,
precum şi nivelul maxim admisibil al zgomotului din zonele locuite, sunt cele
prevăzute în anexele nr. 2–5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Normele de igienă referitoare la protecţia mediului înconjurător
din zonele locuite, precum şi anexele nr. 2–5, aprobate prin ordinul de faţă, sunt
obligatorii pentru organizaţiile de proiectare la elaborarea studiilor şi proiectelor,
precum şi pentru organizaţiile de stat şi organizaţiile cooperatiste care exploatează
unităţi sau instalaţii ce elimină substanţe poluante în atmosferă ori produc zgomot
în vecinătatea zonelor locuite.
Art. 3. – Pentru stabilirea concentraţiilor maxime admisibile ale altor
substanţe care poluează atmosfera decât cele prevăzute prin prezentul ordin,
organizaţiile de proiectare vor prezenta Ministerului Sănătăţii documentaţiile
necesare evaluării nocivităţii acestor substanţe, pentru fiecare caz în parte.
Art. 4. – Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti,
precum şi organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste, vor dispune măsuri
corespunzătoare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. – Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii şi
centrele sanitaro-antiepidemice judeţene şi al municipiului Bucureşti vor controla,
potrivit legii, respectarea dispoziţiilor prezentului ordin.
Art. 6. – Normele de igienă referitoare la combaterea poluării aerului şi
reducerea zgomotului în zonele locuite, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii
nr. 710/1972, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea
I, nr. 154 din 21 decembrie 1972, se abrogă.
Ministrul Sănătăţii,
Prof. dr. THEODOR BURGHELE
Bucureşti, 4 decembrie 1973.
Nr. 623.
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ANEXA NR. 1
NORME DE IGIENĂ
referitoare la protecţia mediului înconjurător din zonele locuite
1. Teritoriile destinate dezvoltării localităţilor trebuie să îndeplinească, din punct
de vedere igienic, următoarele cerinţe:
a) să fie ferite de riscul surpării şi alunecării;
b) să fie ferite de pericolul avalanşelor şi inundaţiilor;
c) să fie ferite de emanaţiile sau infiltraţiile de substanţe toxice, inflamabile ori
explozive;
d) să fie ferite de influenţa nocivităţilor eliminate de obiectivele economice
învecinate;
e) să asigure condiţii igienice de alimentare cu apă şi de îndepărtare a apelor
meteorice, a apelor uzate şi a reziduurilor solide, precum şi de întreţinere a salubrităţii
solului;
f) să permită dezvoltarea normală a plantaţiilor conform destinaţiei terenurilor.
2. Teritoriile destinate zonelor de locuit trebuie să fie protejate faţă de sursele de
poluare a atmosferei şi de zgomot, astfel încât gradul de poluare a aerului şi nivelurile de
zgomot să nu depăşească valorile maxime admisibile. Amplasarea clădirilor pentru
locuinţe trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, în
solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit sau cel puţin pentru una din două sau
două din trei ori patru asemenea încăperi, pentru fiecare apartament.
3. La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi
amplasamentele următoarelor dotări:
a) platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului
menajer (în cazul în care nu au fost prevăzute camere speciale de depozitare în interiorul
clădirii). Suprafaţa de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim,
pe locuitor şi pe zi, de producere a gunoiului. În cazul când acest indice nu este cunoscut,
dimensionarea se poate face calculându-se o pubelă (de câte 110 litri) la un număr de trei
apartamente, pentru ipoteza evacuării gunoaielor la intervale de cel mult 2 zile.
Pentru cazul în care colectarea gunoaielor se face în exteriorul blocurilor de
locuinţe, platformele de depozitat pubelele vor fi racordate la canalizare şi dotate cu gură
de apă. Platformele pentru depozitarea gunoaielor, ce pot fi cuplate cu spaţiile pentru bătut
covoare, se vor amenaja la distanţe de minimum 10 m de ferestrele apartamentelor din
blocurile de locuinţe şi la maximum 70 m de intrarea în clădirile pe care le deservesc.
La unităţile de alimentaţie publică (cantine, restaurante), unităţile sanitare cu
paturi, la grădiniţe şi la creşe se va avea în vedere că evacuarea reziduurilor trebuie
asigurată zilnic;
b) spaţii
amenajate pentru jocul copiilor, apreciindu-se câte 1,3 m2
teren/locuitor;
c) spaţii pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona
respectivă, care trebuie situate la distanţe de minimum 10 m de ferestrele camerelor de
locuit;
d) zone verzi de folosinţă generală, apreciindu-se câte 2,0 – 2,2 m2
teren/locuitor.
4. Obiectivele comerciale şi de prestaţii, destinate satisfacerii nevoilor populaţiei,
care creează incomodităţi locatarilor prin producerea de zgomot, mirosuri, praf, fum, gaze
toxice sau iritante, se amplasează în clădiri separate la distanţă de cel puţin 15 m de
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ferestrele locuinţelor, cu asigurarea măsurilor adecvate de anihilare sau de reducere a
nocivităţilor.
5. Şcolile şi policlinicile se amplasează în clădiri separate, retrase faţă de arterele
de mare circulaţie, la distanţă de cel puţin 25 m.
6. Spitalele se amplasează la distanţă de cel puţin 50 m faţă de construcţiile
învecinate ce cuprind spaţii de cazare (locuinţe, hoteluri etc.). Spitalele de boli neuropsihice
şi sanatoriile de tuberculoză se vor amplasa, de preferinţă, în afara zonelor de locuit.
7. Stadioanele, staţiile de mărfuri, de triaj şi de revizie, depourile de locomotive,
autobazele şi bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport şi de salubritate, cimitirele,
abatoarele, târgurile şi oboarele de vite şi bazele de recepţie a animalelor se amplasează în
afara zonelor de locuit.
8. Zonele necesare odihnei şi recreaţiei se amplasează în locuri care prezintă cele
mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafeţe de apă, relief variat şi altele.
În zonele de odihnă şi recreaţie se interzice amplasarea:
a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomot sau impurifică aerul
ori apa peste limitele normate;
b) unităţilor zootehnice;
c) unităţilor de transporturi;
d) staţiilor de epurare a apelor uzate şi locurilor de depozitare a reziduurilor.
9. În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreaţiei trebuie să
se asigure:
a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă;
b) closete publice şi locuri pentru colectarea temporară a gunoaielor;
c) sisteme de îndepărtare a apelor uzate a căror construcţie şi exploatare să evite
contaminarea factorilor de mediu.
10. Între întreprinderile industriale care poluează atmosfera sau produc zgomot
şi teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecţie sanitară.
Prin teritorii protejate, în sensul prezentelor norme, se înţeleg: zonele de locuit,
parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimatic, de odihnă şi recreaţie,
dotările social-culturale, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice
necesită o atmosferă lipsită de impurităţi.
11. Zonele de protecţie sanitară se dimensionează, ca formă şi mărime, de către
organizaţiile de proiectare, ţinându-se seama de următoarele:
a) cantitatea şi natura substanţelor poluante eliminate în atmosferă;
b) înălţimea coşurilor sau a altor dispozitive de evacuare a substanţelor nocive;
c) eficienţa instalaţiilor prevăzute în dotare pentru reţinerea şi neutralizarea
nocivităţilor;
d) condiţiile climatice şi topografice generale şi locale;
e) concentraţiile maxime admisibile (CMA) în zonele locuite, pentru fiecare
dintre substanţele poluante eliminate.
Mărimea şi forma zonei de protecţie sanitară dintre obiectivele economice cu
surse de poluare a atmosferei şi zonele protejate se vor stabili pe baza calculelor de anteevaluare a concentraţiei substanţelor poluante în zonele protejate, care trebuie să fie
inferioare concentraţiilor maxime admisibile, chiar în condiţiile meteorologice cele mai
nefavorabile.
Mărimea zonelor de protecţie sanitară se consideră de la punctele de emisie în
atmosferă a noxelor respective până la limita teritoriilor şi obiectivelor protejate.
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12. Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară pot fi exploatate
agricol, cu excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care, prin
fixarea sau concentrarea de substanţe toxice (plumbul şi compuşii de plumb, fluorul şi
compuşii săi etc.), pot fi vătămătoare pentru om sau animale.
13. În interiorul zonei de protecţie sanitară se interzice amplasarea următoarelor
categorii de obiective:
a) locuinţe, cu excepţia celor destinate strict pentru cazarea personalului de
întreţinere şi intervenţie;
b) unităţi sanitare cu paturi, creşe, cămine, grădiniţe;
c) baze sportive.
14. Amplasarea obiectivelor economice care, prin natura activităţii lor, pot polua
atmosfera se face, cu precădere, în zonele rezervate industriilor cu surse de poluare.
15. La alegerea amplasamentului zonei industriale sau obiectivului economic se
ţine seama de factorii naturali capabili să influenţeze asupra condiţiilor de mediu: clima,
relieful, reţeaua hidrografică şi caracteristicile solului. Uniunile economice cu surse de
poluare a atmosferei vor fi amplasate în zone bine ventilate, care să asigure o bună
dispersie şi diluţie a poluanţilor în atmosferă. Se vor evita depresiunile, văile închise şi
zonele cu frecvente inversiuni termice, precum şi terenurile expuse vânturilor dominante
pe direcţia teritoriilor protejate.
16. În cadrul zonelor industriale unităţile se vor grupa în aşa fel încât să se
prevină influenţa nefavorabilă a surselor de poluare asupra sănătăţii personalului
întreprinderilor învecinate.
În cadrul zonelor industriale unităţile cele mai nocive se grupează la distanţele
cele mai mari faţă de teritoriile populate.
Se va evita amplasarea în aceeaşi zonă a întreprinderilor industriale care elimină
în atmosferă poluanţi ce îşi potenţează, prin combinare ori amestec şi acţiune succesivă,
efectul nociv asupra organismului uman, asupra plantelor şi animalelor.
17. În gruparea a două sau mai multe întreprinderi de industrie alimentară, din
subramuri diferite, se vor avea în vedere următoarele:
a) în cazul în care întreprinderea cuprinde şi abator pentru sacrificarea de
animale, circulaţia materiei prime, a produselor şi deşeurilor se organizează astfel încât să
permită instituirea, la nevoie, a măsurilor de carantină sanitar-veterinară, fără stânjenirea
activităţii întreprinderilor vecine;
b) amplasarea la distanţe corespunzătoare a tuturor instalaţiilor cu mare
potenţial de insalubritate (valorificarea deşeurilor, prelucrarea subproduselor, neutralizarea
reziduurilor şi epurarea apelor uzate).
18. Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot şi dimensionarea
zonelor de protecţie sanitară se vor face în aşa fel încât în zonele protejate nivelul maxim al
zgomotului în timpul zilei să nu depăşească valorile curbei Cz 45 din anexa nr. 5 (valorile
sunt considerate la distanţa de l m în exteriorul clădirilor din zona protejată, în direcţia
sursei de zgomot).
În zonele protejate nivelul maxim admisibil al zgomotului în timpul nopţii
(orele 22 – 6) trebuie să fie redus cu 10 dB faţă de valorile curbei Cz 45.
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ANEXA NR. 2
Concentraţiile maxime admisibile pentru substanţele poluante
din atmosfera zonelor locuite
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.

Substanţa
Acetonă
Acid clorhidric
Acid sulfuric
Acroleină
Amoniac
Anhidridă fosforică
Anilină
Arsen şi compuşi (în As)
Benzină (în C)
Benzen
Bioxid de azot
Bioxid de sulf
Clor
Crom hexavalent (în CrO3)
Dicloreten
Dietilamină
Dinil (difenil şi difeniloxid)
Fluor şi compuşi (în F)
Fenoli (în fenol)
Formaldehidă
Funingine
Furfurol
Hidrogen sulfurat
Mangan şi compusi (în Mn)
Mercur
Metanol
Oxid de carbon
Piridină
Plumb şi compuşi de plumb (Pb)
Substanţe oxidante (în O3)
Sulfură de carbon
Tetraclorură de carbon
Toluen diizocianat
Pulberi în suspensie (netoxice)
Pulberi sedimentabile (netoxice)

Concentraţia în mg/m3
medie/ 24 ore2
momentană1
5,0
2,0
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,05
0,02
0,03
0,01
6,0
2,0
2,4
0,8
0,3
0,1
0,75
0,25
0,3
0,1
0,0015
0,0015
3,0
1,0
0,05
0,05
0,01
0,01
0,02
0,005
0,1
0,03
0,03
0,01
0,15
0,05
0,15
0,05
0,03
0,01
0,03
0,01
0,001
3,0
1,0
6,0
2,0
0,15
0,05
0,001
0,1
0,03
0,03
0,01
3,0
1,0
0,05
0,02
0,5
0,15
200 t/km2 an

1

Concentraţia momentană reprezintă valoarea concentraţiei, pe un interval de timp ce cel mult 30
minute, a substanţei impurificatoare obţinute dintr-o probă de aer.
2
Concentraţia medie zilnică reprezintă valoarea concentraţiei substanţei impurificatoare obţinute fie
dintr-o probă de aer recoltat continuu, timp de 24 ore, fie dintr-un număr de 12 probe de aer
recoltate timp de ½ ore fiecare, eşalonate uniform în decurs de 24 ore.
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NOTĂ:
Se consideră substanţe poluante ale atmosferei, peste limita admisă, şi acelea care sunt
perceptibile prin mirosuri persistente sau supărătoare.

ANEXA NR. 3
Distanţele minime de protecţie sanitară între zonele locuite
şi unităţile zootehnice şi anexele acestora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ferme de cabaline ....................................................................................................
Ferme şi îngrăşătorii de taurine, până la 500 capete ...........................................
Ferme şi îngrăşătorii de taurine, peste 500 capete ..............................................
Ferme de păsări, până la 5 000 capete ...................................................................
Ferme de păsări, cu peste 5 000 capete, şi complexe avicole industriale .........
Ferme de ovine .........................................................................................................
Ferme de porci, până la 2 000 capete ....................................................................
Ferme de porci, între 2 000 – 10 000 capete .........................................................
Complexe de porci cu peste 10 000 capete ...........................................................
Spitale şi dispensare veterinare ..............................................................................
Grajduri de izolare şi carantină pentru animale ..................................................
Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor, în funcţie de
mărime .......................................................................................................................
Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală ..........
Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoaielor de grajduri, în funcţie
de mărimea unităţilor zootehnice deservite .........................................................
Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin ..................................................
Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10 000
capete .........................................................................................................................
Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, cu peste
10 000 capete .............................................................................................................
Cimitire de animale, crematorii şi puţuri seci .....................................................

100 m
200 m
pe bază de studii
300 m
500 m
100 m
500 m
1000 m
pe bază de studii
30 m
100 m
300–500 m
300 m
300–500 m
1000 m
1000 m
pe bază de studii
200 m

NOTĂ:
Distanţele indicate mai sus sunt minimale în cazul când sunt asigurate condiţiile de
salubritate, prin acoperirea integrală a nevoilor de apă, realizarea şi exploatarea corectă a sistemelor
de canalizare şi epurare a apelor uzate, precum şi prin colectarea şi evacuarea reziduurilor organice.

ANEXA NR. 4
Distanţele minime de protecţie sanitară între zonele locuite şi locurile de tratare
a reziduurilor lichide şi solide
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti ............................................................
Staţii de epurare a apelor uzate industriale ...........................................................
Paturi de uscare a nămolurilor ...............................................................................
Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru fermentarea
nămolurilor ................................................................................................................
Câmpuri de irigare cu ape uzate .............................................................................
Rampe de gunoi (şi vidanjare) fără acoperire cu pământ ...................................
Rampe de gunoi cu acoperire cu pământ (compostare) ......................................
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300 m
200 m
300 m
500 m
300 m
1000 m
300 m

8. Camere de tratare biotermică a gunoaielor ........................................................... 100 m
9. Crematorii orăşeneşti de gunoi ............................................................................... pe bază de studii
10. Autobazele serviciilor de salubritate ...................................................................... 200 m
NOTĂ:
Amplasarea platformelor pentru depozitarea reziduurilor industriale se va face pe bază de
studii, în funcţie de natura substanţelor depozitate, structura solului, adâncimea şi sensul de curgere a
apelor subterane şi utilizarea acestora.

ANEXA NR. 5
Nivelul maxim admisibil al zgomotului din zonele locuite

Curbele de zgomot Cz, în funcţie de nivelurile de presiune acustică (în dB)
şi de frecvenţă (în Hz)
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 30,
8 martie 1974, pp. 2–11.
74.
Ordin privind stabilirea normelor de igienă în producţie, prepararea,
depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor şi băuturilor
Ministrul Sănătăţii,
văzând referatul nr. I/69748/1973 al Inspectoratului sanitar de stat
central, din care rezultă necesitatea stabilirii normelor de igienă în producţia,
prepararea, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor şi băuturilor,
văzând dispoziţiile Decretului nr. 452/1973 privind avizarea
documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii,
în temeiul Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat şi al Decretului 452/1969 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, emite
următorul
ORDIN
Art. 1. – Normele de igienă privind producţia, prepararea, depozitarea,
transportul şi desfacerea alimentelor şi băuturilor se stabilesc potrivit anexei care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Normele stabilite prin prezentul ordin sunt obligatorii pentru
organizaţiile de proiectare la elaborarea studiilor şi proiectelor, precum şi pentru
organizaţiile de stat şi organizările cooperatiste, ca şi pentru persoanele fizice care
produc, prepară, depozitează, transportă sau desfac alimente şi băuturi.
Art. 3. – Ministerele, celelalte organe centrale administraţiei de stat,
organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste, precum şi comitetele executive ale
consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor dispune măsuri
corespunzătoare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. – Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii şi
centrele sanitare şi antiepidemice judeţene şi al municipiului Bucureşti vor
controla potrivit legii, respectarea dispoziţiilor prezentului ordin.
Art. 5. – Orice dispoziţii contrare se abrogă.
Ministrul sănătăţii,
prof. dr. THEODOR BURGHELE
Bucureşti, 21 februarie 1974.
Nr. 91.
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NORME DE IGIENĂ
privind producţia, prepararea, depozitarea, transportul şi desfacerea
alimentelor şi băuturilor
A. Norme generale
1. Prezentele norme sunt obligatorii pentru întreprinderile şi unităţile
care au ca obiect producţia, prepararea, depozitarea, transportul şi desfacerea
alimentelor şi băuturilor sau care servesc produse alimentare sub formă de
mâncăruri gătite.
2. Unităţile alimentare de orice categorie trebuie să fie prevăzute cu
instalaţii de apă curentă, racordate numai la surse de apă potabilă, având condiţiile
de calitate conform prevederilor STAS =n vigoare.
Sursele de apă potabilă vor asigura în permanenţă debitul necesar pentru
nevoile procesului tehnologic, întreţinerii igienice a instalaţiilor, utilajelor, încăperilor de producţie, anexelor şi grupurilor social-sanitare.
Folosirea apei industriale este permisă numai pentru anumite operaţiuni
tehnologice din întreprinderile de Industrie alimentară, pentru care s-a cerut şi s-a
obţinut avizul prealabil al organelor sanitare antiepidemice.
Reţeaua de apă industrială va fi vopsită conform STAS nr. 185-66, pentru
a se evita posibilitatea de racordare cu reţeaua de apă potabilă.
3. Unităţile alimentare care produc, prepară sau depozitează alimente şi
băuturi sau care servesc mâncăruri gătite trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de
apă caldă curentă.
4. Distribuţia apei calde şi reci trebuie să fie asigurată în toate spaţiile de
producţie, preparare şi anexe, unde vor fi montate chiuvete.
5. Toate unităţile alimentare trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de
îndepărtare igienică a reziduurilor lichide, în conformitate cu prevederile
standardelor de stat.
Se interzice trecerea coloanelor de canalizare neizolate prin încăperile de
producţie, preparare, depozitare sau desfacere a alimentelor.
6. Colectarea şi evacuarea reziduurilor solide, cât şi a resturilor
alimentare lichide, se vor face numai în recipiente confecţionate din material
rezistent şi uşor lavabil, prevăzute cu capace.
Depozitarea acestor recipiente se va face în încăperi sau în boxe special
destinate acestui scop, având pavimentul lavabil, prevăzute cu instalaţii de apă şi
canal, sau pe platforme cu paviment impermeabilizat, prevăzut cu rigole de
scurgere.
Aceste platforme vor fi racordate la reţelele de apă şi canalizare.
7. Toate unităţile alimentare trebuie să fie dotate cu spaţii frigorifice
pentru păstrarea materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite uşor
alterabile.
Volumul spaţiului frigorific va fi stabilit şi asigurat în funcţie de natura,
durata de păstrare şi cantitatea produselor destinate a fi depozitate şi prelucrate.
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Întreprinderile de industrie alimentară care folosesc în procesul de
producţie materie primă congelată (carne, peşte) trebuie să fie prevăzute cu
încăperi şi instalaţii destinate special pentru efectuarea operaţiunilor de
decongelare corectă a materiei prime.
Spaţiile frigorifice vor fi dotate cu termometre de perete, iar la exterior
vor fi prevăzute cu un sistem de înregistrare grafică a temperaturii realizate în
interior.
8. Aparatele de sterilizare şi pasteurizare vor fi prevăzute cu dispozitive
pentru controlul şi înregistrarea automată sau manuală a parametrilor tehnologici,
care condiţionează salubritatea şi prelucrarea corectă a produselor alimentare.
9. Condiţiile de ventilaţie, încălzit şi iluminat se vor încadra în
prevederile normelor republicane de protecţie a muncii în vigoare.
10. În întreprinderile de industrie alimentară se vor respecta limitele
admise pentru zgomot şi vibraţii stabilite prin normele republicane de protecţie a
muncii.
În toate unităţile alimentare vor fi luate măsurile necesare pentru ca
activitatea lor să nu constituie sursă de poluare a mediului sau să incomodeze
vecinătăţile.
Încăperile unităţilor alimentare trebuie astfel proiectate şi amplasate
încât să permită desfăşurarea fluxului tehnologic într-un singur sens, evitându-se
încrucişările între fazele insalubre şi cele salubre.
Instalaţiile tehnice: maşini, aparate, cuptoare, cazane, utilaje etc. vor fi
astfel amplasate încât să fie uşor accesibile manipulărilor tehnice şi operaţiunilor
de curăţire şi spălare.
În funcţie de natura, volumul de producţie şi mărimea obiectivului, pe
lângă încăperile de producţie şi anexele specifice vor fi proiectate şi amenajate
încăperi suficiente, ca număr şi spaţiu, pentru efectuarea tuturor operaţiunilor
pregătitoare bunei desfăşurări a procesului tehnologic: curăţirea şi spălarea
materiilor prime, curăţirea, spălarea, dezinfecţia ustensilelor, utilajelor,
ambalajelor, containerelor şi altele asemenea, încăperile vor fi dotate cu instalaţiile
necesare efectuării acestor operaţiuni, vor fi prevăzute de asemenea spaţii pentru
păstrarea ambalajelor, a materialelor de curăţenie şi de dezinfecţie.
În proiectarea sau amenajarea încăperilor destinate depozitării materiilor
prime şi produselor finite, pentru stabilirea necesarului de spaţiu, se va ţine seama
de natura produselor, de capacitatea de producţie şi livrare, în vederea evitării
supraaglomerării sau a depozitării necorespunzătoare.
12. În toate încăperile de producţie şi anexe, în care se desfăşoară
operaţiuni de spălare, dezinfecţie, pereţii vor fi impermeabilizaţi prin faianţe sau
uleiere pe o înălţime de 1,80 m, iar pavimentul va fi prevăzut cu sifoane de
scurgere racordate la canal.
13. Dotarea cu ustensile şi utilaje se va face ţinându-se seama de
natura, volumul şi specificul procesului tehnologic.
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Acestea trebuie să fie confecţionate din materiale care să se poată curăţa
uşor (cu suprafeţe netede, fără locuri de retenţie), demontabile, care să nu modifice
proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice, să nu cedeze substanţe chimice peste
limitele admise şi să nu afecteze valoarea nutritivă a produselor alimentare
prelucrate.
Condiţiile de puritate ale utilajului trebuie să corespundă prevederilor
stabilite prin normele de igienă pentru alimente şi băuturi.
14. În încăperile de producţie şi de păstrare a alimentelor se vor prevedea
plase de sârmă deasă de oţel la intrarea în canalele de aer ale frigoriferelor şi alte
orificii pe unde ar putea pătrunde rozătoare, iar ferestrele (şi, după caz, şi uşile) vor
fi prevăzute cu site de sârmă pentru împiedicarea pătrunderii muştelor.
15. Toate unităţile alimentare trebuie să fie dotate şi aprovizionate –
după necesitate – cu utilaje şi materiale pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea
operaţiunilor de dezinfecţie şi dezinsecţie.
16. Numărul şi capacitatea anexelor social-sanitare trebuie să corespundă
standardelor de stat şi normelor republicane de protecţie a muncii.
În unităţile de industrie alimentară şi mari depozite se vor asigura
camere de odihnă şi WC-uri pentru şoferii şi însoţitorii care efectuează încărcarea
sau descărcarea produselor.
Pentru păstrarea igienică a echipamentului sanitar de protecţie a
alimentelor şi a îmbrăcămintei de stradă se vor asigura fie încăperi dotate cu
dulapuri (vestiare), fie încăperi vestiar sistem filtru.
În unităţile de alimentaţie publică şi colectivă, grupurile sanitare pentru
consumatori vor fi separate de cele ale personalului.
17. Întreprinderile care dispun de mijloace auto pentru transportul
alimentelor vor avea amenajate rampe pentru spălarea şi dezinfecţia vehiculelor,
dotate cu instalaţii corespunzătoare.
18. Toate unităţile sunt obligate să efectueze periodic – după necesitate –
lucrări de igienizare şi de revizuire a instalaţiilor şi utilajelor, operaţiuni care se
execută în afara timpului de activitate a unităţii.
B. Norme privind producţia şi prepararea alimentelor şi băuturilor
19. Materiile prime folosite în producţia industrială şi la prepararea
culinară a alimentelor trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute în
standardele de stat, normelor interne de calitate şi caracteristicilor stabilite prin
normele de igienă pentru produsele alimentare şi băuturi.
20. Adjuvanţii alimentari pot fi folosiţi numai în condiţiile stabilite de
normele de igienă pentru produsele alimentare şl băuturi.
21. Întreprinderile de industrie alimentară sunt obligate să respecte fazele
proceselor de fabricaţie şi parametrii tehnologici specifici fiecărui produs sau
sortiment, în scopul asigurării calităţii sanitare şi valorilor nutritive.
22. Este interzis a se fabrica produse alimentare şi băuturi pentru care nu
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există norme interne avizate favorabil de Ministerul Sănătăţii.
23. Recipientele şi ambalajele folosite în industria alimentelor trebuie să
corespundă condiţiilor stabilite în normele de igienă pentru alimente şl băuturi.
24. Instalaţiile frigorifice, de apă potabilă, rece şi caldă, de evacuare a
reziduurilor lichide, de ventilaţie, încălzit şi iluminat vor fi întreţinute permanent
în stare de funcţionare şi vor fi periodic revizuite şi recondiţionate.
25. Utilajele şi ustensilele vor fi, de asemenea, periodic revizuite, iar cele
găsite uzate sau degradate vor fi, după caz, recondiţionate sau scoase din folosinţă.
Utilajele trebuie exploatate conform parametrilor proiectaţi şi dotate cu
aparatură de măsurare, care să ateste respectarea acestor parametri.
26. În unităţile de alimentaţie publică şi colectivă se vor lua măsuri
pentru păstrarea valorii nutritive prin pregătirea adecvată a materiilor prime,
folosirea de utilaje care să reducă atât durata prelucrării termice, cât şi contactul
îndelungat cu oxigenul atmosferic.
Este interzisă folosirea repetată a grăsimilor alimentare în operaţiunile de
prăjire, cât şi încorporarea în preparate a grăsimilor folosite la prăjire.
27. Bucătăriile unităţilor de alimentaţie publică colectivă vor fi dotate cu
mobilier şi utilaj, potrivit procesului de producţie, şi înzestrate cu veselă din
material inoxidabil.
Este interzis a se folosi vase degradate sau cu cositor căzut.
Mesele de lucru vor fi acoperite cu tablă din oţel inoxidabil sau alt
material rezistent şi uşor lavabil (marmură, tablă zincată).
28. Operaţiunile de prelucrare a cărnii, peştelui, legumelor şi produselor
de cofetărie şi patiserie se vor efectua în încăperi sau compartimente separate.
De asemenea, se vor separa operaţiunile de preparare a cărnii şi peştelui
crud de operaţiunile finale ale preparării acestor produse.
29. Toate operaţiunile legate de prepararea cărnii crude (tranşare, tocare,
preparare mititei, cârnați proaspeţi, chiftele etc.) se efectuează într-un spaţiu
destinat numai acestor operaţiuni. Spaţiul va fi dotat cu butuc, funduri de lemn
marcate, ustensile (maşină de tocat, cuţite, topor etc.), bazine şi va fi racordat la
Instalaţia de apă caldă, rece şi canalizare.
Operaţiunile legate de prepararea peştelui crud se efectuează în condiţii
similare.
Materia primă şi produsele finite se vor prelucra pe mese (sau funduri de
lemn), diferite, marcate vizibil: „peşte crud", „peşte fiert”, „carne crudă”, „carne
fiartă", „legume crude", „legume fierte", „pâine" etc.
30. Aprovizionarea cu alimente uşor alterabile se va face numai în
măsura strictă a posibilităţilor de conservare la frig.
31. Recepţionarea materiei prime, a semipreparatelor şi produselor
alimentare finite se va face după verificarea calităţii lor sanitare şi în baza
certificatelor eliberate de C.T.C.
32. Introducerea şi folosirea de către unităţi a cărnii şi preparatelor de
carne provenite din sectorul cooperatist, i.a.s., gospodării anexe sau din sectorul
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particular sunt permise numai cu avizul scris al organelor veterinare de resort, iar
pentru carnea şi preparatele din carne de porc este necesar şi examenul trichinoscopic.
33. Amestecarea tocăturilor crude cu cele prăjite este interzisă.
De asemenea, este interzisă amestecarea între ele a mâncărurilor de la un
prânz la altul.
34. Înainte de folosire, ouăle de găina cu coaja intactă (cele cu coaja
spartă vor fi excluse) se spală şi se dezinfectează într-o soluţie de cloramina 1% sau
bromocet 1% timp de 10 minute, după care se clătesc cu apă rece.
Operaţiunile de spălare şi de dezinfecţie a ouălor se vor efectua într-un
spaţiu separat de activitatea culinară sau a laboratorului de cofetărie şi patiserie.
În unităţile de alimentaţie publică şi colectivă introducerea şi folosirea
ouălor de raţă sunt interzise.
35. În perioada 1 IV – 30 IX este interzisă prepararea şi darea în consum
a produselor de carne de „sângerete", a prăjiturilor cu cremă de ouă, precum şi a
produselor cu maioneză.
36. Legumele şi fructele care se consumă crude se vor spăla sub curent
continuu de apa potabilă.
37. În unităţile de alimentaţie colectivă, precum şi în unităţile de
alimentaţie publică cu caracter turistic sau balneoclimateric, este interzisă
prepararea mâncărurilor pentru ziua următoare.
38. Păstrarea mâncărurilor gătite. în încăperi calde şi în vase descoperite
este interzisă.
39. În unităţile de alimentaţie colectivă şi în unităţile de alimentaţie
publică cu caracter turistic şi balneoclimateric vor fi păstrate timp de 36 de ore, în
spaţii frigorifice, probe din mâncărurile gătite, în recipiente curate, opărite,
prevăzute cu capace şi etichete.
40. În încăperile de producţie şi de prelucrare culinară este interzisă
introducerea materiei prime în ambalajele în care a fost transportată până la
unitate; de asemenea, este interzis accesul persoanelor străine şi animalelor
C. Norme privind depozitarea şi păstrarea alimentelor
41. Depozitarea şi păstrarea alimentelor trebuie să se facă în condiţii care
să prevină: alterarea, degradarea, contaminarea chimică sau biologică,
impurificarea cu praf, substanţe sau mirosuri străine de natura produsului. În acest
scop, alimentele vor fi păstrate în depozite, încăperi sau spaţii amenajate cu
destinaţie specială, separat pe sortimente, având asigurate – după caz –
temperatura, umiditatea şi ventilaţia stabilite prin standarde şi norme interne
pentru produsele respective. Aceste spaţii vor fi dotate cu aparatura necesară
determinării microclimatului.
42. Este interzis să se introducă în spaţiile de depozitare produse
alimentare conţinute în ambalaje murdare, materiale şi substanţe cu miros
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pătrunzător sau cu acţiune nocivă asupra omului sau asupra alimentelor.
43. Ambalajele trebuie să corespundă caracteristicilor stabilite prin
normele de igienă pentru produsele alimentare şi băuturi.
44. Aşezarea alimentelor trebuie să se facă pe grătare sau rafturi, în stive,
rânduri sau grupe distanţate astfel încât să se asigure o bună ventilaţie, precum şi
accesul persoanelor care au sarcina să controleze starea produselor depozitate.
45. Alimentele uşor alterabile trebuie să fie păstrate în spaţii frigorifice, la
o temperatură care să nu depăşească + 5° C, pe o durată limitată în funcţie de
natura produsului.
Este interzis să se supraaglomereze spaţiile frigorifice şi să se introducă
produse care nu necesită păstrarea la frig sau produse alterate, precum şi materiale
nealimentare.
46. În cazul depozitării alimentelor pe durată mai lungă, periodic se va
face un triaj al acestor produse, îndepărtându-se cele cu modificări ale conţinutului
sau ambalajului.
47. În spaţiile de depozitare va fi asigurată protecţia alimentelor
împotriva insectelor şi rozătoarelor.
Periodic se vor efectua acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.
D. Norme privind transportul produselor alimentare
48. Transportul alimentelor trebuie să se efectueze cu mijloace igienice,
astfel încât să se menţină nemodificate caracteristicile organoleptice, fizicochimice şi microbiologice ale produsului transportat, să se asigure protecţia
împotriva prafului, insectelor, rozătoarelor, ca şi împotriva oricăror posibilităţi de
contaminare chimică, biologică sau radioactivă, precum şi să se prevină degradarea
sau murdărirea ambalajelor în care se află produse alimentare.
49. Mijloacele de transport al alimentelor trebuie să fie amenajate şi
dotate în funcţie de natura produsului de transportat, având o destinaţie specială
pentru anumite produse, stabilite pe categorii.
50. Alimentele uşor alterabile – sub formă de materie primă,
semifabricate şi produse finite – se vor transporta cu mijloace prevăzute cu
instalaţii frigorifice sau cu mijloace izoterme pre-răcite, în funcţie de durata
transportului.
Aceste mijloace vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie şi de
înregistrare a temperaturii, iar pereţii interiori şi platforma vor fi confecţionate din
materiale rezistente, impermeabile şi uşor lavabile.
Transportul produselor alimentare trebuie să se facă numai cu mijloace
destinate categoriei respective de alimente şi în condiţiile stabilite prin standarde
de stat şi norme interne pentru produsele respective.
Pe pereţii exteriori al mijloacelor de transport se va înscrie denumirea
produselor destinate a fi transportate: „pentru pâine", „pentru carne" etc.
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52. Alimentele uşor alterabile trebuie să fie transportate în stare
preambalată: containere, pungi, bidoane, butelii, lăzi căptuşite cu tablă inoxidabilă,
recipiente, tăvi etc., Cu excepţia cărnii sub forma de carcase, care se transportă
agăţată pe cârlige din material inoxidabil.
Carnea tranşată şi preparatele din carne trebuie să se transporte numai în
containere destinate acestui scop.
53. Mijloacele de transport al alimentelor, precum şi ambalajele
(containerele, recipientele, tăvile etc.), trebuie să fie păstrate în perfectă stare
tehnică, curăţate, spălate şi dezinfectate după flecare întrebuinţare, în conformitate
cu prevederile prezentelor instrucţiuni.
54. Personalul care asigură transportul alimentelor uşor alterabile sau al
pâinii se va urca pe platforma vehiculului, purtând obligatoriu echipamentul
sanitar de protecţie a alimentelor, care se păstrează în vehiculul respectiv, într-o
ladă specială.
E. Norme privind desfacerea alimentelor
a) Magazine alimentare
55. În unităţile de desfacere a alimentelor trebuie să se asigure condiţiile
de depozitare, expunere şi manipulare, astfel încât în interiorul termenelor de
garanţie prevăzute de standardele de stat şi normele interne să nu se modifice
proprietăţile organoleptice, fizico-chimice şi bacteriologice, precum şi valoarea
nutritivă a produselor alimentare respective.
56. Pentru a fi puse în consum, produsele alimentare şi băuturile trebuie
să corespundă următoarelor caracteristici generale:
- să nu prezinte semne organoleptice de alterare (modificare de consistenţă,
culoare sau gust, miros de putrefacţie, fermentare, râncezire sau alt miros străin de
natura produsului)
- să nu fie infestate;
- să nu fie falsificate;
- să nu fie contaminate cu agenţi bacterieni patogeni şi să nu prezinte un grad de
contaminare cu bacterii condiţionat patogene peste limitele admise;
- să nu conţină substanţe chimice neautorizate de Ministerul Sănătăţii sau
substanţe chimice autorizate, dar peste limitele admise;
- să nu prezinte miros sau pete de mucegai (cu excepţia mucegaiurilor selecţionate
admise);
- să nu conţină corpi străini peste limitele admise de normele de igienă pentru
alimente şi băuturi.
57. La recepţia alimentelor se vor refuza produsele cu termen de garanţie
depăşit sau cele care prezintă modificări organoleptice, cu suspiciune de depreciere
calitativă sau de alterare.
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58. Unităţile de desfacere a alimentelor trebuie să fie dotate cu mobilier şi
ustensile adecvate profilului comercial respectiv, iar produsele vor fi aşezate, pe
categorii sau grupuri de alimente.
59. Spaţiul frigorific va fi asigurat în funcţie de volumul de aprovizionare
şi de necesitatea de păstrare separată a diferitelor categorii de produse alimentare
uşor alterabile.
Carnea crudă – preambalată sau nu -, ca şi semipreparate tip
„gospodina”, trebuie să se păstreze în spaţii frigorifice separate.
60. Instalaţiile frigorifice trebuie să fie în permanentă stare de
funcţionare.
61. Servirea consumatorilor cu alimente neambalate care se consumă fără
o prelucrare termică se va face numai cu ustensile adecvate (cleşti, linguri, furculiţe
etc.).
Este interzis ca acelaşi vânzător să manipuleze sau să servească produse
alimentare care se consumă fără o prelucrare termică, în acelaşi timp cu produse
alimentare sau nealimentare care prin natura lor pot murdări sau contamina
mâinile, echipamentul de protecţie sanitară sau celelalte produse alimentare.
Este interzisă desfacerea mezelurilor şi preparatelor tip „gospodina” în
măcelarii (centre de carne).
62. În unităţile de desfacere a pâinii şi produselor de panificaţie, în
cofetării, patiserii şi în alte asemenea unităţi care desfac produse neambalate se bor
lua măsuri pentru a nu se permite alegerea manuală a produselor de către
cumpărător.
63. Extragerea alimentelor lichide şi băuturilor din recipiente trebuie să
se facă mecanic sau prin intermediul robinetului, fiind interzisă folosirea aspiraţiei
prin furtun, scufundarea unei măsuri în vasul cu lichid sau alte asemenea
procedee.
64. Unităţile de desfacere a alimentelor trebuie să aibă asigurat spaţiul
necesare pentru depozitarea ambalajelor, fiind interzisă stagnarea acestora în
încăperile de vânzare, spaţii de circulaţie, vestiare sau în faţa unităţilor.
65. Responsabilii unităţilor de desfacere au obligaţia ca, permanent, să
verifice starea produselor alimentare şi să sesizeze organelor sanitare cazurile de
suspiciune privitoare la calitatea sanitară sau la valoarea nutritivă a alimentelor.
66. Termenul de garanţie iniţial poate fi prelungit de către organul
propriu de control tehnic al calităţii, prin certificat de calitate, în baza analizelor
efectuate în laboratoarele organizaţii economice, în următoarele condiţii:
- să respecte normele standardizate de control (numărul de probe faţă de lot) şi să
se aplice numai la mărfuri lotizate, pe şarje de fabricaţie; prelungirea se va face la
mărfurile retrase din reţeaua de desfacere numai dacă este posibilă lotizarea
corectă;
- la prelungirea termenului de garanţie a produsului se va verifica şi integritatea
ambalajului;
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- prelungirea să nu depăşească 50% din termenul de garanţie pe care l-a avut
produsul înainte de prelungire.
Termenul de garanţie nu poate fi prelungit la produsele alimentare care
în mod obligatoriu trebuie consumate în stare proaspătă.
În documentele de expediție care însoţesc loturile de produse alimentare,
al căror termen de garanţie a fost prelungit, se va preciza actul prin care se
prelungeşte termenul, pentru fiecare produs în parte.
b) Comerţul de mic detaliu (stabil şi ambulant) cu produse alimentare
Prin comerţ de mic detaliu se înţelege desfacerea alimentelor şi
răcoritoarelor pe căile publice, în pieţe, parcuri, locuri de spectacole, ştranduri,
terenuri de sport, stadioane, gări, târguri, oboare etc., prin puncte fixe (barăci,
chioşcuri, gherete), precum şi prin vânzători ambulanţi (cărucioare, tonete, lăzi
sau vehicule anume amenajate).
68. Produsele alimentare puse în desfacere prin comerţul de mic detaliu
trebuie să provină numai de la întreprinderi, laboratoare sau ateliere care sunt
autorizate de organele sanitare.
Responsabilul punctului de desfacere trebuie să facă dovada cu acte
asupra originii produselor alimentare puse în consum public.
69. Este interzis ca la punctele de desfacere prin comerţul de mic detaliu
(stabil sau ambulant) să se efectueze operaţiuni de prelucrare a produselor.
Sunt exceptate operaţiunile de coacere a gogoşilor, de frigere sau prăjire a
preparatelor de carne şi de fierbere a crenvurştilor, a vinului, a ţuicii, însă numai în
punctele anume amenajate în acest scop.
70. Locurile pe care se desfăşoară comerţul de mic detaliu cu produse
alimentare trebuie să fie menţinute curate, de către cel care exercită comerţul
ambulant, uşor accesibile pentru consumatori, la o depărtare de cel puţin 25 m de
closete publice, lăzi de gunoaie, locuri de parcare a vitelor sau alte asemenea surse
de contaminare şi la o depărtare de cel puţin 100 m de locuri insalubre ca: depozite
sau fabrici de prelucrare a deşeurilor, depozite de piei crude şi subproduse de
abator, rampe de gunoi, abatoare, întreprinderi de ecarisaj etc.
71. Barăcile, chioşcurile şi gheretele folosite pentru comerţul de mic
detaliu cu produse alimentare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale:
- trei din cele patru laturi să fie închise, iar a patra latură să fie prevăzută
cu geamuri sau ochiuri pentru servire. Se exceptează barăcile pentru vânzarea
fructelor şi legumelor la care una dintre părţi rămâne deschisă;
- să fie prevăzute cu stelaje pentru păstrarea produselor ambalate şi a
fructelor şi cu vitrine închise cu geam pentru produsele neambalate;
- să fie prevăzute cu o instalaţie de apă potabila racordată la reţeaua
publică; în lipsa reţelei se vor instala rezervoare cu robinet;
- să aibă un dulap sau un cârlig pentru păstrarea hainelor personalului şi a
370

echipamentului sanitar;
- să aibă o găleată sau o ladă cu capac pentru strângerea resturilor şi
hârtiilor, iar la exterior, într-un loc accesibil consumatorilor, coşuri metalice sau de
lemn pentru aruncarea hârtiilor şi resturilor.
72. Cărucioarele, tonetele şi lăzile speciale folosite pentru comerţul
ambulant cu produse alimentare trebuie să fie închise, cu pereţi netezi, vopsiţi în
ulei sau lac de culoare deschisă şi să fie dotate cu coşuri pentru hârtii şi resturi.
73. Cărucioarele, tonetele şi lăzile speciale vor avea o inscripţie care să
indice adresa şi denumirea organizaţiei economice, numărul în cazul numărul
căruciorului sau lăzii, iar în cazul vânzătorilor particulari, numele, prenumele şi
adresa vânzătorului.
74. Organele sanitare pot permite vânzarea produselor de carne (fripte
sau prăjite), a produselor de patiserie sau de cofetărie şi în cărucioare sau vitrine
mobile, numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
- să funcţioneze în vecinătatea unităţii alimentare stabile de la care se
aprovizionează;
- să fie amenajate conform cerinţelor sanitare, pentru a se asigura protecţia
alimentelor contra prafului şi muştelor;
- să fie aprovizionate numai cu preparate proaspete şi pentru o perioadă de cel
mult 4 ore;
- să poarte un număr de ordine şi denumirea unităţii alimentare stabile de care
depind.
75. Barăcile, chioşcurile şi gheretele în care se vând băuturi răcoritoare
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie racordate la reţeaua de apă potabilă şi canalizare;
- să aibă dispozitive de spălare a paharelor;
- să aibă o tejghea cu suprafaţa impermeabilizată, prevăzută cu tăvi de metal cu
găuri de scurgere, pentru aşezarea paharelor spălate.
76. După fiecare întrebuinţare paharele se vor spăla numai la curent de
apă şi se vor păstra cu gura în jos pe tăvile de scurgere, în interiorul chioşcului.
Înainte de folosire paharele vor fi reclătite la robinet. Este interzis a se folosi pahare
sparte sau crăpate. Este interzisă refolosirea paharelor, destinate pentru o singură
întrebuinţare.
77. Înainte de desfacerea unei sticle de sirop, apă minerală sau altă
băutură, vânzătorul este obligat să controleze conţinutul la lumină; în cazul când
observă corpuri străine, sedimente sau tulbureală sau când sticlele nu sunt bine
închise, îi este interzis a pune în consum conţinutul sticlei respective.
78. Răcirea băuturilor se poate face prin serpentine perfect etanşe,
scufundate in apă cu gheaţă sau numai în apă rece.
Băuturile îmbuteliate se pot răci prin scufundare în apă cu gheaţă, astfel
încât sticlele să stea numai vertical, chiar dacă sunt astupate, iar gâtul să depăşească
nivelul apei cu cel puţin 10 cm.
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79. Extragerea băuturilor din recipiente se poate face numai prin
contrapresiune cu acid carbonic sau prin robinet.
80. Este interzisă păstrarea oricărei băuturi în vase descoperite.
Băuturile care se consumă direct din sticle vor fi puse în vânzare numai
în sticle astupate ermetic.
81. Barăcile şi chioşcurile în care se vând produse lactate, în afară de
instalaţiile de apă curentă şi canal, tejghea şi tăvi, pentru pahare, vor mai avea
următoarele dotări:
- răcitor sau cadă cu gheaţă pentru păstrarea la rece a produselor lactate;
- recipiente din material inoxidabil, prevăzute cu robinet, pentru vânzarea laptelui
dulce şi bătut.
82. Umplerea paharelor sau sticlelor cu derivate lactate se va face numai
din recipientele prevăzute cu robinet.
83. În barăcile, chioşcurile şi gheretele în care se permite desfacerea
preparatelor de carne, în afară de instalaţiile de apă curentă, canal, răcitor şi
tejghea metalică, se vor respecta următoarele condiţii:
- instalaţia de frigere sau prăjire (grătar sau plită) va fi amplasată în interior;
- aprovizionarea se va face numai cu produse de carne proaspete, transportate cu
mijloace corespunzătoare, pentru o perioadă de desfacere de cel mult 6 ore.
Produsele de carne nevândute la ora închiderii vor fi returnate la unitatea de bază.
84. Vânzarea îngheţatei preambalate, prin comerţul ambulant, este
admisă în următoarele condiţii:
- să fie păstrată într-un conservator răcit, în cutia în care se transportă de la
furnizor;
- cutia de transport să poarte data fabricaţiei, să nu vină în contact direct cu gheaţa
şi să nu fie refolosită.
85. Desfacerea îngheţatei neambalate este admisă numai prin comerţul
ambulant de stat, în următoarele condiţii:
- îngheţata se va păstra în conservatoare răcite, protejate împotriva căldurii şi ploii
prin umbrele impermeabile;
- conservatoarele vor fi prevăzute cu şerbetiere din material inoxidabil sau din
porţelan şi vor fi astfel montate încât să excludă posibilitatea pătrunderii în
interior a apei provenite de la topirea gheţii;
- porţionarea îngheţatei se va face prin sistemul automat sau cu cleşti speciali, în
vafe păstrate în casete închise;
- transportul de la furnizor se va face în şerbetiere sau în bidoane închise ermetic şi
cu dimensiuni care permit introducerea direct în conservator.
86. Este interzisă recongelarea îngheţatei după topire sau amestecarea în
aceeaşi şerbetieră a mai multor loturi de îngheţată cu date de fabricaţie diferită.
Înainte de a fi umplută cu îngheţată şerbetiera va fi spălată şi dezinfectată
conform prevederilor prezentelor norme.
87. Produsele de patiserie, cofetărie şi dulciurile preambalate se vor vinde
cu ambalajul nedesfăcut.
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Produsele de patiserie, cofetărie şi dulciurile, precum şi produsele mici
de panificaţie neambalate, se vor vinde din recipiente curate, la adăpost de praf şi
muşte, fiind servite numai cu ustensile speciale (cleşti, pense, scafe etc.).
Este interzis a se permite consumatorilor să aleagă cu mâna asemenea
produse.
88. Persoanele care se ocupă cu desfacerea produselor alimentare, prin
comerţul ambulant, fie salariaţi remizieri, fie persoane particulare, sunt
considerate personal din sectorul alimentar, deci supuse regimului stabilit prin
instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, având obligaţia să poarte asupra lor actele
doveditoare ale efectuării examenelor medicale.
89. Vânzătorul ambulant particular este obligat să aibă asupra sa
autorizaţia sanitară de funcţionare.
c) Pieţe alimentare
90. Pieţele alimentare din localităţile dispunând reţele de apă şi
canalizare vor fi prevăzute cu:
- platou impermeabilizat dotat cu hidranţi şi guri de canalizare;
- WC public cu compartimente separate pentru femei şi bărbaţi;
- boxă cu paviment şi pereţi din ciment sclivisit, racordată la reţeaua de
apă şi canalizare, pentru păstrarea recipientelor în care se colectează reziduurile
solide până la evacuare;
- bazine compartimentate pentru spălarea legumelor şi fructelor;
- fântâni arteziene;
- chioşcuri, barăci, compartimente sau pavilioane;
- vitrine şi mese fixe, aşezate în grupe pe categorii de alimente, prevăzute
cu acoperişuri;
- grătare sau suporturi de lemn înalte de 5-10 cm de la sol, pentru
depozitarea produselor alimentare (ambalate sau neambalate), fiind interzisă
aşezarea acestora direct pe sol sau platou.
91. În localităţile fără instalaţie centrală de apă pieţele vor fi amplasate şi
amenajate conform prescripţiilor organelor sanitare locale.
92. Chioşcurile, compartimentele sau pavilioanele de desfacere a
produselor alimentare vor fi înzestrate cu dulapuri (vestiare), pentru
îmbrăcămintea personalului, chiuvete pentru spălatul mâinilor, lăzi de metal cu
capac pentru strângerea gunoiului şi cu materialul necesare pentru întreţinerea
curăţeniei (mătură, ştergare, făraş, săpun, sodă, dezinfectante etc.).
93. Mesele de desfacere a alimentelor se vor confecţiona din beton
sclivisit, mozaic sau din scândură groasă, bine încheiată.
Mesele vor fi prevăzute cu acoperişuri care vor depăşi dimensiunile
meselor cu cel puţin 75 cm de fiecare margine.
94. Locul de staţionare a vehiculelor care aduc produse în piaţă va fi
impermeabilizat, amplasat la cel puţin 20 m de ultimul loc de desfacere a
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alimentelor şi supus aceluiaşi regim de întreţinere a curăţeniei ca şi restul
teritoriului pieţei.
95. Este interzis oricărei persoane particulare sau angajat al pieţei să
locuiască sau să doarmă (ziua sau noaptea) în încăperile sau pe mesele din piaţă,
folosite la desfacerea alimentelor. În acest scop, în pieţe se vor amenaja dormitoare
speciale.
96. Vânzătorii şi producătorii vor asigura întreţinerea curăţeniei, evitând
împrăştierea deşeurilor, a furajelor, răspândirea de ape murdare etc.
Reziduurile provenite în timpul vânzării se vor strânge în lăzi cu capac,
care se vor evacua, pe măsură ce se umplu, în spaţiile de colectare a gunoiului
pieţei.
97. Este interzis să se livreze produse alimentare în ambalaje
necorespunzătoare din punct de vedere igienic, chiar dacă ambalajul este al
cumpărătorului.
98. Locul de desfacere a cărnii crude şi produselor de măcelărie trebuie să
fie separat de locul de vânzare a celorlalte produse alimentare.
De asemenea, locul de desfacere a produselor de pescărie va fi separat de
celelalte sectoare de desfacere din piaţă.
99. Compartimentele, magazinele şi gheretele care desfac carne, peşte şi
derivate vor fi prevăzute cu frigorifere sau răcitoare cu gheaţă, în stare de
funcţionare.
100. Mesele de prezentare şi desfacere a produselor de carne şi peşte vor
fi acoperite cu material inoxidabil, uşor lavabil.
Mesele, butucii şi utilajul folosite vor fi spălate şi dezinfectate zilnic după
încetarea vânzării.
101. Producătorii care desfac carne sau produse de carne sunt obligaţi să
prezinte dovada efectuării controlului sanitar-veterinar înainte de a le pune în
vânzare.
Se interzice vânzarea în piaţă a cârnaţilor şi a cărnii tocate, de către
producători.
102. Vânzarea laptelui şi a produselor lactate se va face în locuri speciale,
pe mese acoperite cu material impermeabil, uşor lavabil şi prevăzute cu vitrine.
103. Ambalajele cu produse lactate vor fi acoperite cu tifon curat, hârtie
albă, plăci de sticlă, capace de metal.
104. Se interzice gustarea produselor lactate din vasele de măsurat,
bidoane sau capace.
105. Producătorii care desfac în pieţe carne şi derivate, sau lapte şi
derivate, vor purta echipament sanitar de protecţie a alimentelor, pus la dispoziţie
de administraţia pieţei.
106. Împrospătarea şi spălarea legumelor şi fructelor se vor face numai
cu apă potabilă, folosindu-se în acest scop vase curate.
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107. Vânzarea animalelor şi păsărilor vii se va face numai pe zone
anumite din teritoriul pieţei, special amenajate în acest scop şi separate de locul de
desfacere a celorlalte produse alimentare.
F. Norme privind întreţinerea igienică a unităţilor alimentare
108. În unităţile alimentare de orice categorie se vor lua toate măsurile de
întreţinere a curăţeniei, de efectuare a dezinfecției, dezinsecţiei şi deratizării,
pentru a preveni insalubrizarea alimentelor, şi se vor asigura în permanenţă
materialele, substanţele şi aparatura necesare pentru executarea corectă a
operaţiunilor.
109. Întreprinderile de industrie alimentară, de alimentaţie publică şi
colectivă trebuie să aibă personal îngrijitor suficient, însărcinat numai cu
întreţinerea curăţeniei, care nu va fi folosit la manipularea alimentelor
În unităţile de desfacere a alimentelor efectuarea curăţeniei se poate face
de personalul unităţii, înainte şi după terminarea programului de lucru, purtând
însă echipament diferit de cel destinat protecţiei sanitare a alimentelor şi
respectând măsurile de igienă individuală.
110. Întreţinerea igienică a locurilor de muncă, a utilajului, ustensilelor,
suprafeţelor de lucru etc. va cuprinde următoarele operaţiuni:
- curăţirea mecanică a resturilor alimentare;
- spălarea cu apă caldă (40-45 oC) cu adaos de sodă 1-2%, detergenţi
anionici (1–2%) sau amestec sodă-detergenţi;
- dezinfecţia cu soluţii clorigene (cloramină 1-2%, var cloros 1-2% sau
bromocet 1–2%) etc.;
- clătirea cu apă rece;
- zvântarea.
Pentru utilajul complex (agregate) din întreprinderile de industrie
alimentară, spălarea şi dezinfecţia vor fi efectuate conform instrucţiunilor de
exploatare şi de întreținere a aparatelor respective.
Frigiderele vor fi dezgheţate periodic, îndepărtându-se apa de la topire;
după scoaterea alimentelor şi îndepărtarea resturilor alimentare se spală cu apă
caldă şi detergenţi caldă şi detergenţi, după care se şterg în interior şi exterior cu o
soluţie de bromocet l‰.
Inventarul moale (feţe de masă, halate etc.) se va dezinfecta prin fierbere
cu detergenţi.
Pereţii impermeabilizaţi şi pavimentul se vor spăla cu apă caldă sodată,
cu sau fără detergenţi; periodic se dezinfectează cu soluţii clorigene sau bromocet.
Recipientele de colectare a reziduurilor se spală cu apă caldă sodată în
amestec cu detergenţi şi se dezinfectează cu o soluţie clorigenă (5–10%) după
fiecare golire.
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Boxele şi platformele de depozitare a recipientelor de colectare a
reziduurilor se spală cu jet de apă, după care se dezinfectează cu o soluţie clorigenă
(clorură de var 5–10%).
Closetele se spală cu apă caldă sodată în amestec cu detergenţi şi se
dezinfectează cu o soluţie clorigenă (5–10%).
Reţeaua de canalizare se curăţă, se spală şi se dezinfectează periodic cu
soluţii de clorură de var 10%.
Ambalajele recuperabile se spală cu apă caldă sodată în amestec cu
detergenţi, după care se clătesc cu apă potabilă.
În întreprinderile de industrie alimentară trebuie să fie amenajate secţii
speciale de spălare mecanică şi de dezinfecţie a ambalajelor, prevăzute cu
instalaţiile necesare
Mijloacele de transport auto se curăţă după terminarea fiecărui
transport, îndepărtându-se materiile organice, iar pereţii interiori şi platforma se
spală cu o soluţie de apă caldă sodată în amestec cu detergenţi, alternat cu o soluţie
clorigenă sau bromocet, după care se spală cu un jet de apă.
111. Ansamblul măsurilor de dezinsecţie şi deratizare trebuie să cuprindă
înlăturarea tuturor factorilor de dezvoltare şi împiedicare a pătrunderii insectelor
şi rozătoarelor în interiorul unităţilor alimentare. Aceste măsuri constau din:
- salubrizarea permanentă a tuturor încăperilor, locurilor de muncă şi a teritoriului
afectat unităţilor;
- protejarea produselor alimentare prin păstrarea lor în condiţiile prevăzute în
prezentele norme;
- împiedicarea pătrunderii muştelor şi rozătoarelor în încăperi, prin montarea
sitelor la ferestre şi uşi;
- astuparea găurilor din paviment, din jurul conductelor şi radiatoarelor,
acoperirea orificiilor de ventilare şi canalizare cu site metalice rezistente şi cu
ochiuri dese etc.
112. Folosirea, în unităţile alimentare, a substanţelor chimice pentru
combaterea insectelor şi rozătoarelor este permisă în condițiile stabilite prin
instrucţiunile tehnice ale Ministerului Sănătăţii.
Operaţiunile de tratare cu astfel de substanţe vor fi efectuate fie de către
personalul propriu al unităţilor, instruit în acest sens, fie prin echipe speciale
autorizate de Ministerul Sănătăţii.
113. Particularităţile operaţiunilor de întreţinere a curăţenie, de spălare,
de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare se vor preciza în instrucţiunile de aplicare a
măsurilor de igienă elaborate de către ministere şi departamente centrale care au în
subordine unităţi alimentare de orice categorie.
114. Normele bacteriologice pentru aprecierea stării de curăţenie sunt
următoarele:
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Stafilococi
Streptococi
Microorganisme
Enterocoagulază
Mucegaiuri
hemolitici
aerobe
bacteriacee
pozitivi
- Sticle, borcane,
bidoane
- Conducte pentru
lapte pasteurizat
- Bazine, tancuri
- Aparate, utilaje
- Suprafeţe de lucru
- Mese de bucătărie
- Tacâmuri
- Farfurii
- Veselă (alte obiecte)
- Hârtie pergaminată
- Aerul din încăperi
de producţie
- Mâini
- Paviment

1/ml capacitate
½ ml soluţie de
spălare
5 cm3
1/ml soluţie de
spălare
1/cm2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

abs/100
cm2
abs
abs
abs
-

abs/100
cm2
abs
abs
abs
-

4/ cm2

-

500
1/cm2
500
-

abs
abs
abs
1/cm2

abs/100
cm2
abs
abs
abs
-

600/m3

300/m3

-

-

-

1000/cm2

-

abs
-

abs
-

abs
-

NOTĂ:
Pentru tacâmuri, farfurii şi veselă (alte obiecte) condiţiile se referă la un obiect.

G. Normele privind personalul unităţilor alimentare
115. Angajarea personalului permanent sau flotant în unităţile
alimentare de orice categorie trebuie să se facă numai în baza examenelor medicale
efectuate în prealabil şi cu avizul favorabil al dispensarului urban sau comunal pe
teritoriul căruia domiciliază respectivul angajat.
Examenul medical la angajare constă din:
- examen medical general;
- examen serologic pentru depistarea luesului;
- examen radiologic pulmonar;
- examen coprologic pentru depistarea salmonelelor şi shigelelor.
Întreprinderile industriale alimentare de prelucrare a produselor vegetale
şi a plantelor industriale pot folosi personal angajat cu ziua, fără efectuarea
examenelor medicale şi de laborator, numai la manipularea materiei prime şi
numai în cazul când acesta suferă o sterilizare în cursul procesului de fabricaţie.
116. Personalul angajat care se ocupă cu mânuirea, prepararea,
transportul sau desfacerea produselor alimentare sub formă de materii prime,
semifabricate sau finite trebuie să efectueze obligatoriu controlul medical periodic
stabilit, prin instrucţiuni speciale, de Ministerul Sănătăţii.
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Conducătorii de unităţi sunt obligaţi să asigure prezentarea personalului
la efectuarea controlului medical periodic în termenele stabilite de instrucţiunile
Ministerului Sănătăţii şi, la începerea lucrului, să organizeze controlul stării de
igienă a personalului.
117. Salariaţii din sectorul alimentar sunt obligaţi să se prezinte (sau să
anunţe) la dispensarul de întreprindere sau la dispensarul urban (comunal) pe
teritoriul căruia domiciliază, în cazul când prezintă tulburări digestive acute sau
afecţiuni cutanate.
Salariaţii din sectorul alimentar sunt obligaţi să se supună vaccinărilor în
termenele şi condiţiile stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.
118. Salariaţii din sectorul alimentar – inclusiv studenţii, elevii şi ucenicii
la practică – trebuie să poarte în timpul lucrului, în raport cu specificul locului de
muncă, echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor, care să corespundă
următoarelor cerinţe:
- să acopere îmbrăcămintea şi părul capului;
- să fie din material alb sau de culoare deschisă;
- să fie impermeabil în părţile care vin în contact cu umezeala;
- să poată fi întreţinut curat prin spălare.
119. Echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor va fi folosit cu
respectarea următoarelor condiţii:
- să fie îmbrăcat numai în timpul lucrului şi numai la operaţiunile care necesită
protecţie sanitară;
- să fie în permanenţă curat şi bine întreţinut;
- să fie în permanenţă curat şi bine întreţinut
- să fie spălat, călcat şi reparat prin grija unităţii, fiind interzis a se lua acasă.
120. În întreprinderile de industrie alimentară care fabrică sau prepară
produse alimentare de origine animală, în bucătării de cantine şi cantinerestaurant, în bucătăriile colectivităţilor şi unităţilor de alimentaţie publică, în
laboratoarele pentru produse de cofetărie şi patiserie, precum şi în fabrici sau secţii
de îngheţată, echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor trebuie să acopere
întreaga îmbrăcăminte a salariatului care lucrează în contact direct cu alimentele.
În funcţie de exigenţele sanitare ale unor procese tehnologice, pentru
anumite locuri de muncă din unităţile menţionate la alineatul precedent, la
recomandarea organelor sanitare se vor prevedea şi măşti de tifon, care se vor
steriliza după fiecare utilizare.
121. Îndreptarele elaborate de ministere şi alte organe centrale privind
echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor ce nu se încadrează în prezentele
norme, precum şi stabilirea de uniforme speciale pentru anumite locuri de muncă
din unele categorii de unităţi, vor fi avizate în prealabil, din punct de vedere
sanitar, de către Ministerul Sănătăţii.
122. Pentru întreţinerea igienei individuale a personalului, în toate
unităţile alimentare se vor asigura săpun şi prosoape (de preferat de hârtie), la
chiuvete, iar la WC hârtie igienică.
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123. Salariaţii din sectorul alimentar sunt obligaţi ca înainte de
începerea lucrului să-şi spele mâinile cu apă şi săpun. Vor avea unghiile tăiate şi
părul strâns sub bonetă.
124. Salariaţii din sectorul alimentar sînt obligaţi să frecventeze cu
regularitate cursurile de instruire sanitară, potrivit programării lor de către
organele sanitare.
125. Conducerile întreprinderilor şi organizaţiilor economice din
sectorul alimentar vor asigura procurarea şi difuzarea carnetelor tipizate pentru
evidenţa controlului medical pentru toţi salariaţii în subordine.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 63,
18 aprilie 1974, p. 8.
75.
Decret pentru modificarea articolului 8 din Decretul nr. 286/1973 privind
stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile sanitare
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Articolul 8 din Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea
normelor unitare de structură pentru unităţile sanitare se modifcă şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 8. – Se aprobă structurile organizatorice tip pentru unităţile sanitare
prevăzute în anexele nr. 1 a)-h3), care fac parte integrantă din prezentul decret.
Unităţile prevăzute în anexa nr. 6 se organizează şi funcţionează potrivit
acestei anexe.”
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 12 aprilie 1974.
Nr. 135.

3

Anexele se comunică instituţiilor interesate.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 99,
20 iulie 1974, p. 5–6.
76.
Ordin al ministerului comerţului interior şi ministerul sănătăţii privind
reglementarea modului de stabilire a termenelor de garanţie la produsele
alimentare la care termenele iniţiale acordate de producători au expirat
Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul comerţului interior,
ministrul sănătăţii,
în temeiul Decretului nr. 446/1972 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Comerţului Interior, modificat prin Decretul nr. 143/1973, precum şi
al Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 2/1970 privind asigurarea şi
controlul calităţii produselor şi ale Decretului nr. 282/1973 privind certificarea
calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor, dispun:
Art. 1. – Pentru satisfacerea cerinţelor de consum ale populaţiei,
întreprinderile şi organizaţiile comerciale, în raport cu sarcinile ce le revin, sunt
obligate să aprovizioneze în permanenţă unităţile de desfacere cu amănuntul cu
produse alimentare în gamă variată de sortimente de bună calitate ce au termene
de garanţie stabilite în stasurile sau normele interne în vigoare sau prelungite de
organele competente specificate în prezentul ordin.
Art. 2. – Termenele de garanţie ale produselor alimentare sunt cele
stabilite prin actele normative în vigoare (standarde şi norme interne)
Art. 3. – Termenul de garanţie acordat de producători poate fi prelungit
de către organul de control tehnic de calitate al întreprinderii comerciale, în baza
analizelor organoleptice şi fizico-chimice efectuate în laboratoarele acestora, în
următoarele condiţii:
a) la produsele lapte praf, semiconserve de carne şi peşte, produse de ciocolată
(ciocolaterie), rahat, halva, marmeladă, bere şi drojdie comprimată, prelungirea
termenului de garanţie se poate face până la 50% din termenul de garanţie acordat
de furnizor;
b) pentru conservele din carne şi peşte, conservele de legume-fructe, produse
congelate, preparate din carne afumate şi semiafumate, margarină, brânzeturi,
mălai, griş, ape minerale, produse de patiserie (cu excepţia celor care se consumă
în stare proaspătă), biscuiţi, băuturi răcoritoare, prelungirea termenului de
garanţie se va putea face până la 100% din termenul de garanţie acordat de
furnizor;
c) pentru restul produselor alimentare: băuturi alcoolice, arpacaş, orez, făină, ulei,
oţet, amidon, legume şi fructe deshidratate, zahăr, caramelaj, drajeuri, sirop, paste
făinoase, praf de copt, ţigări, chibrituri, săpun etc., termenele de garanţie se vor
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putea prelungi atât timp cât îşi păstrează nemodificate caracteristicile
organoleptice, fizico-chimice şi bacteriologice.
Art. 4. – La produsele alimentare care în mod obligatoriu trebuie
consumate în stare proaspătă, precum şi la produsele destinate sugarilor, prevăzute
în anexa la ordin, termenul de garanţie nu poate fi prelungit.
Art. 5. – La produsele de la art. 3 lit. a) şi b), la care după expirarea
prelungirii termenului de garanţie se constată pe bază de buletin de analiză fizicochimic (când este necesar şi bacteriologic) că îşi menţine integral calitatea, se va
putea acorda o prelungire, de la caz la caz, de maximum 50% din prima prelungire.
Pentru aceste produse, întreprinderile comerciale vor lua măsuri de desfacere la
preţuri reduse şi lichidarea stocurilor în noile termene acordate.
Art. 6. – În cazul în care întreprinderile comerciale nu au laboratoare sau
nu pot efectua anumite analize, prelungirea termenelor de garanţie se poate face şi
pe baza buletinelor de analiză eliberate de alte laboratoare competente (centre
sanitare antiepidemice, veterinare, I.G.S. etc.).
Art. 7. – Prelungirea termenului de garanţie de către organele comerciale
autorizate prin prezentul ordin se va face prin atestarea calităţii produselor
respective prin buletine de analiză şi certificate de calitate, potrivit prevederilor
Decretului nr. 282/1973.
Art. 8. – Art. 66 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 91 din 21 februarie
1974 privind stabilirea normelor de igienă în producţia, prepararea, depozitarea,
transportul şi desfacerea alimentelor şi băuturilor, publicat în Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 30 din 6 martie 1974, se abrogă.
Art. 9. – Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de către
Direcţia generală comercială pentru mărfuri alimentare şi alimentaţie publică din
Ministerul Comerţului Interior, întreprinderile comerciale din sistema
Ministerului Comerţului Interior, precum şi de către Inspectoratul sanitar de stat
central din Ministerul Sănătăţii şi centrele sanitare antiepidemice judeţene şi al
municipiului Bucureşti.
Vicepreşedinte al Consiliului de
miniştri şi ministrul comerţului
interior,
JÁNOS FAZEKAS

Ministrul sănătăţii,
prof. dr. THEODOR BURGHELE

Bucureşti, 5 iulie 1974.
Nr. 68
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ANEXĂ
LISTA
produselor care în mod obligatoriu trebuie consumate în stare proaspătă, precum şi
produse destinate sugarilor la care termenul de garanţie nu poate fi prelungit
1. Produse lactate
Lapte pentru alimentaţie, lapte bătut, iaurt, lacto-fruct, brânză proaspătă din late de vacă,
urdă dulce, smântână, chefir, sana, jeleu din smântână, unt din lapte de vacă.
2. Preparate din carne
Tobe, piftii, răcituri, sângerete, aspicuri, paste de carne, aperitive, drob, pateuri, leber,
parizer, cremvurşti, Delicia, polonez, cârnaţi proaspeţi, limbă fiartă, rulade, patricieni,
safalde, frankfurter, şuncă presată, ciolan presat, caş de carne cu ficat, caş de ficat, şuncă
dietetică din carne de mânzat, produse Pasteur.
3. Produse tip gospodina – toate sortimentele.
4. Produse de patiserie care se consumă proaspete
Prăjituri, plăcinte, pateuri, foitaje, creme pentru tort, blaturi de tort, foi de tort din cocă
proaspătă, torturi (toate sortimentele).
5. Produse pentru copii sugari (În faza de trecere la alimentaţia mixtă)
Lapte praf pentru sugari, creme de fructe pentru copii (mere, caise, piersici), carotena.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 116,
5 septembrie 1974, p. 2–4.
77.
Ordin al ministerului sănătăţii privind stabilirea normelor de igienă referitoare
la protecţia populaţiei şi mediului înconjurător împotriva efectelor nocive ale
radiaţiilor ionizante şi ale contaminărilor radioactive
Ministrul sănătăţii,
văzând referatul nr. IX.2304/1974 al Inspectoratului sanitar de stat
central, din care rezultă necesitatea stabilirii normelor de igienă referitoare la
protecţia populaţiei şi mediului înconjurător împotriva efectelor nocive ale
radiaţiilor ionizante şi alte contaminărilor radioactive,
văzând dispoziţiile Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat şi al Decretului nr.
452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Sănătăţii, cu modificările
ulterioare, emite următorul
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ORDIN

Art. 1. – Normele de igienă referitoare la protecţia populaţiei şi mediului
înconjurător împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante şi ale
contaminărilor radioactive se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. – Normele stabilite prin prezentul ordin sunt obligatorii pentru
organizaţiile de proiectare la elaborarea studiilor şi proiectelor, precum şi pentru
organizaţiile de stat şi organizaţiile cooperatiste care exploatează unităţi sau
instalaţii ce elimină substanţe radioactive sau emit radiaţii ionizante.
Art. 3. – Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste, precum şi comitetele executive ale
consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor dispune măsuri
corespunzătoare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. – Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii şi
centrele sanitare şi antiepediemice judeţene şi al municipiului Bucureşti vor
controla, potrivit legii, respectarea dispoziţiilor prezentului ordin.
Ministrul sănătăţii,
prof. dr. THEODOR BURGHELE
Bucureşti, 28 mai 1974.
Nr. 274.
ANEXĂ
NORME DE IGIENĂ
Referitoare la protecţia populaţiei şi mediului înconjurător împotriva efectelor nocive
ale radiaţiilor ionizante şi ale contaminărilor radioactive
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Prezentele norme privesc protecţia sanitară a mediului înconjurător, a
lanţului alimentar şi a populaţiei, împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante şi ale
contaminărilor radioactive, generate de: extragerea, producerea, prelucrarea, folosirea,
depozitarea, transportul şi eliminarea substanţelor radioactive naturale şi artificiale sau de
utilizarea instalaţiilor emiţătoare de radiaţii ionizante.
Prezentele norme nu se extind şi asupra expunerilor profesionale şi condiţiilor
de lucru din obiectivele nucleare şi din serviciile de medicina radiaţiilor, reglementate de
către „Normele republicane de protecţia muncii” şi alte acte normative ale Ministerului
Sănătăţii sau ale Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.
Dozele şi concentraţiile maxime permise în prezentele norme nu includ pe cele
datorate factorilor naturali şi nici pe cele administrative în examenul şi tratamentul social.
Art. 2. – Organizaţiile social-economice care execută lucrări cu surse radioactive
închise sau deschise în afara unităţii nucleare vor solicita în prealabil autorizarea acestor
lucrări din partea centrului sanitaro-antiepidemic teritorial, indicând măsurile luate pentru
încadrarea în prevederile prezentelor norme.
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CAPITOLUL II
Iradierea populaţiei
Art. 3. – Dozele încasate prin iradiere externă şi prin încorporare de materiale
radioactive, de persoanele din populaţie în decursul unui an, trebuie să fie limitate la
valorile indicate în tabelul nr. 3 din STAS nr. 5942–72. Calculul ecranărilor de protecţie se
va face pe baza dozei medii săptămânale de 0,01 rem pentru întregul organism.
Doza genetică pentru un individ din populaţie, provenită din surse artificiale de
iradiere, nu trebuie să întreacă 5 remi pentru o perioadă de 30 de ani.
Art. 4. – Cantităţile maxime de radionuclizi ce pot fi absorbite anual prin
inhalare sau ingestie de către persoane din populaţie nu vor depăşi valorile prevăzute în
tabelele nr. 8–11 din STAS nr. 5942–72.
Art. 5. – Se interzice utilizarea ca material de construcţii a deşeurilor industriale
(steril, nisip, zguri,etc.) care conţin substanţe radioactive a căror concentraţie depăşeşte pe
cea a materialelor curente de construcţie.
Art. 6. – Se interzice introducerea substanţelor radioactive în produsele
agroalimentare sau în cele destinate consumului public.
Art. 7. – Iradierea produselor agroalimentare şi a altor produse destinate
consumului public în vederea sterilizării, conservării sau păstrării îndelungate, se va face cu
avizul Ministerului Sănătăţii.
Art. 8. – Utilizarea surselor de iradiere şi a radio-farmaceuticelor în scop
medical se face numai cu autorizarea Ministerului Sănătăţii.
Art. 9. – Este interzisă staţionarea pacienţilor în câmpurile de iradiere, când nu
sunt supuşi imediat investigaţiei sau tratamentului radiologic.
Art. 10. – Procedurile radiologice care prezintă pentru pacient un risc ce întrece
beneficiul medical scontat vor fi evitate. În acest scop. medicul practician şi radiologul vor
avea în vedere:
a) numărul anterior de examinări radiologice ale pacientului;
b) reducerea dozei cu semnificaţie genetică pentru populaţia tânără;
c) evitarea pe cât posibil a iradierii gravidelor în primele 3 luni de sarcină;
d) iradierea cu discernământ a femeilor in vârstă de procreare şi de preferinţă
numai în primele 10 zile după menstruaţie;
e) reducerea la minimum a duratei examenului radiologic.
Art. 11. – În investigarea sau tratamentul cu surse de radiaţii se vor lua măuri
speciale de protecţie pentru acele părţi din corpul pacientului care nu interesează
procedura respectivă (ecrane şi echipament de protecţie pentru pacienţi).
Art. 12. – Orice utilizare medicală a surselor de radiaţii ionizante trebuie
efectuată în condiţii care să asigure evitarea iradierii inutile şi a contaminării radioactive a
altor pacienţi, a personalului medical, a populaţiei şi a mediului înconjurător.
De asemenea, orice utilizare tehnică sau de cercetare cu surse de radiaţii
ionizante trebuie să asigure evitarea iradierii inutile şi a contaminării radioactive a
salariaţilor neexpuşi profesional, a populaţiei şi mediului înconjurător.
CAPITOLUL III
Radioactivitatea mediului înconjurător
Art. 13. – Valorile concentraţiilor maxime admise, – C.M.A. -, în aer şi apă de
suprafaţă, sunt cele prevăzute în tabelele nr. 8–11 din STAS nr. 5942–72.
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Art. 14. – Valorile concentraţiilor maxime admise de radionuclizi în apă
potabilă sunt cele prevăzute în STAS nr. 1342–71.
Art. 15. – Conducerea unităţii social-economice în care există surse de radiaţii
ionizante va asigura măsurile de protecţie radiologică a mediului înconjurător şi a
populaţiei în exteriorul unităţii, conform normelor prezente. În acest scop, vor măsura
periodic nivelul de iradiere şi de contaminare radioactivă a mediului înconjurător,
consemnând rezultatele înregistrate şi ţinându-le la dispoziţia organelor sanitare
Art. 16. – În scopul evitării iradierii sau contaminării populaţiei şi mediului
înconjurător cu substanţe radioactive, locurile prezentând pericol de iradiere sau
contaminare radioactivă vor fi marcate cu semne distinctive pentru radiaţii, vizibile de la
distanţă.
Art. 17. – Pierderea de surse radioactive sau incidentele nucleare ce pot
determina un risc pentru populaţie sau mediul înconjurător, ivite în timpul transportului
sau a lucrărilor efectuate în afara unităţii nucleare, vor fi anunţate imediat organelor
sanitare teritoriale.
Capitolul IV
Deşeuri radioactive
Art. 18. – Evacuarea deşeurilor radioactive în mediul înconjurător trebuie
controlată în funcţie de următorii factori:
a) de posibilitatea concentrării unor izotopi în componentele din mediul
receptor;
b) de posibilitatea desorbţiei izotopilor concentraţi prin acţiunea unor poluanţi
chimici;
c) de capacitatea radiobiologică maximă a mediului de a recepţiona deşeuri
radioactive;
d) de poluarea chimică în amonte a bazinelor receptoare de efluenţi radioactivi;
e) de compoziţia chimică şi biologică a mediului receptor;
f) de prezenţa unor vectori fizici sau biologici ce pot transporta deşeurile
radioactive din mediul receptor spre exterior.
Art. 19. – Deşeuri radioactive solide sunt considerate acele deşeuri a căror
activitate exprimată în Ci/kg este de 1000 ori mai mare decât concentraţiile maxime admise
pentru apa potabilă, exprimate în Ci/l, sau dacă echivalentul gama specific al substanţei
depăşeşte 8,10–8 Ci/kg.
Art. 20. – Deşeurile solide conţinând radioizotopi cu o perioadă de înjumătăţire
până la 15 zile se păstrează în unitate până ce activitatea lor ajunge sub valorile indicate la
art. 19, apoi vor fi eliminate ca deşeuri comune.
Art. 21. – Sunt interzise următoarele forme de eliminare a deşeurile radioactive
solide de către unitatea producătoare:
a) prin incinerare în crematoriile instituţiei;
b) prin sistemul comunal de colectare a deşeurilor menajere şi industriale;
c) prin îngropare sau depozitare în puţuri părăsite sau pe platforme neautorizate
de organele sanitare locale;
d) prin aruncare în ape de suprafaţă.
Art. 22. – Pentru înhumarea sau incinerarea cadavrelor de persoane ce au fost
tratate cu substanţe radioactive cu timp de înjumătăţire mai mare de 3 zile, se va cere avizul
organelor sanitare teritoriale.
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Unităţile sanitare care efectuează tratamente cu substanţe radioactive vor anunţa
unităţile sanitare teritoriale de decesul persoanelor care au fost supuse unor astfel de
tratamente.
Art. 21. – Cadavrele animalelor folosite în experienţe cu surse radioactive nu pot
fi păstrate în unitate mai mult de 5 zile în condiţii de conservare corespunzătoare.
După această perioadă, dacă au o activitate peste prevederile art. 19, vor fi
evacuate ca deşeuri radioactive, impregnându-se în bitum sau beton.
Art. 24. – Deşeurile radioactive lichide sunt constituite de efluenţii lichizi care
depăşesc de 100 de ori concentraţia maxim admisă în apa potabilă pentru izotopii cu o
perioadă de înjumătăţire până la 60 de zile şi de 10 ori pentru cel cu o perioadă de
înjumătăţire mai mare de 60 de zile.
Art. 25. – Deşeurile radioactive lichide conţinând radionuclizi cu o perioadă de
înjumătăţire până la 15 zile se păstrează în unitate până ce activitatea lor ajunge sub valorile
indicate la art. 24, apoi vor fi eliminate la canalizarea curentă.
Art. 26. – Deşeurile lichide radioactive pot fi eliminate în canalizarea
orăşenească sau industrială fără a fi tratate sau diluate, dacă în ultimul cămin de vizitare al
canalizării unităţii respective – înainte de deversarea apelor uzate în colectorul magistral –,
concentraţiile substanţelor radioactive nu depăşesc valorile indicate la art. 24.
Deşeurile radioactive prevăzute mai sus se pot evacua în condiţiile menţionate,
dacă nu creează pericol de iradiere sau de intoxicaţii pentru personalul ce deserveşte
sistemul central de canalizare şi dacă nu duce la contaminarea emisarului în care se varsă
canalizarea respectivă.
Art. 27. – Evacuarea izotopilor radioactivi în canalizarea exterioară se va face
numai sub formă de soluţii neutre, perfect miscibile.
Art. 28. – Concentraţiile în substanţe radioactive a efluenţilor evacuaţi prin
canalizarea directă a unităţii producătoare sau prin canalizarea generală în bazine deschise
sau cursuri de apă nu trebuie să depăşească concentraţiile maxime admise în apa potabilă.
Art. 29. – Dacă nu pot fi realizate condiţiile de evacuare impuse de art. 25–28,
unităţile producătoare sunt obligate să ia măsuri speciale pentru colectarea şi depozitarea
în siguranţă a deşeurilor radioactive lichide, în conformitate cu normele şi instrucţiunile
Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.
Art. 30. – Este interzisă eliminarea deşeurilor radioactive lichide în gropi de
absorbţie, puţuri, sonde părăsite, câmpuri de irigaţii, heleşteie, precum şi în bazinele de apă
destinate agrementului sau tratamentului balneoclimateric.
Art. 31. – Eliminarea aerosolilor şi efluenţilor radioactivi gazoşi din unitate în
aerul liber trebuie să respecte concentraţiile maxim admise prevăzute în tabelele nr.8–11
din STAS nr. 5942–72.
Art. 32. – Colectarea, transportul, tratarea, neutralizarea şi îndepărtarea
deşeurilor radioactive solide şi lichide de medie şi mare activitate se fac potrivit normelor şi
instrucţiunilor Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, prin unitatea sa de
specialitate.
Capitolul IV
Zone de protecţie sanitară
Art. 33. – Amplasarea obiectivelor nucleare şi de radiologie se va face în funcţie
de categoria şi puterea lor instalată, asigurându-se, pe bază de calcul, o protecţie
radiologică corespunzătoare pentru populaţie şi mediul înconjurător.
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Art. 34. – În jurul obiectivelor nucleare se vor stabili zone de protecţie sanitară,
dimensionate în funcţie de densitatea populaţiei, de categoria lucrărilor. de consumul sau
producţia anuală de substanţe radioactive, de factorii meteorologici locali, de condiţiile de
exploatare a instalaţiilor şi de avariile posibile.
Art. 35. – Dacă în zona supravegheată a obiectivelor nucleare se află creşe,
cămine de copii, scoli, unităţi sanitare, dormitoare etc., doza de calcul a elementelor de
protecţie va fi cea corespunzătoare zonelor nesupravegheate.
Art. 36. – În perimetrul de protecţie sanitară a obiectivelor nucleare ce elimină
în mediul înconjurător substanţe radioactive, este interzis păşunatul, precum şi cultivarea
terenului cu produse destinate consumului public sau animalelor. Vegetaţia spontană din
această zonă poate fi recoltată şi destinată ca nutreţ numai dacă corespunde din punct de
vedere al concentraţiilor maxim admise prezentelor norme şi numai cu avizul organelor
sanitare teritoriale.
Art. 37. – Se recomandă ca amplasarea centralelor nuclearo-electrice şi a
reactorilor nucleari să evite zonele intens populate, staţiunile balneoclimaterice, zonele
turistice sau de agrement, precum şi rezervaţiile naturale.
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78.
Legea sanitară veterinară
Dezvoltarea producţiei animale, concentrarea efectivelor de animale în unităţi
mari de tip industrial, impun perfecţionarea activităţii sanitare, care să asigure la nivelul
cerinţelor tehnico-ştiinţifice actuale prevenirea şi combaterea bolilor de animale.
De asemenea, creşterea consumului de produse de origine animală, pe plan
intern şi internaţional, în condiţiile unor exigenţe sporite de salubritate, face necesară
îmbunătăţirea supravegherii sanitare veterinare a producţiei, circulaţiei şi valorificării
acestora.
Totodată, este necesar să crească rolul şi răspunderea nemijlocită a medicilor
veterinari în aplicarea unitară a măsurilor de apărare a sănătăţii animalelor şi la rezolvarea
problemelor complexe ale zootehniei.
În acest scop, Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Apărarea sănătăţii animalelor şi prevenirea transmiterii de boli de la
animale la om este o problemă de stat şi constituie o sarcină permanentă pentru toate
organele şi organizaţiile de stat, celelalte organizaţii, precum şi o îndatorire pentru toţi
locuitorii ţării.
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Art. 2. – Conducătorii organizaţiilor de stat, obşteşti şi ai oricăror alte
organizaţii deţinătoare de animale, precum şi a celor care prelucrează, depozitează,
transportă şi valorifică produse de origine animală, ca şi persoanele fizice deţinătoare de
animale sau care valorifică produse de origine animală, poartă răspunderea pentru
aplicarea şi respectarea întocmai a măsurilor care să asigure sănătatea animalelor şi
salubritatea produselor de origine animală.
Art. 3. – Activitatea sanitară veterinară în Republica Socialistă România se
desfăşoară după o concepţie unitară şi trebuie să contribuie la sporirea efectivelor de
animale prin îmbunătăţirea indicilor de natalitate, prolificitate, creşterea potenţialului
productiv şi la asigurarea salubrităţii alimentelor de origine animală.
Art. 4. – Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor şi de
prevenire a bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin organizarea asistenţei
tehnice de specialitate, asigurarea bazei tehnico-materiale necesare şi stabilirea de norme
sanitare veterinare obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste şi toţi cetăţenii ţării.
CAPITOLUL II
Atribuţiile şi răspunderile medicilor veterinari
Art. 5. – Medicii veterinari răspund de aplicarea măsurilor de apărare a sănătăţii
animalelor la toate unităţile deţinătoare de animale şi în gospodăriile populaţiei, cât şi a
celor de asigurare a salubrităţii produselor de origine animală în unităţile producătoare, de
prelucrare, de depozitare, de transport şi de valorificare, situate pe teritoriul în care îşi
desfăşoară activitatea.
Pentru aducerea la îndeplinire a acestor îndatoriri medicii veterinari au
următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) să organizeze efectuarea la timp şi în bune condiţii a operaţiunilor sanitare
veterinare de depistare şi prevenire a bolilor infecţioase şi parazitare la animale;
b) să organizeze depistarea animalelor cu tulburări de reproducţie şi să asigure
aplicarea tratamentelor necesare pentru creşterea indicelui de natalitate;
c) în cazul semnalării unor boli epizootice sau al suspiciunii acestor boli, să
precizeze diagnosticul, să stabilească şi să controleze aplicarea măsurilor de combatere şi să
informeze asupra bolii şi măsurilor luate, în cel mult 12 ore de la constatare, organele
sanitare veterinare ierarhic superioare şi celelalte organe de stat şi cooperatiste interesate;
d) să acorde asistenţa sanitară veterinară curentă animalelor de a căror sănătate
răspund;
e) să asigure controlul produselor alimentare de origine animală în toate fazele
de prelucrare, depozitare, transport şi valorificare, în vederea prevenirii pătrunderii în
circuitul alimentar a unor produse contaminate cu germeni transmisibili la om.
Art. 6. – Medicii veterinari şi medicii umani răspund împreună de stabilirea şi
aplicarea celor mai eficiente măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune
omului şi animalelor, precum şi pentru prevenirea toxiinfecţiilor la om prin consum de
alimente de origine animală. În acest scop sunt obligaţi să se informeze reciproc, în mod
operativ, despre orice situaţie care necesită măsuri comune şi să întreprindă, fiecare în
sectorul în care lucrează, toate acţiunile necesare potrivit obligaţiilor ce le revin.
Art. 7. – Medicii veterinari stabiliţi de Ministerul Agriculturii, Industriei
Alimentare şi Apelor cu atribuţii de medic veterinar inspector de stat au acces liber în
unităţile deţinătoare de animale şi cele care prelucrează, depozitează, transportă sau
valorifică produse de origine animală.
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Accesul medicilor veterinari inspectori de stat în unităţile Ministerului Apărării
Naţionale sau Ministerului de Interne se va face în condiţiile stabilite de acestea, împreună
cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.
Medicii veterinari inspectori de stat pot dispune distrugerea produselor de
origine animală insalubre, reţinerea celor suspecte de contaminare sau alterare, în vederea
efectuării probelor necesare şi pot să oprească, până la îndeplinirea condiţiilor sanitare
veterinare, activităţi de producţie ale unor abatoare sau unităţi de prelucrare, depozitare,
transport şi valorificare a produselor de origine animală.
Art. 8. – Măsurile stabilite de medicii veterinari inspectori de stat, în exercitarea
atribuţiilor ce le revin, sunt obligatorii pentru toate unităţile şi persoanele fizice de pe
teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.
CAPITOLUL III
Obligaţiile deţinătorilor de animale şi ale unităţilor care prelucrează, depozitează,
transportă şi valorifică produse de origine animală
Art. 9. – În vederea desfăşurării activităţii în condiţiile stabilite prin normele
sanitare veterinare, organizaţiile de stat, obşteşti şi orice alte organizaţii deţinătoare de
animale, precum şi cele care prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse de
origine animală, au, după caz, următoarele obligaţii:
a) să aplice regulile sanitare veterinare şi de zoo-igienă privind adăpostirea,
hrănirea, îngrijirea, reproducţia şi exploatarea raţională a animalelor, precum şi măsurile
stabilite de organele sanitare veterinare;
b) să execute măsurile sanitare veterinare pentru prevenirea introducerii în
unităţile zootehnice a bolilor transmisibile, precum şi pentru lichidarea şi prevenirea
difuzării acestor boli din unităţile contaminate, asigurând în acest scop toate condiţiile
materiale şi organizatorice necesare;
c) să supună examenului medical personalul din unităţile zootehnice,
interzicând persoanelor bolnave ori purtătoare de germeni infecţioşi ce se pot transmite la
animale sau ar putea contamina produsele alimentare de origine animală să lucreze în
aceste unităţi;
d) să întreţină, cu respectarea strictă a regulilor sanitare veterinare, locurile de
prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animală, mijloacele pentru
transportul animalelor şi produselor de origine animală, taberele de vară pentru animale,
adăposturile şi păşunile pe care le folosesc;
e) să anunţe, fără întârziere, circumscripţiei sanitare veterinare şi comitetului
executiv al consiliului popular local apariţia ori suspiciunea unei boli transmisibile la
animale, iar până la sosirea medicului veterinar, să izoleze animalele bolnave, moarte sau
tăiate din necesitate, fiind interzisă folosirea sau vânzarea cărnii şi a altor produse de la
aceste animale fără aprobarea medicului veterinar inspector de stat. Se exceptează de la
obligaţia anunţării cazurile de îmbolnăviri provocate în scopul producţiei de biopreparate
sau pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice.
Art. 10. – Persoanele fizice deţinătoare de animale, pentru prevenirea apariţiei şi
difuzării bolilor epizootice, au următoarele obligaţii:
a) să anunţe în maximum 24 de ore organele sanitare veterinare locale atunci
când dobândesc animale provenite din alte localităţi, aparţinând speciilor cabalină, bovină,
ovină, caprină sau porcină şi să nu introducă în turme sau cirezi timp de cel puţin 15 zile
aceste animale;
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b) să permită personalului sanitar veterinar de stat verificarea stării de sănătate a
animalelor din gospodăria proprie şi să–1 sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitare
veterinare;
c) să prezinte animalele pentru efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare la
locul, data şi ora stabilite de organele sanitare veterinare;
d) să anunţe fără întârziere circumscripţiei sanitare veterinare ori comitetului
executiv al consiliului popular local apariţia cazurilor de boală la animale, moartea sau
tăierea din necesitate a acestora, iar până la sosirea personalului sanitar veterinar, să izoleze
animalele bolnave, cadavrele, carnea, organele şi alte produse rezultate din tăiere, fiind
interzisă folosirea sau vânzarea cărnii şi a altor produse de la aceste animale fără aprobarea
medicului veterinar inspector de stat.
Art. 11. – Orice persoană care prin activitatea pe care o desfăşoară vine în
contact cu animale are obligaţia să anunţe fără întârziere organului sanitar veterinar sau
comitetului executiv al consiliului popular local apariţia cazurilor de boli la animale.
Art. 12. – Unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne
sunt obligate să anunţe fără întârziere medicului veterinar inspector local de stat cazurile
de boli transmisibile apărute la animalele pe care le posedă, să–1 informeze despre evoluţia
acestor boli şi să aplice prin personalul sanitar veterinar propriu măsurile de combatere şi
de prevenire a difuzării bolilor. La unităţile care nu dispun de personal sanitar veterinar
propriu, aceste măsuri se aplică de către medicul veterinar inspector de stat.
CAPITOLUL IV
Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale
Art. 13. – Pentru combaterea şi prevenirea extinderii epizootiilor, când se
constată la animale boli transmisibile sau când acestea sunt suspecte de boli, se instituie
măsuri obligatorii de carantină, diferenţiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de
difuzabilitate şi particularităţile căilor de transmitere, în condiţiile stabilite de Ministerul
Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.
Dacă bolile constatate au difuzabilitate mare şi prezintă un pericol deosebit, cu
aprobarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor se poate interzice
intrarea sau ieşirea din zona de carantină şi a persoanelor. Despăgubirile ce pot fi acordate
persoanelor în astfel de situaţii se reglementează prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
Art. 14. – Instituirea şi ridicarea măsurilor de carantină se stabilesc în raport cu
extinderea şi pericolul de difuzare a bolii, de către comitetele executive a consiliilor
populare comunale, orăşeneşti, municipal sau judeţene, după caz, pe baza actului de
constatare întocmit de medicul veterinar inspector de stat.
La unităţile militare instituirea şi ridicarea măsurilor de carantină se stabilesc de
către comandanţii unităţilor, pe baza constatării medicilor veterinari proprii. La unităţile
care nu dispun de medic veterinar propriu, constatarea se va face de medicul veterinar
inspector de stat.
Art. 15. – Măsurile de carantină stabilite de comitetele executive ale consiliilor
populare, pe raza teritorial-administrativă în care-şi desfăşoară activitatea, sunt obligatorii
pentru toate persoanele juridice şi fizice
Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile, prin
decizia comitetului executiv al consiliului popular se constituie comandamente
antiepizootice, alcătuite din conducători ai unităţilor de pe teritoriul respectiv şi alte
persoane cărora le revin sarcini în aplicarea măsurilor transmise de Ministerul Agriculturii,
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Industriei Alimentare şi Apelor, cu privire la combaterea bolilor. Aceste comandamente
răspund de aplicarea tuturor măsurilor pentru prevenirea şl lichidarea epizootiilor.
Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru economia naţională, cu
aprobarea Consiliului de Miniştri se constituie comandamentul antiepizootic central,
alcătuit din conducători ai ministerelor şi altor organe centrale interesate, care stabileşte
măsurile ce se impun în toate sectoarele social-economice şi răspunde de aplicarea acestora
în condiţiile legii.
La propunerea comandamentelor antiepizootice locale, comitetele executive ale
consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot suspenda operaţiile de
încărcare şi descărcare a animalelor, produselor de origine animală şi furajelor în staţii de
cale ferată, locuri de încărcare-descărcare în mijloace de transport auto, porturi şi
aeroporturi situate în zona de carantină, sau să condiţioneze aceste operaţii de respectarea
unor restricţii sanitare veterinare speciale. Aplicarea măsurii se va face cu anunţarea
organelor centrale care coordonează activităţile de transport afectate.
Art. 16. – Comitetele executive ale consiliilor populare, la propunerea medicului
veterinar inspector de stat, pot menţine şi după ridicarea măsurilor de carantină unele
restricţii privind circulaţia animalelor şi produselor.
Art. 17. – Pentru apărarea sănătăţii animalelor din unităţile zootehnice de tip
industrial, de stat şi cooperatiste, amplasarea, proiectarea, şi executarea construcţiilor şi a
instalaţiilor aferente se vor face cu respectarea normativelor sanitare veterinare stabilite de
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.
Din comisia de recepţie a acestor obiective, în toate cazurile, va face parte şi un
medic veterinar din cadrul organului sanitar veterinar judeţean sau al municipiului
Bucureşti.
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor stabileşte tehnologiile
sanitare veterinare pentru fiecare tip de exploatare din unităţile zootehnice de tip
industrial, normativele de dotare cu aparatura şi utilajele necesare pentru prevenirea şi
combaterea epizootiilor, precum şi normativele privind echipamentul de protecţie
antiepizootică.
La darea în funcţiune a unităţilor zootehnice de tip industrial, organele sanitare
veterinare judeţene şi al municipiului Bucureşti stabilesc zone de protecţie antiepizootică
în care se vor afla măsuri speciale de profilaxie.
Art. 18. – Se interzice accesul oricărei persoane în unităţile zootehnice de tip
industrial, fără respectarea regimului de filtru sanitar.
De asemenea, se interzice introducerea şi scoaterea de animale, furaje, materiale,
obiecte şi mijloace de transport, fără respectarea întocmai a regulilor şi restricţiilor
specifice stabilite pentru astfel de unităţi.
Conducătorii unităţilor respective răspund de realizarea întocmai a acelor
măsuri.
Art. 19. – În cazul acţiunilor de importanţă deosebită ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile se pot aproba, în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Consiliului de Miniştri, tăierea sau uciderea unor animale şi alte măsuri ce se
impun pentru prevenirea difuzării epizootiilor şi apărarea sănătăţii efectivelor de animale.
Despăgubirile pentru cazurile prevăzute la alineatul precedent se vor plăti numai
pentru animalele asigurate, potrivit legii. Nu au drept la despăgubiri deţinătorii de animale
care nu au anunţat fără întârziere îmbolnăvirea animalelor, nu au izolat animalele bolnave
şi cei care nu au respectat măsurile stabilite de organele sanitare veterinare.
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În vederea refacerii şeptelului, în cazuri cu totul deosebite ce se vor stabili prin
hotărâre a Consiliului de Miniştri, se va putea aproba plata unor despăgubiri în afara celor
cuvenite prin asigurările de stat, în cadrul fondurilor prevăzute pentru combaterea
epizootiilor.
Art. 20. – Circulaţia animalelor şi produselor de origine animală în interiorul
ţării este supusă controlului sanitar veterinar de stat.
Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin circulaţia animalelor şi
produselor de origine animală, se interzice:
a) scoaterea din locurile contaminate cu boli epizootice a animalelor, produselor
de origine animală sau vegetală şi a oricăror alte produse şi materiale care pot fi purtătoare
de contagiu, fără aprobarea organelor sanitare veterinare de stat;
b) transportul interurban de animale şi produse de origine animală sau
deplasarea de animale în afara comunei, oraşului sau municipiului fără respectarea
regulilor sanitare veterinare stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi
Apelor;
c) îmbarcarea şi debarcarea animalelor în alte staţii de cale ferată, porturi şi
aeroporturi, decât cele autorizate de către organele sanitare veterinare judeţene sau al
municipiului Bucureşti;
d) îmbarcarea animalelor fără controlul medicului veterinar inspector de stat, ca
şi efectuarea acestei operaţiuni în timpul nopţii, cu excepţia cazurilor când este asigurată o
iluminaţie artificială corespunzătoare pentru efectuarea examenului sanitar veterinar în
bune condiţii;
e) efectuarea transportului de animale fără asigurarea personalului însoţitor
instruit pentru îngrijirea şi supravegherea stării de sănătate a animalelor;
f) folosirea de mijloace de transport – auto, feroviare, navale şi aeriene – care nu
întrunesc toate condiţiile de igienă şi profilaxie stabilite de Ministerului Agriculturii,
Industriei Alimentare şi Apelor prin normative tehnice de proiectare, fabricare şi folosire;
g) continuarea transportului fără acordul medicului veterinar inspector de stat,
dacă în lotul de animale se constată cazuri de îmbolnăvire.
De aplicarea măsurilor prevăzute în prezentul articol răspund deţinătorii de
animale, primarii, organele sanitare veterinare, iar, după caz, şi organele de resort ale
Ministerului de Interne ori a altor ministere sau organe centrale ale administraţiei de stat
care au atribuţii cu privire la circulaţia şi transportul animalelor.
Art. 21. – Organele sanitare veterinare judeţene sau al municipiului Bucureşti
vor elibera autorizaţie sanitară veterinară staţiilor, porturilor şi aeroporturilor numai dacă
acestea au rampe corespunzătoare şi asigură îndeplinirea condiţiilor de profilaxie pentru
îmbarcarea şi debarcarea animalelor.
Unităţile care deţin mijloace pentru transportul animalelor şi produselor de
origine animală sunt obligate să organizeze staţii sau puncte de spălare şi dezinfecţie, cu
respectarea condiţiilor tehnice stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi
Apelor.
Art. 22. – Transportul animalelor afectate de boli transmisibile, al produselor
provenite de la aceste animale şi al produselor alimentare de origine animală improprii
consumului uman este permis numai pentru destinaţia şi cu respectarea condiţiilor
stabilite în certificatul sanitar veterinar însoţitor, eliberat de medicul veterinar inspector de
stat.
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Art. 23. – Deţinătorii de animale sunt obligaţi să predea cadavrele de animale
unităţilor autorizate de organele sanitare veterinare judeţene sau al municipiului Bucureşti,
iar în cazul când predarea sau preluarea acestora nu este posibilă, şi se certifică aceasta de
către organul sanitar veterinar de stat, să le distrugă, cu respectarea condiţiilor sanitare
veterinare stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.
Utilizarea în hrana animalelor a produselor de origine animală, improprii
consumului uman, ca şi a resturilor culinare, este permisă numai după ce au fost sterilizate,
în condiţiile tehnice stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.
Art. 24. – Importul, exportul şi tranzitul de animale, produse de origine animală
şi furaje se efectuează numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
stabilite în acest scop de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor sau prin
convenţiile sanitare veterinare încheiate cu alte ţări.
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor organizează la aceste
puncte controlul sanitar veterinar.
Organele centrale care răspund de administrarea clădirilor şi instalaţiilor de la
punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sunt obligate să ia măsuri pentru
asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii sanitare veterinare, precum şi baza
materială şi forţa de muncă necesare pentru efectuarea dezinfecţiilor, distrugerea
cadavrelor, produselor alterate şi a deşeurilor de origine animală. La punctele de frontieră
rutiere, aceste obligaţii revin consiliilor populare judeţene.
Art. 25. – Importul şi tranzitul de animale, produse de origine animală şi furaje
se pot face numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi
Apelor.
Unităţile importatoare sunt obligate să obţină avizul de import din partea
Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, înainte de încheierea
contractelor cu furnizorii externi.
Art. 26. – Animalele, produsele de origine animală şi furajele ce se importă sau
se tranzitează trebuie să fie însoţite de certificate sanitare veterinare, prin care să se ateste
îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare stabilite de către Ministerul Agriculturii.
Industriei Alimentare şi Apelor.
Art. 27. – Dacă la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se
depistează boli transmisibile sau există suspiciunea acestor boli, întregul lot de animale se
va returna peste frontieră, iar dacă această măsură nu este posibilă, Ministerul Agriculturii,
Industriei Alimentare şi Apelor poate dispune tăierea imediată şi valorificarea în condiţii
speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum şi distrugerea obiectelor şi
materialelor aferente, amintind autoritatea sanitară veterinară a ţării exportatoare despre
constatările făcute şi măsurile luate.
Când prin convenţiile sau acordurile sanitare veterinare încheiate de Republica
Socialistă România cu alte state s-a stabilit altfel, se va proceda potrivit prevederilor
acestora.
Art. 28. – Animalele importate se supun în mod obligatoriu carantinei
profilactice. În locuri izolate şi special amenajate, stabilite de organele sanitare veterinare
judeţene sau al municipiului Bucureşti, care vor autoriza aducerea animalelor în aceste
locuri numai după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor pregătitoare necesare.
După expirarea perioadei de carantină profilactică, animalele importate vor fi
supuse în continuare supravegherii sanitare veterinare, în condiţiile stabilite de Ministerul
Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.
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CAPITOLUL V
Asigurarea salubrităţii produselor de origine animală
Art. 29. – Se interzice utilizarea produselor de origine animală care nu
îndeplinesc condiţiile de salubritate corespunzătoare destinaţiei lor. Condiţiile de
salubritate se stabilesc de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor. Pentru
produsele de origine animală destinate consumului uman, acestea se stabilesc împreună cu
Ministerul Sănătăţii.
Art. 30. – Funcţionarea abatoarelor, punctelor de tăiere şi a unităţilor care
prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală, este permisă numai
dacă sunt autorizate şi de organele sanitare veterinare de stat.
Autorizaţia poate fi retrasă în cazul când conducătorul unităţilor nu asigură
respectarea regulilor de igienă şi profilaxie şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a
activităţii sanitare veterinare.
CAPITOLUL VI
Organele de stat prin care se realizează activitatea sanitară veterinară, îndrumarea şi
controlul acesteia
Art. 31. – Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor înfăptuieşte
politica partidului în domeniul activităţii sanitare veterinare şi răspunde de realizarea
sarcinilor ce-i revin în acest domeniu de activitate.
În acest scop, stabileşte norme şi măsuri sanitare veterinare unice şi obligatorii
pentru toate organele, organizaţiile de stat, cooperatiste, celelalte organizaţii obşteşti şi
persoanele fizice deţinătoare de animale, precum şi pentru cele care prelucrează,
depozitează, transportă şi valorifică produse de origine animală şi elaborează, în condiţiile
legii, convenţii şi acorduri sanitare cu alte ţări, asigurând aplicarea lor.
De asemenea, stabileşte lista bolilor transmisibile în cazul cărora se instituie
măsuri obligatorii se prevenire şi combatere.
Împreună cu Ministerul Sănătăţii răspunde de organizarea şi aplicarea tuturor
măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor,
precum şi pentru asigurarea salubrităţii produselor de origine animală. Organele centrale
de specialitate ale celor două ministere vor analiza periodic şi ori de câte ori este nevoie
rezultatele acţiunilor întreprinse în acest scop, stabilind măsurile ce se impun.
Art. 32. – Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor organizează şi
răspunde de producţia de preparate biologice necesare pentru depistarea, prevenirea şi
combaterea bolilor la animale; aprobă introducerea în practică a produselor biologice,
medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, raticidelor şi altor produse de uz
veterinar, fabricate în ţară sau din import şi asigură controlul sanitar veterinar de stat al
acestora; stabileşte norme sanitare veterinare privind producerea, circulaţia şi folosirea
furajelor combinate, suplimentelor proteino-minerale, iar împreună cu Ministerul
Sănătăţii stabileşte norme privind folosirea biostimulatorilor, tranchilizantelor,
substanţelor hormonale şi altor aditivi la furaje.
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, împreună cu Ministerul
Industriei Chimice şi celelalte organe centrale care au în subordine unităţi în care se fabrică
produse de uz veterinar, răspund de realizarea programului de producere a acestora în
cantităţi necesare şi la nivelul calitativ al produselor similare pe plan mondial.
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Art. 33. – Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor îndrumă în
mod unitar şi controlează activitatea sanitară veterinară ce se desfăşoară pe întreg teritoriul
ţării.
De asemenea, elaborează, în condiţiile legii, normative privind organizarea şi
încadrarea cu specialişti a unităţilor şi organelor sanitare veterinare în subordinea sa.
Art. 34. – Organele de specialitate pentru desfăşurarea unitară a activităţii
sanitare veterinare sunt:
a) Consiliul zooveterinar;
b) Direcţia sanitară veterinară şi Inspecţia de stat sanitară veterinară din
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor;
c) Inspectoratele sanitare veterinare judeţene şi Inspectoratul agrozooveterinar
al municipiului Bucureşti;
d) circumscripţia sanitară veterinară şi celelalte unităţi sanitare veterinare
încadrate cu medici veterinari inspectori de stat.
Art. 35. – Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi celelalte organe
centrale care au în subordine unităţi încadrate cu medici veterinari proprii răspunde de
aplicarea în aceste unităţi a normelor sanitare veterinare şi a măsurilor stabilite de
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor pentru apărarea sănătăţii
animalelor şi asigurarea salubrităţii produselor de origine animală.
Medicii veterinari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de
Interne fac parte din sistemul veterinar unic de stat, având aceleaşi obligaţii şi răspunderi
în cadrul unităţilor în care funcţionează ca şi medicii veterinari inspectori de stat.
Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, prin organele
silvice locale, răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de organele sanitare veterinare de
stat pentru apărarea sănătăţii animalelor sălbatice şi pentru prevenirea difuzării bolilor
transmisibile de la acestea la animalele domestice sau la om.
Art. 36. – Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, împreună cu
Ministerul de Interne şi toate organele teritoriale ale acestora răspund direct de aplicarea şi
controlul respectării prevederilor prezentei legi cu privire la circulaţia animalelor şi
produselor de origine animală, instituirea şi respectarea măsurilor de carantină şi a altor
măsuri cu caracter republican sau local necesare pentru prevenirea difuzării bolilor la
animale şi de la animale la om.
Art. 37. – Comitetele executive ale consiliilor populare răspund de buna
desfăşurare a activităţii sanitare veterinare pe raza teritorial-administrativă respectivă, în
care scop au următoarele atribuţii principale:
a) organizează unităţile sanitare veterinare din subordine, asigură condiţiile
materiale necesare, precum şi participarea tuturor organelor şi unităţilor pe plan local la
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii sanitare veterinare;
b) asigură fondurile necesare pentru finanţarea acţiunilor sanitare veterinare
care se suportă din bugetele locale;
c) eliberează documentele necesare pentru adeverirea proprietăţii asupra
animalelor şi a stării sanitare veterinare din localitate, potrivit normelor stabilite de
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor;
d) iau măsuri pentru întreţinerea şi folosirea conform regulilor sanitare
veterinare a păşunilor, adăpătorilor publice, drumurilor de trecere a turmelor de animale, a
locurilor de aglomerare a animalelor în târguri, mori, abatoare, puncte de tăiere, pieţe şi a
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locurilor aflate în administraţia consiliilor populare unde se prelucrează, depozitează şi
valorifică produsele de origine animală;
e) asigură strângerea şi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate
de întreprinderile de ecarisaj; organizează prinderea şi uciderea câinilor vagabonzi;
amenajează şi întreţin locurile de depozitare a resturilor menajere potrivit regulilor sanitare
veterinare;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii cu privire la activitatea sanitară veterinară,
prevăzute de actele normative în vigoare, şi răspund de aplicarea măsurilor stabilite de
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor pentru apărarea sănătăţii
animalelor şi asigurarea salubrităţii produselor de origine animală.
Art. 38. – Comitetele executive ale consiliilor populare şi al municipiului
Bucureşti asigură îndeplinirea măsurilor tehnice sanitare veterinare prin direcţiile generale
judeţene pentru agricultură, industrie alimentară şi ape şi Inspectoratul agrozooveterinar al
municipiului Bucureşti.
Inspectoratele sanitare veterinare judeţene şi circumscripţiile sanitare veterinare,
organe tehnice operative de specialitate, răspund de executarea acţiunilor sanitare
veterinare pe teritoriu.
Circumscripţiile sanitare veterinare, precum şi celelalte unităţi sanitare
veterinare, indiferent de subordonare, sunt îndrumate şi controlate, din punct de vedere
tehnic, de către inspectoratele sanitare veterinare judeţene sau Inspectoratul
agrozooveterinar al municipiului Bucureşti.
Programele şi indicaţiile tehnice şi metodologice sanitare veterinare se stabilesc
în mod unitar de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, prin
Direcţia sanitară veterinară, şi sunt obligatorii pentru toate unităţile sanitare veterinare de
pe întreg teritoriul ţării.
CAPITOLUL VII
Sancţiuni
Art. 39. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.
Art. 40. – Nerespectarea măsurilor privitoare la declararea, prevenirea sau
combaterea bolilor molipsitoare la animale, dacă au avut ca urmare răspândirea unei
asemenea boli sau alte urmări grave, se pedepseşte, potrivit art. 310 din Codul penal, cu
închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Dacă fapta a avut urmări deosebit de grave, pedeapsa este închisoare de la 1 la 5
ani.
Aceleaşi pedepse se aplică şi celor care ascund, cu bună ştiinţă, apariţia unei boli
molipsitoare la animale sau se opun aplicării măsurilor pentru lichidarea focarelor
epizootice şi prevenirea difuzării bolilor.
Art. 41. – Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea
bolilor molipsitoare, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli de la animal la
om, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani.
Dacă fapta a avut urmări deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7
ani.
Art. 42. – Încălcarea cu ştiinţă a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitară
veterinară, săvârşită în condiţiile art. 248 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani; iar dacă fapta este săvârşită în condiţiile art. 248 alin. 2 din
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Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi
confiscarea parţială a averii.
Art. 43. – Încălcarea din culpă a unei îndatoriri de serviciu în activitatea sanitară
veterinară, săvârşită în condiţiile art. 249 alin. 3 din Codul penal, se pedepseşte cu
închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă, iar dacă fapta este săvârşită în condiţiile
art. 249 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.
Art. 44. – În cazul în care fapta prevăzută la art. 42 şi 43 este săvârşită în
condiţiile arătate la art. 258 din Codul penal, pedeapsa se stabileşte potrivit dispoziţiei din
acest articol.
Art. 45. – Faptele care constituie contravenţii la normele sanitare veterinare,
precum şi persoanele care pot să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, se stabilesc
prin hotărâre a Consiliului de Miniştri. În condiţiile stabilite de Consiliul de Miniştri,
sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art. 46. – Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Buletinul
Oficial al republicii Socialiste România.
Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul nr. 167/1955 privind organizarea apărării
sănătăţii animalelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 19 mai 1955.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 29
octombrie 1974.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale
NICOLAE GIOSAN
Bucureşti, 29 octombrie 1974.
Nr. 60.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 17,
3 februarie 1975, p. 5.
79.
Hotărâre a Consiliului de Miniştri privind stabilirea alocaţiei zilnice pentru
raţia de lapte reconstituit din lapte praf ce se serveşte copiilor prin unităţile
sanitare
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Alocaţia pentru cantitatea de 0,5 litri lapte, reconstituit din lapte
praf, ce se serveşte zilnic unui copil prin dispensarele medicale teritoriale se
stabileşte la suma de 1,80 lei.
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Art. 2. – Categoriile de copii cărora li se serveşte lapte praf prin
dispensarele medicale teritoriale sunt:
- copii până la vârsta de 1 an cu tulburări acute de digestie;
- copii până la vârsta de 3 ani din evidenţa specială (prematuri, gemelari,
distrofici, rahitici, bolnavi sau contacţi de tuberculoză, cu probleme sociofamiliale);
- copii până la vârsta de 7 ani cu insuficientă dezvoltare staturoponderală.
Art. 3. – Cheltuielile realizate din aplicarea alocaţiei prevăzute la art. 1. se
suportă din bugetele consiliilor populare judeţene, pentru acţiunea de sănătate.
Art. 4. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 973/1955 privind stabilirea
alocaţiei la bucătăria de lapte, publicată în Colecţia de hotărâri şi dispoziţii ale
Consiliului de Miniştri nr. 31 din 18 iunie 1955, se abrogă.
Prim-ministru
MANEA MĂNESCU
Bucureşti, 23 ianuarie 1975.
Nr. 54.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 25,
15 martie 1975, p. 2–3.
80.
Ordin privind stabilirea normelor de igienă referitoare
la alimentaţia raţională a populaţiei

Ministrul sănătăţii,
văzând referatul nr. I/7204 din 7.II.1975 al Inspectoratului sanitar de stat
central şi în executarea Hotărârii Biroului executiv al Consiliului de conducere al
Ministerului Sănătăţii din 18.II.1975.
în temeiul Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, emite următorul
ORDIN:
Art. 1. – Normele de igienă referitoare la alimentaţia raţională a
populaţiei aplicabile în cantine, cantine-restaurant şi bucătării de colectivităţi se
stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezentul ordin.
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Normele cuprinse în anexa nr. 1 nu se aplică în unităţile sanitare cu
paturi. Aceste unităţi sunt obligate să asigure alimentaţia bolnavilor potrivit
prescripţiilor medicale.
Art. 2. – Normele de igienă referitoare la alimentaţia raţională a populaţiei,
în funcţie de vârstă, sex, efort fizic şi stare fiziologică aplicabile în planificarea
aprovizionării populaţiei, sunt cele cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 3. – Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor
populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi organizaţiile socialiste
care au cantine, cantine-restaurant şi bucătării de colectivităţi, vor dispune măsuri
corespunzătoare pentru aplicarea normelor de igienă referitoare la alimentaţia
raţională a populaţiei.
Art. 4. – Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii,
centrele sanitaro-antiepidemice judeţene şi al municipiului Bucureşti,
laboratoarele de epidemiologie, medicii din dispensarele şcolare, din dispensarele
de întreprindere şi din dispensarele comunale, vor controla, potrivit legii,
respectarea normelor de igienă prevăzute la anexa nr. 1.
Ministrul sănătăţii
Prof. dr. THEODOR BURGHELE
Bucureşti, 6 martie 1975.
Nr. 76.
ANEXA NR. 1
NORME DE IGIENĂ REFERITOARE LA ALIMENTAŢIA RAŢIONALĂ A
POPULAŢIEI APLICABILE ÎN CANTINE, CANTINE-RESTAURANT ŞI BLOCURI
ALIMENTARE DE COLECTIVITĂŢI
A. Raţia zilnică medie exprimată în calorii şi factori nutritivi4
Grupa
de
Calorii
populaţie

Proteine
g/zi

Lipide
g/zi

Gluci- Elemente
de g/zi minerale

1300
1700

40
55

25
35

Ca P Fe A
g/ g/ g/ UI/
zi zi zi zi
Copii şi adolescenţi (valori medii)
45
80
180 0,8 0,8 8 2500
55
35
220 0,9 0,9 10 2500

2400

80

50

75

50

3300

110

70

105

60

total ani- total anie
male
e
male
1–3 ani
4–6 ani
7–12
ani
13–19
4

Vitamine
D B1 B2 B6 PP
C
UI/ mg/ mg/ mg/ mg/ mg/
zi
zi
zi
zi
zi
zi
400
400

0,6
1,0

0,8
1,2

0,6
0,8

10
12

50
70

370

1,1 1,1 14 4000 400

1,2

1,4

1,2

14

90

480

1,4 1,4 18 5000 300

1,5

1,6

1,6

18

110

Când cantina serveşte o singură masă, aceasta trebuie să reprezinte aproximativ 50% din raţia

calorică
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ani
băieţi
fete

2800

95

60

85

50

410

1,4 1,4 28 5000 300

1,2

1,6

1,6

16

110

Bărbaţi şi femei între 20–25 ani (valori medii)
Efort
mediu
Efort
mare
Efort
foarte
mare

3300

105

60

105

60

480

1,2 1,5 14 5000 200

1,4

1,8

1,8

18

85

3500

110

65

115

75

500

1,2 1,5 14 5000 200

1,4

1,8

1,8

20

90

4300

120

70

165

90

580

1,2 2,2 18 5000 200

1,8

2,4

2,0

23

110

Bărbaţi şi femei între 25–65, respectiv 60 ani (valori medii)
Efort
mic
Efort
mediu
Efort
mare
Efort
foarte
mare

2500

90

50

85

45

420

1,0 1,5 14 5000 200

1,4

1,6

1,4

16

75

3000

100

55

100

55

425

1,0 1,5 14 5000 200

1,6

1,6

1,4

18

85

3500

110

60

115

65

500

1,0 1,5 14 5000 200

1,8

2,0

1,8

20

100

4300

120

70

165

90

580

1,2 2,2 18 5000 200

2,0

2,2

2,0

23

110

1,4

1,8

1,6

16

65

Bărbaţi şi femei peste 65, respectiv 60 an (valori medii)
Efort
mic

2100

75

40

65

30

350

1,0 1,5 14 5000 200

Raţia suplimentară pentru:
Gravide
Femei
care
alăptează

400

20

20

10

5

60

0,5 0,3 15 1000 400

0,4

0,3

0,4

2,8

25

1000

45

40

40

30

110

0,8 0,6 15 3000 600

0,6

0,6

0,8

3,7

35

ANEXA NR. 2

400

Zahăr şi
zaharoase

Alte
legume
Fructe

Derivate
de cereale

Legume
uscate
Cartofi

Copii şi adolescenţi (valori medii)
1–3 ani
60 600 20 25 15 10
4–6 ani
80 600 25 30 20 15
7–12 ani
130 500 30 50 30 20
13–19 băieţi 225 500 50 50 30 25
ani
fete
220 500 30 50 25 20
Bărbaţi şi femei între 20–25 ani (valori medii)
Efort mediu
225 300 40 50 15 40
Efort mare
250 300 40 50 15 50

70
130
225
450
300

40
50
50
60
50

5
5
10
20
15

120
200
200
450
315

150
200
250
350
300

30
40
55
70
60

400
450

50
60

20 300 450 300
20 325 500 350

60
70

Pâine

Ulei

Unt

Ouă

Brânză

Lapte

Grupa de
populaţie

Carne

B. Raţia zilnică medie exprimată în alimente
(greutate comercială în grame)

100
130
200
300
300

Efort foarte
270 300 50 50 15 65 500 75
mare
Bărbaţi şi femei între 25–65, respectiv 60 ani (valori medii)
Efort mic
200 250 30 50 15 40 350 45
Efort mediu
225 250 30 50 15 45 400 50
Efort mare
250 300 40 50 15 50 450 65
Efort foarte
250 500 50 50 15 65 500 70
mare
Bărbaţi şi femei peste 65, respectiv 60 an (valori medii)
Efort mic
130 500 30 25 15 20 250 50
Raţia suplimentară pentru:
Gravide
25 500 20
25 25
5
Femei care
25 700 20 10 15 15
15
alăptează

30 350 550 350

80

20
20
30
30

300
300
350
350

50
60
70
80

10 225 350 200

45

-

10
30

300
300
325
325

-

400
500
550
550

-

50
50

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 31,
22 martie 1975, p. 16.
81.
Hotărâre a Marii Adunări Naţionale cu privire la alegerea Comisiei
pentru sănătate, muncă, asigurări sociale şi protecţia mediului
a Marii Adunări Naţionale
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România hotărăşte:
Se alege Comisia pentru sănătate, muncă, asigurări sociale şi protecţia
mediului a Marii Adunări Naţionale în următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Maria Băcilă
Elisabeta Bedö
Mihai Burcă
Simion Dobrovici
Petre Duminică
Octavian Fodor
Elena Galea
Otilia Indre
Aurica Munteanu
Paul Nagy
Marin Nedea
Nicolae S. Nicolae
Traian Oancea

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Iulian Ploştinaru
Ioan Pop D. Popa
Maria Popescu
Justin Rogoz
Constantin Sandu
Olimpia Solomonescu
Corneliu Todereanu
Gheorghe Trandafir
Laurean Tulai
Vasile Vaida
Ion Velişcu
Ion Vlad

Această hotărâre a fost adoptată de Marea Adunare Naţională în şedinţa
din 18 martie 1975, cu unanimitate de voturi.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale
NICOLAE GIOSAN
Bucureşti, 18 martie 1975.
Nr. 13.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 55,
partea I, 6 iunie 1975, p. 6–8.
82.
Ordin pentru stabilirea normelor privind controlul medical al persoanelor ce
urmează a fi încadrate în muncă şi controlul medical periodic
Ministrul sănătăţii,
văzând referatul Inspectoratului sanitar de stat central,
văzând dispoziţiile Codului Muncii nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, emite următorul
ORDIN
1. Normele privind controlul medical al persoanelor ce urmează a fi
încadrate în muncă şi controlul medical periodic se stabilesc potrivit anexei nr. 1,
ce face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Normele tehnice privind efectuarea controlului persoanelor ce
urmează a fi încadrate în muncă şi a controlului medical periodic sunt cele stabilite
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
3. Conducătorii organizaţiilor socialiste au obligaţia de a lua măsurile
necesare în vederea aplicării normelor privind controlul medical al persoanelor ce
urmează a fi încadrate în muncă şi controlul medical periodic.
4. La încadrarea în muncă, precum şi cu ocazia controlului medical
periodic al persoanelor care concură la siguranţa circulaţiei în sectorul de
transporturi feroviare, navale şi aeriene, precum şi al conducătorilor auto se vor
avea în vedere şi examinările medicale stabilite în acest scop.
5. Direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciile
medicale din ministerele cu reţea sanitară proprie, Direcţia asistenţei medicale şi
Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii vor aduce la
îndeplinire şi vor controla, potrivit legii, prevederile prezentului ordin.
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6. Ordinul nr. 196/1969 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
efectuarea examenului medical la angajare, Ordinul nr. 195/1969 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind examinările medicale periodice pentru angajaţii expuşi la
nocivităţi profesionale, Instrucţiunile nr. I.D./25031/67 privind controlul medical
al personalului din sectorul alimentar, se abrogă.
Ministrul sănătăţii,
Prof. dr. RADU PĂUN
Bucureşti, 25 mai 1975.
Nr. 190.
ANEXA NR. 1
NORME
privind controlul medical al persoanelor ce urmează a fi încadrate în muncă şi
controlul medical periodic
1. Controlul medical în vederea încadrării în muncă se efectuează obligatoriu:
- tuturor celor ce urmează să fie încadraţi în muncă;
- ucenicilor care urmează a fi instruiţi în meserii;
- celor ce sunt transferaţi sau detaşaţi în locuri de muncă sau activităţi ce pot fi
ocupate numai dacă sunt îndeplinite cerinţele legale de ordin sanitar;
- ucenicilor care, pe parcursul instruirii, îşi schimbă meseria pentru care se
pregătesc;
- celor ce reintră în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni;
- pensionarilor de invaliditate sau de limită de vârstă, reîncadraţi în activităţi cu
condiţii diferite decât cele avute anterior.
Controlul medical la încadrarea în muncă se efectuează înainte de proba
practică, examen, concurs sau termen de încercare, fiind interzisă începerea activităţii fără
avizul medical favorabil.
Controlul medical în vederea încadrării în muncă se face la solicitarea
întreprinderii, care are obligaţia să precizeze, în fişa medicală tip cu care trimite solicitantul
la unitatea sanitară, funcţia şi locul de muncă unde urmează să lucreze acesta.
2. Controlul medical periodic se efectuează personalului care lucrează în condiţii
de expunere la factori nocivi profesionali, personalului care desfăşoară activităţi cu risc de
transmitere a unor boli infecţioase, precum şi celorlalţi muncitori din industrie, construcţii
şi transporturi.
Sunt supuse controlului medical periodic, la intervalele prevăzute mai jos,
următoarele categorii de personal:
a) Din unităţi socialiste care au locuri de muncă în condiţii de expunere la factori nocivi
profesionali:
- personalul care lucrează în condiţii de
- cu ocazia fiecărei expuneri
presiune atmosferică crescută
- la intervalele de 1–10 zile în timpul
- personalul care lucrează la combaterea
expunerii
dăunătorilor cu substanţe pesticide, cu
nocivitate deosebită
- personalul care lucrează în mediu cu
- la intervalele 3–6–12 luni în funcţie de
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următoarele noxe chimice: acid cianhidric şi
compuşi cianici, amine aromatice
carciogene, beriliu şi compuşi,
fenilhidrazină, nitro şi aminoderivaţi ai
hidrocarburilor aromatice, oxid de carbon,
compuşi organici ai staniului
- personalul care lucrează în mediu cu alte
noxe chimice decât cele menţionate mai sus;
cu expunere la radiaţii ionizante: în condiţii
de efort fizic sau vizual crescut; cu expunere
la pulberi vegetale
- personalul care lucrează în condiţii de
expunere la praf silicogen, la curenţi de
înaltă frecvenţă, la radiaţii infraroşii şi
ultraviolete, la temperatură ridicată sau
scăzută, în condiţii de zgomot sau trepidaţii,
activităţi la înalţime

intensitatea expunerii

- la intervale de 6–12 luni în funcţie de
factorul nociv la care este expus şi de
intensitatea acestuia

- anual

b) Din unităţile industriale, de construcţii şi de transporturi:
- personalul care lucrează în locuri de muncă - la cel mult 3 ani
fără expunere la noxe profesionale
c) Din sectorul alimentar:
- personalul care manipulează carnea crudă
din unităţile de industrializare a cărnii;
personalul care lucrează nemijlocit la
preparare în bucătăriile unităţilor de
alimentaţie publică şi de colectivităţi, în
laboratoare de semipreparate culinare, de
cofetărie, de răcoritoare şi de îngheţată;
personalul din unităţile de colectare,
prelucrare şi industrializare a laptelui, din
industria de semiconserve de peşte şi de ouă
- restul personalului din fabricile şi secţiile
de preparate de carne restul personalului din
unităţile de alimentaţie publică şi din
cantine; personalul din unităţile şi punctele
de desfacere a alimentelor; personalul din
fabricile de produse zaharoase, de la
îmbutelierea apelor minerale şi din fabricile
de băuturi răcoritoare
- personalul din fabricile şi secţiile de
conserve sterilizate, în industria de
panificaţie şi paste făinoase, din industria
băuturilor alcoolice, din transportul şi
depozitele de produse alimentare
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- lunar

- trimestrial

- anual

d) Din sectorul zootehnic:
- personalul care lucrează la îngrijirea şi
mulgerea vacilor şi oilor, din unităţile
zootehnice cu producţie de lapte
e) Din industria farmaceutică:
- personalul care lucrează nemijlocit cu
materia primă şi produsul finit care nu
suferă un proces de sterilizare, precum şi
personalul care lucrează în laboratoare de
preparare seruri, vaccinuri şi derivate de
sânge
- personalul care lucrează cu materia primă
şi produsul finit care suferă un proces de
sterilizare

- semestrial

- trimestrial

- anual

f) Din instalaţiile centrale de aprovizionare cu apă şi din alte unităţi de interes public
- trimestrial
- personalul care participă la următoarele
activităţi din domeniul aprovizionării cu apă
potabilă: amenajarea paturilor filtrante,
curăţirea filtrelor, curăţirea rezervoarelor,
repararea şi întreţinerea puţurilor de
captare, a drenurilor, a captărilor de izvoare;
personalul din unităţile de frizerie, coafură,
cosmetice, băile şi spălătoriile publice,
precum şi personalul care asigură
întreţinerea curăţeniei în unităţile de
găzduire publică şi cazare colectivă
- personalul din sectorul de salubritate şi
- anual
ecarisaj
g) Din colectivităţile de copii mici (creşe, leagăne), grădiniţe, cămine şi case de copii din
secţiile de nou-născuţi din maternităţi şi din unităţile şi secţiile cu paturi de pediatrie:
- personalul sanitar auxiliar şi elementar
- lunar
- personalul sanitar mediu şi personalul
- trimestrial
educativ
h) Din şcolile de toate gradele
- personalul didactic, personalul sanitar
mediu şi personalul de îngrijire

- anual

i) Din preventoriile tbc
- personalul sanitar auxiliar şi elementar
- personalul sanitar mediu, personalul
educativ şi didactic

- trimestrial
- anual
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Controlul medical periodic se efectuează conform unei programări stabilite de
conducerea unităţii respective, cu acordul organelor sanitare competente.
3. Controlul medical al persoanelor ce urmează a fi încadrate în muncă şi
controlul medical periodic se efectuează prin următoarele unităţi sanitare:
- dispensarul medical al întreprinderii sau unităţii şcolare;
- dispensarul medical comunal sau urban în a cărui rază de activitate se află
unităţile respective, în cazul în care acestea nu au asigurată asistenţă medicală proprie;
- cabinetul de medicina muncii căruia îi sunt repartizate unităţile sau sectoarele
industriale cu probleme deosebite de muncă.
Controlul medical în vederea încadrării în muncă în întreprinderi sau instituţii
care nu au asigurată asistenţa medicală proprie şi nu prezintă locuri de muncă cu
contraindicaţii medicale se efectuează la dispensarul medical de domiciliu al persoanei
respective.
Unităţile mai sus menţionate efectuează examinarea medicală clinică, inclusiv
din punct de vedere neuropsihic, şi recurg la examene de specialitate şi de laborator în
cazurile stabilite prin normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii sau când acestea sunt
necesare pentru precizarea diagnosticului.
Avizul medical final se eliberează de către medicii dispensarelor de
întreprindere, şcolare, comunale sau urbane, ori de către medicii cabinetelor de medicina
muncii, pentru unităţile pe care le deservesc, după efectuarea tuturor examinărilor
medicale necesare.
4. Personalul care exercită activităţi în sectoare de lucru cu riscuri de
contaminare sau de transmitere a unor boli infecţioase au obligaţia ca în cadrul controlului
medical, la încadrarea în muncă sau periodic, să se supună imunizărilor stabilite de către
organele sanitare.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 109,
28 octombrie 1975, p. 1–2.
83.
Decret al Consiliului de Stat privind Consiliul Sanitar Superior
În vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor prevăzute în Programul
partidului cu privire la îmbunătăţirea activităţii de ocrotire a sănătăţii populaţiei, a
creşterii eficienţei muncii medico-sanitare, este necesară întărirea rolului şi
lărgirea atribuţiilor Consiliului Sanitar Superior, ca organ de stat chemat să
contribuie activ la înfăptuirea politicii partidului şi statului în acest domeniu de
activitate.
Consiliul Sanitar Superior trebuie să asigure elaborarea liniilor generale
şi a principalelor obiective ale politicii sanitare, să dezbată şi să adopte hotărâri
obligatorii pentru toate organele centrale şi locale care au atribuţii în domeniul
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ocrotirii sănătăţii, să ia măsuri pentru întărirea ordinii şi disciplinei în sectorul
sanitar. Totodată, Consiliul Sanitar Superior urmează să exercite un control
permanent asupra modului în care Ministerul Sănătăţii şi celelalte organe de stat
aplică legile şi alte acte normative, pentru îmbunătăţirea continuă a stării de
sănătate a populaţiei.
Pentru realizarea acestor obiective, eliminarea paralelismelor,
perfecţionarea structurii organizatorice şi a îmbinării experienţei ştiinţifice cu
practica medicală, se impun reorganizarea Consiliului Sanitar Superior şi trecerea
acestui organ în subordinea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi
Sociale.
În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Se înfiinţează, în subordinea Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice şi Sociale, Consiliul Sanitar Superior, organ de stat care are sarcina de a
asigura elaborarea liniilor generale şi principalelor obiective ale dezvoltării
activităţii de ocrotire a sănătăţii populaţiei din Republica Socialistă România şi de a
urmări înfăptuirea politicii partidului şi statului în acest domeniu.
Art. 2. – În concordanţă cu prevederile legii Consiliul Sanitar Superior
adoptă hotărâri sau face propuneri şi recomandări organelor competente, pentru
perfecţionarea organizării sanitare, modernizarea şi creşterea eficienţei asistenţei
medicale, îmbunătăţirea învăţământului, pregătirea şi folosirea personalului
medico-sanitar.
Hotărârile adoptate de Consiliul Sanitar Superior sunt obligatorii pentru
Ministerul Sănătăţii, celelalte ministere şi organe centrale, precum şi pentru
organele locale cărora le revin sarcini în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Art. 3. – În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Sanitar Superior
dezbate şi avizează proiecte de acte normative care interesează domeniul său de
activitate şi face propuneri cu privire la perfecţionarea legislaţiei sanitare.
Art. 4. – Consiliul Sanitar Superior analizează şi controlează modul în
care Ministerul Sănătăţii, celelalte ministere şi organe centrale, precum şi
comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti
asigură aplicarea legilor, decretelor şi a celorlalte acte normative din sectorul
sanitar.
CAPITOLUL II
Atribuţii
Art. 5. – Consiliul Sanitar Superior are următoarele atribuţii:
a) elaborează programe pe termen lung pentru îmbunătăţirea continuă a
stării de sănătate a populaţiei, analizează dinamica indicatorilor demografici şi de
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morbiditate şi ia măsuri pentru dezvoltarea asistenţei medicale preventive şi
curative;
b) dezbate proiectul planului. cincinal privind dezvoltarea ocrotirii
sănătăţii, în profil departamental, de ramură şi teritorial, şi face propuneri de
îmbunătăţire a acestuia;
c) analizează şi elaborează într-o concepţie ştiinţifică unitară structurile
organizatorice ale reţelei şi instituţiilor sanitare şi propune măsuri pentru
utilizarea şi repartizarea raţională a personalului medico-sanitar;
d) dezbate şi adoptă propunerile privind principalele direcţii de
dezvoltare şi programele prioritare pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul
ocrotirii sănătăţii, precum şi valorificarea lor în practică, în vederea ridicării
continue a calităţii asistenţei medicale;
e) analizează modul în care se asigură, în diferite domenii, activitatea de
profilaxie, protecţia sanitară a aerului, solului şi apei, protecţia alimentelor
destinate consumului şi stabileşte măsurile ce se impun pentru apărarea şi
promovarea sănătăţii publice;
f) analizează şi dezbate proiectele programelor naţionale privind
prevenirea şi combaterea unor boli care constituie probleme majore pentru
asigurarea sănătăţii publice;
g) analizează modul de asigurare a ocrotirii şi asistenţei medicale a
mamei, copilului şi tineretului şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acestei
activităţi;
h) analizează periodic modul în care se asigură ocrotirea sănătăţii la locul
de muncă şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă,
prevenirea şi combaterea bolilor profesionale;
i) analizează şi stabileşte măsuri cu privire la respectarea normelor eticii
profesionale, întărirea ordinii şi disciplinei sanitare;
j) dezbate şi adoptă proiectul planului unic de educaţie sanitară a
populaţiei şi analizează stadiul de realizare a acestuia;
k) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 6. – Consiliul Sanitar Superior îndeplineşte totodată şi funcţia de
secţiune a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale, în domeniul
ocrotirii sănătăţii.
CAPITOLUL III
Organizare şi funcţionare
Art. 7. – Consiliul Sanitar Superior este alcătuit din cadre didactice,
cercetători ştiinţifici, directori de direcţii sanitare judeţene, directori de spitale,
medici de circumscripţii sanitare, farmacişti, alte cadre sanitare cu o bogată
experienţă şi înaltă calificare, precum şi din reprezentanţi ai unor organe şi
organizaţii centrale de stat şi obşteşti.
Componenţa Consiliului Sanitar Superior se aprobă prin decret
prezidenţial, pe o perioadă de 5 ani.
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Preşedinte al Consiliului Sanitar Superior este un viceprim-ministru al
guvernului. În activitatea sa preşedintele este ajutat de vicepreşedinţi şi un secretar
general. În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia se îndeplinesc de unul dintre
vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general formează Biroul
executiv al Consiliului Sanitar Superior.
Art. 8. – Consiliul Sanitar Superior se convoacă în şedinţe plenare de
două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, din iniţiativa preşedintelui, a biroului
executiv ori la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
Consiliul Sanitar Superior îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare în
prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri,
prin vot deschis, cu majoritatea membrilor ce-l compun.
Art. 9. – La şedinţele consiliului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi
organizaţii de stat ori obşteşti, precum şi specialişti din domeniul ocrotirii
sănătăţii.
Art. 10. – Biroul executiv organizează şi urmăreşte aducerea la
îndeplinire a hotărârilor Consiliului Sanitar Superior şi exercită, între şedinţe,
conducerea operativă a activităţii acestui organ.
Preşedintele Consiliului Sanitar Superior aduce la îndeplinire hotărârile
biroului executiv şi rezolvă problemele curente ale activităţii consiliului.
Preşedintele informează consiliul şi biroul executiv asupra principalelor
probleme rezolvate intre şedinţele acestora.
Fiecare membru al Consiliului Sanitar Superior răspunde în faţa acestuia
şi a preşedintelui consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt încredinţate.
Art. 11. – În cadrul Consiliului Sanitar Superior se organizează comisii
de specialitate.
Comisiile de specialitate sunt alcătuite dintre membrii Consiliului
Sanitar Superior şi specialişti din diferite domenii de activitate ale ocrotirii
sănătăţii. Pentru specialiştii care nu sunt membri ai Consiliului Sanitar Superior se
va solicita acordul conducătorului instituţiei sau organizaţiei în care aceştia îşi
desfăşoară activitatea.
Componenţa şi modul de funcţionare a comisiilor de specialitate se
stabilesc de Consiliul Sanitar Superior.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 12. – Pregătirea lucrărilor Consiliului Sanitar Superior, precum şi
rezolvarea problemelor administrativ-gospodăreşti ale acestuia, se asigură de
Ministerul Sănătăţii.
Art. 13. – Secţiunea pentru demografie şi forţă de muncă, asistenţă
socială şi ocrotirea sănătăţii a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi
Sociale se reorganizează şi va funcţiona ca secţiune pentru forţă de muncă,
demografie şi asistenţă socială.
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Art. 20 lit. k) din Legea nr. 1/1973 privind Consiliul Suprem al
Dezvoltării Economice şi Sociale a României se modifică şi va avea următorul
cuprins: „Secţiunea pentru forţă de muncă, demografie şi asistenţă socială”.
Art. 14. – Decretul nr. 541/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Sanitar Superior, publicat în Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 81, din 29 iulie 1969 se abrogă.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 23 octombrie 1975.
Nr. 116.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 109,
28 octombrie 1975, p. 3–6.
84.
Decret prezidenţial pentru aprobarea componenţei
Consiliului Sanitar Superior
Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Se aprobă componenţa Consiliului Sanitar Superior,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul decret prezidenţial.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 24 octombrie 1975.
Nr. 220.

Preşedinte:
Vicepreşedinţi

ANEXĂ
COMPONENŢA
Consiliului Sanitar Superior
- Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului.
- Radu Păun, ministrul sănătăţii.
- Aurel Moga, preşedintele Academiei de Ştiinţe
Medicale.
- Gheorghe Puşkaş, rectorul Institutul de medicină
şi farmacie din Târgu Mureş.
- Gheorghe Scripcariu, rectorul Institutul de
medicină şi farmacie din Iaşi.
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Secretar general:
Membri:

Ionel Alexa
Oreste Alexiu
Dan Alexandrescu
Marta-Eva Ady
Ioan Alupoaiei
Anton Andronic
Elisabeta-Martha Angel
Iulian-Damian
Anghelescu
Vlad Apăteanu
Constantin Arseni
Ana Aslan
Dumitru Babici
Teodor Bădău
Oliver-Silviu Bărbos
Ema Bartha
Emilia-Eliza Bauer
Constantin Bădău

Otilia Berbescu
Octavian Berlogea
Vlad Bîlbîie
Vasile Bînzar
Neculai Bârlădeanu

- Ioan Pop D. Popa, profesor la Institutul de
medicină şi farmacie din Bucureşti.
- Lidia Orădean, preşedinta Comitetului Uniunii
sindicatelor din unităţile sanitare.
- Aurelian Mazilu, director al Direcţiei sanitare
judeţene Cluj.
- Ioan Lighezan, director al Direcţiei sanitare
judeţene Timiş.
- Gheorghe Alexandru Costăchescu, director al
Spitalului militar central.
- Nicolae Nicolaescu, secretar general în Ministerul
Sănătăţii.
- inspector şef al Inspectoratului sanitar
antiepidemic judeţean Teleorman.
- director al Spitalului militar al Ministerului de
Interne.
- director al Spitalului „Polizu” Bucureşti.
- medic specialist la Spitalul judeţean MiercureaCiuc, Harghita.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Constanţa.
- adjunct al ministrului muncii.
- medic specialist pediatru la Policlinica de Copii
Arad.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Ialomiţa.
- director al Centrului de hematologie Bucureşti.
- şeful Clinicii neurochirurgicale, Spitalul Nr. 9
Bucureşti.
- director general al Institutului de ferontologie şi
geriatrie Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Satu Mare.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Hunedoara.
- director al Direcţiei sanitare judeţene BistriţaNăsăud.
- medic la Circumscripţia sanitară Călăraşi, judeţul
Cluj.
- medic principal la Dispensarul Întreprinderii
„Mondiala” Satu Mare.
- director adjunct al Direcţiei de organizare şi
control, şef de sector medical, Ministerul
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
- director al Spitalului tbc Viişoara, judeţul Neamţ.
- director al Institutului de expertiză şi recuperare
a capacităţii de muncă Bucureşti.
- director al Institutului „Cantacuzino” Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Botoşani.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Vaslui.
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Ion Bîrzu
Maria Bobu
Stelian-Virgil Brătulescu
Petru Brînzei
Pius Brînzeu
Ioan Bruckner
Traian Bucăţea
Mihai Burcă
Theodor Burghele
Dumitru Burlui
Nicolae Cajal
Titi Ceapă
Aurel Chindum
Iosif Ciobanu
Victor Ciobanu
Aneta Ciocan
Fulvius-Tulius-Tiberius
Cioroianu
Margareta-Henriette
Ciortoloman
Constantin Coneac
Constantin A.
Constantin
Octav Costăchel
Constantin Davidescu
Ruse Dianu
Maria Dîrja
Radu Drăghici
Grigore Dumitrescu
Gheorghe Enache
Gavril-Levente Ferenczy
Andrei Firică
Pătru Firu

- şeful Clinicii de radiologie, Spitalul
„Cantacuzino” Bucureşti.
- membră în Consiliul Naţional al Femeilor,
procuror la Procuratura Generală.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Ilfov.
- director al Spitalului clinic de neuropsihiatrie
Iaşi.
- rectorul Institutului de medicină şi farmacie
Timişoara.
- director al Institutului de medicină internă
Bucureşti.
- inspector şef al Inspectoratului sanitar
antiepidemic judeţean Caraş-Severin.
- preşedintele Consiliului Naţional al Societăţii de
Cruce Roşie şi Republica Socialistă România
- preşedintele Comisiei Naţionale de Demografie.
- şeful Clinicii de chirurgie, Spitalul „Caritas”
Bucureşti.
- director al Institutului de virusologie „Ştefan S.
Nicolae” Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Vâlcea.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Iaşi.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Dolj.
- profesor la Institutul de medicină şi farmacie din
Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Olt.
- director al Spitalului tbc Pantelimon, Bucureşti.
- şeful Clinicii de obstetrică-ginecologie, Spitalul
„23 August” Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Neamţ.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Dâmboviţa.
- director al Institutului oncologic Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Gorj.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Teleorman.
- medic şef la Policlinica orăşenească Rădăuţi,
judeţul Suceava.
- inspector şef al Inspectoratului sanitar
antiepidemic judeţean Constanţa.
- director al Spitalului „Colentina” Bucureşti.
- director al Spitalului nr. 2 Craiova.
- medic specialist la Spitalul judeţean Sălaj.
- director al Spitalului de urgenţă Bucureşti.
- profesor la Institutul de medicină şi farmacie
Bucureşti.
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Octavia Fodor

Ioan Gall
Pantelimon Găvănescu
Gheorghe Gheorghiu
Mihai Gheorghiu
Jean Ianopol
Alexandru Nicolae Ilieş
Sandu Ioan
Stoian-Ştefan Ionescu
Francisc Jeszenszki
Andrei Kelemen
Ioan Laszlo
Nicoleta Lăzărescu
Vasile Leizeruc
Ion Lemnete
Constantin Manolescu
Lia Manoliu
Maria Mănescu
Polixenia Marian
Alexandru Marinescu
Mariana Marinescu
Mircea Movanu
Ioan Muntean
Traian Negruţiu
Traian Oancea
Ştefania Oltean
Petru Oprea
Constantin Opriş

- rector al Institutului de medicină şi farmacie
Cluj-Napoca, director al Institutului de igienă şi
sănătate publică Cluj-Napoca.
- director al Policlinicii metodologice de
stomatologie Bucureşti
- secretar C.C. al U.T.C.
- director al Spitalului „Elias” Bucureşti.
- director general al Centralei industriale a
medicamentelor, cosmeticelor, coloranţilor şi
lacurilor Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Suceava.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Braşov.
- director adjunct al Direcţiei de turism intern şi
personal-învăţământ din Ministerul Turismului.
- director al Institutului pentru controlul de stat al
medicamentelor şi cercetării farmaceutice
Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Harghita.
- inspector-şef al Inspectoratului sanitar
antiepidemic al municipiului Bucureşti.
- profesor universitar la Institutul de medicină şi
farmacie Târgu Mureş.
- şeful Serviciului de stomatologie, Spitalul
judeţean Bacău.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Bacău.
- director al Spitalului „Filantropia” Bucureşti.
- adjunct al ministrului educaţiei şi învăţământului
- vicepreşedinte ale Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport.
- vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Societăţii
de Cruce Roşie din Republica Socialistă România.
- director al Spitalului Lehliu-Gară, judeţul
Ialomiţa.
- director al Spitalului Hunedoara.
- medic la Dispensarul Mişca, comuna Chişlaz,
judeţul Bihor.
- director al Direcţiei sanitare veterinare din
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Mureş.
- director al Laboratorului central pentru controlul
alimentelor din Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare.
- şef de secţie la Spitalul militar central Bucureşti.
- medic specialist pediatru la Spitalul judeţean
Tulcea.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Covasna.
- director al Direcţiei sanitare judeţene
Maramureş.
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Ioan Osman
Elena Pârvu
Marcela Pitiş
Ioan Popa
Constantin Popescu
Ileana-Rodica Popescu
Ioan Popescu
Petre D. Popescu
Eugen Proca
Francisc Proinov
Constantin Radu
Dumitru Rădulescu
Anne Marie Roth
Viorica-Virginia Russ
Costin Sandu
Gerhard-Hans Schmidt
Olimpia Solomonescu
Petre Stănescu
Viorica Ştefan
Dumitru Suciu
Gabriela Surianu
Viorica Surdulescu
Magdalena Szilagyi
Nicolae Teleche
Alexandru Trăilă
Ion Trăilă

Cornel Toader

Nicolae-Eugen Tiereanu

- director al Direcţiei sanitare judeţene Argeş.
- director al Grupului şcolar sanitar Sibiu.
- profesor universitar la Institutul de
endocrinologie Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Bihor.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Galaţi.
- director adjunct al Direcţiei sanitare judeţene
Vrancea.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Sălaj.
- inspector şel al Inspectoratului sanitar
antiepidemic judeţean Ilfov.
- profesor la Institutul de medicină şi farmacie din
Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare a municipiului
Bucureşti şi al Spitalului Fundeni.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Brăila.
- şef de catedră la Institutul de medicină şi
farmacie din Cluj-Napoca.
- medic la Spitalul judeţean Braşov.
- inspector de specialitate la Comisia Naţională de
Demografie.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Buzău.
- medic specialist chirurg coordonator la Staţia de
salvare Sibiu.
- director adjunct al Direcţiei sanitare judeţene
Prahova.
- director al Spitalului clinic de oftalmologie
Bucureşti.
- asistentă medicală şefă la Clinica medicală a
Spitalului clinic Fundeni
- director al Direcţiei sanitare judeţene Sibiu.
- medic primar la Inspectoratul sanitar
antiepidemic judeţean Maramureş.
- medic şef la Policlinica nr. 1 Constanţa.
- director adjunct al Direcţiei sanitare judeţene şi
inspector şef al Inspectoratului sanitar
antiepidemic judeţean Covasna.
- conferenţiar la Institutul de medicină şi farmacie
din Bucureşti.
- director al Direcţiei sanitare judeţene Mehedinţi.
- prim-secretar al Comitetului organizaţiilor de
partid din unităţile sanitare ale municipiului
Bucureşti.
- decanul Facultăţii de medicină generală a
Institutului de medicină şi farmacie din ClujNapoca
- inspector şef al Inspectoratului sanitar
antiepidemic judeţean Dolj.
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Nicolae Udrea
Ion Ursuleanu
Romul Vasilovici
Henriette Vlădescu
Marin Voiculescu

Gheorghe Zamfir
Avram Zbîrcea
Elisabeta Zeamă

- director al Direcţiei sanitare judeţene Tulcea.
- director al Spitalului de pediatrie „Grigore
Alexandrescu” Bucureşti
- director al Direcţiei sanitare judeţene Arad.
- şeful Secţiei ORL, Spitalul judeţean Brăila.
- preşedintele Uniunii societăţilor de ştiinţe
medicale, decanul Facultăţii de medicină din
Bucureşti.
- director al Institutului de igienă şi sănătate
publică Iaşi.
- director al Direcţiei sanitare judeţene
- vicepreşedinte al Comitetului judeţean Alba al
femeilor, membră a Comitetului executiv al
Consiliului popular al judeţului Alba
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85.
Expunere de motive a Decretului Consiliului de Stat nr. 114/1975
Prin alăturatul decret al Consiliului de Stat se prevede preluarea, de către
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, de la Uniunea Centrală a
Cooperativelor de Consum, a întregii activităţi de producere, condiţionare,
prelucrare primară şi valorificare a plantelor medicinale, aromatice, mac şi muştar,
precum şi înfiinţarea unui trust specializat al plantelor medicinale şi aromatice, a
cărui denumire prescurtată va fi Trustul PLAFAR, asimilat centralei industriale.
Organizarea Trustului Plafar se face în cadrul numărului de personal şi al
fondului de retribuire aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare pe
anul 1975 şi al prevederilor, pe aceeaşi perioadă a Uniunii Centrale a Cooperativelor
de Consum, pentru activităţile preluate.
Prin trecerea acestei activităţi de la Uniunea Centrală a Cooperativelor de
Consum la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, întreprinderile de plante
medicinale primesc sarcini noi cu caracter agricol ca: producerea materialului de
înmulţire necesar realizării culturilor contractate; creşterea potenţialului productiv
al bazinelor de floră spontană prin lucrări adecvate pentru circa 200 specii de
tehnologii specifice diferenţiate; organizarea cultivării plantelor medicinale,
aromatice, mac şi muştar pe o suprafaţă sporită; aplicarea tehnologiilor de cultură la
circa 60 specii; introducerea în cultură de noi specii solicitate de industria de
medicamente.
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De asemenea, Trustul PLAFAR împreună cu comitetele executive ale
consiliilor populare vor lua măsuri ca în parcuri, grădini publice, zone de agrement
şi alte spaţii verzi, să fie extinse, începând cu anul 1976, suprafeţele cultivate cu
plante medicinale şi aromatice ce pot fi utilizate şi în scop ornamental.
Totodată, pentru perfecţionarea continuă a tehnologiilor de cultură şi
prelucrare primară, crearea de noi soiuri, producerea de material de înmulţire din
verigile superioare şi altele, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare îi
revine sarcina să dezvolte activitatea de cercetare pentru plante medicinale şi
aromatice, în care scop se prevede înfiinţarea unei staţiuni de cercetări şi producţie
pentru plante medicinale şi aromatice, cu sediul în comuna Fundulea, judeţul Ilfov,
în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice de sub îndrumarea şi controlul
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
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86.
Decret al Consiliului de Stat privind îmbunătăţirea activităţii de producere şi
valorificare a plantelor medicinale şi aromatice
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Activitatea de contractare, achiziţie, producere şi valorificare a
plantelor medicinale şi aromatice din culturi şi floră spontană, mac şi muştar, de la
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, trece, pe data de 1 noiembrie
1975, la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va lua măsuri de
reorganizare, într-o concepţie unitară, a activităţii prevăzute la alin. 1, pentru
creşterea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii acesteia, în vederea asigurării
industriei de medicamente şi produse cosmetice, a fondului pieţei şi a altor
beneficiari internei şi externi cu plante medicinale şi aromatice din culturi şi flora
spontană, mac şi muştar.
Ministerul Industriei Chimice răspunde de prelucrarea industrială a
plantelor medicinale şi aromatice din culturi şi flora spontană.
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CAPITOLUL II
Organizarea activităţii de producere şi valorificare
a plantelor medicinale şi aromatice
Art. 2. – Se aprobă trecerea, cu plată, către stat, pe data de 1 noiembrie
1975, a unităţilor economice de plante medicinale şi aromatice de sub îndrumarea
şi controlul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, prevăzute în anexa nr.
1. Aceste unităţi trec la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, împreună
cu activul şi pasivul, cu indicatorii financiari şi economici aferenţi activităţii
unităţilor şi contractele economice în curs de executare.
Protocoalele de predare şi preluare a unităţilor economice prevăzute la
alin. 1 se încheie între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Uniunea
Centrală a Cooperativelor de Consum.
Art. 3. – Pentru realizarea sarcinilor ce revin Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, prevăzute la art. 1, pe data de 1 noiembrie 1975 se
înfiinţează Trustul Plafar, care va prelua unităţile economice prevăzute la art. 2.
Trustul Plafar are personalitate juridică şi va funcţiona pe principiului
gestiunii economice, potrivit prevederilor legale privind centralele industriale.
Trustul Plafar şi întreprinderile din subordine se organizează conform
normelor unitare de structură pentru activitatea de contractări-achiziţii, precum şi
organigramelor din anexele nr. 2, 3 şi 4 şi se clasifică în grupa IV de ramuri.
Centrele de contractări, achiziţii şi prelucrări de plante medicinale şi aromatice se
organizează ca formaţii de lucru ce pot fi conduse de un tehnician. Centrele îşi
desfăşoară activitatea pe raza unuia sau a mai multor judeţe şi se constituie
conform normativelor de muncă elaborate de Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, cu avizul Ministerului Muncii, în funcţie de suprafaţa cultivată,
volumul plantelor medicinale din flora spontană, gradul de dispersare şi raza de
activitate. Centrele vor putea fi încadrate şi cu personal TESA pentru activitatea de
planificare, depozitare şi recepţionare a produselor, stabilite pe baza aceloraşi
normative de muncă.
Art. 4. – Fondurile fixe, inclusiv mijloacele de transport, lucrările de
investiţii în curs şi mijloacele circulante aparţinând unităţilor trecute la Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, potrivit art. 2., vor fi preluate la valoarea
reală ce se va stabili de către comisii mixte de evaluare, constituite în acest scop de
către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Uniunea Centrală a
Cooperativelor de Consum.
Predarea şi preluarea mijloacelor circulante existente la unităţile de
plante medicinale şi aromatice se vor face pe baza inventarului faptic, avându-se în
vedere preţurile legale în vigoare, iar pentru obiectele de inventar se va lua în
considerare şi uzura acestora. Plata se va efectua de către întreprinderile Trustului
Plafar din credite bancare pe termen scurt, acordate de Banca pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară, până la dotarea cu mijloace circulante proprii.
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Materiile prime şi produsele finite aflate în stoc la data de 31 octombrie
1975 la unităţile preluate se plătesc la valoarea corespunzătoare preţurilor de
achiziţie sau contractare şi a cheltuielilor aferente.
Plata fondurilor fixe şi a investiţiilor în curs, la stadiul existent la data
preluării, se va face prin suplimentarea planului financiar al Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare pe anul 1975, de la rezerva bugetară a
Consiliului de Miniştri.
Art. 5. – Pe data de 1 noiembrie 1975 se înfiinţează Staţiunea de cercetări
pentru plante medicinale şi aromatice Fundulea, în subordinea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare, având sediul şi obiectul de activitate prevăzut în anexa nr.
5. Staţiunea este unitate cu personalitate juridică şi va funcţiona pe principiul
gestiunii economice.
Laboratorul de plante medicinale şi aromatice din componenţa
Institutului de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea din subordinea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice trece, pe data de 1 noiembrie 1975, la
Staţiunea de cercetări pentru plante medicinale şi aromatice Fundulea.
Pe aceeaşi dată se aprobă trecerea părţii aferente cercetării plantelor
medicinale şi aromatice de la Laboratorul de plante medicinale şi produse animale
din componenţa Centrale de contactări şi achiziţii de sub îndrumarea şi controlul
Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum la Staţiunea de cercetări pentru
plante medicinale şi aromatice Fundulea. Baza materială aferentă activităţii de
cercetare pentru plante medicinale şi aromatice de la Laboratorul de cercetări
pentru plante medicinale şi produse animale trece, în condiţiile prevăzute la art. 2.
şi 4, pe bază de protocol încheiat între Centrala de contractări şi achiziţii şi
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.
Lista unităţilor de cercetare şi de proiectare, prevăzută în anexa nr. l/XII
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare — Staţiuni — la Decretul nr.
139/1974 pentru aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi de proiectare
organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de
structură pentru unităţile de cercetare şi de proiectare, se completează cu punctul
44, potrivit anexei nr. 5.
Finanţarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică ce se desfăşoară în cadrul
Staţiunii de cercetări pentru plante medicinale şi aromatice Fundulea se va asigura
pe bază de contracte încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Ministerul Industriei Chimice, întreprinderile Trustului Plafar şi alţi beneficiari.
Art. 6. – Trustul Plafar, întreprinderile acestuia şi Staţiunea de cercetări
pentru plante medicinale şi aromatice Fundulea se organizează în cadrul
numărului de personal şi al fondului de retribuire aprobat pentru Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare pe anul 1975 şi conform prevederilor pe
aceeaşi perioadă ale Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum pentru
activităţile respective.
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Art. 7. – Consiliul de Miniştri va lua măsuri pentru interzicerea
exportului de plante medicinale, cu excepţia celor utilizate pentru ceaiuri.
CAPITOLUL III
Atribuţiile ministerelor, altor organe centrale şi locale
Art. 8. – În îndeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 1, Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare ii revin următoarele atribuţii.
a) îmbunătăţirea zonării producţiei de plante medicinale, aromatice, mac
şi muştar, prin organizarea cultivării acestor specii în zone favorabile, pe suprafeţe
concentrate, într-un număr restrâns de unităţi specializate;
b) stabilirea şi transmiterea către unităţile subordonate a sarcinilor
privind producţia de plante medicinale şi aromatice, mac şi muştar, în strânsă
corelare cu nevoile Ministerului Industriei Chimice,. Ministerului Sănătăţii şi ale
altor beneficiari;
c) organizarea de colective de cercetare pentru plante medicinale,
aromatice, mac şi muştar, pe lângă unele staţiuni de cercetări; aceste staţiuni vor
putea organiza ferme specializate conform normelor unitare de structură aprobate
pentru agricultura de stat, care vor asigura în întregime necesarul de seminţe şi
material săditor cu valoare biologică ridicată, din verigile superioare şi parţial din
înmulţirile I şi a II-a;
d) corelarea planurilor unităţilor sale de cercetări în domeniul plantelor
medicinale, aromatice, mac şi muştar, cu cele ale unităţilor de cercetare aparţinând
Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi
Învăţământului;
e) asigurarea unităţilor cultivatoare de plante medicinale şi aromatice cu
îngrăşăminte şi alte produse chimice, la nivelul cerinţelor stabilite prin tehnologiile
de cultură;
f) urmărirea realizării sarcinilor de plan, de la contractare până la livrarea
producţiei, inclusiv încasarea contravalorii acesteia;
g) organizarea, prin direcţiile generale judeţene pentru agricultură şi
industrie alimentară şi întreprinderile Trustului Plafar, de ferme specializate în
cultura plantelor medicinale, aromatice, mac şi muştar, în cooperative agricole de
producţie şi unităţi agricole de stat şi asigurarea acestora cu cadre tehnice
corespunzătoare şi mijloace necesare aplicării tehnologiilor de producţie şi
prelucrare primară. Fermele de producţie de plante medicinale şi aromatice se
asimilează cu fermele de producţie legumicolă de câmp şi se organizează în
cooperativele agricole de producţie potrivit prevederilor Decretului nr. 145/1974 şi
în unităţile agricole de stat potrivit normelor unitare de structură aprobate pentru
activitatea de producere, industrializare şi valorificare a legumelor şl fructelor;
h) organizarea de schimburi de experienţă, cursuri de perfecţionare,
consfătuiri şi trimiterea de cadre pentru documentare şi specializare în alte ţări cu
tradiţie şi experienţă în producerea de plante medicinale şi aromatice;
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i) luarea de măsuri în vederea exploatării raţionale a florei spontane din
bazinele naturale, pentru refacerea şi creşterea potenţialului productiv al acestora
prin lucrări de supra-însămânţări, spontaneizuri, întreţinere, recoltări raţionale şi
ocrotirea florei, în colaborare cu Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor
de Construcţii, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, Ministerul Educaţiei, şi Învăţământului, Uniunea
Tineretului Comunist, Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor şi Uniunea
Centrală a Cooperativelor de Consum;
j) asigurarea cantitativă şi calitativă, la nivelul potenţialului materialului
de înmulţire din producţia internă sau din import, a necesarului de plante
medicinale, aromatice, mac şi muştar, din culturi şi flora spontană, pentru
satisfacerea solicitărilor Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Sănătăţii şi
ale altor beneficiari interni şi externi;
k) crearea de stocuri tampon de materii prime de plante medicinale şi
aromatice care prin depozitare îndelungată nu se depreciază calitativ, în vederea
satisfacerii solicitărilor Ministerului Sănătăţii, precum şi ale altor beneficiari, cu
excepţia Ministerului Industriei Chimice; aceste stocuri vor fi creditate potrivit
prevederilor legale.
Art. 9. – Ministerului Industriei Chimice îi revin următoarele atribuţii:
a) transmiterea către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
până la 30 martie al fiecărui an pentru anul următor, a necesarului, de materii
prime din plante medicinale şi aromatice, din culturi şi flora spontană, pentru care
va încheia contracte; de asemenea, până la aceeaşi dată se vor transmite, pe specii,
cantităţile de materii prime din plante medicinale şi aromatice din culturi
contractate pe termen lung la care renunţă, neanunţarea în acest termen fiind
considerată ca menţinere a contractului.
b) preluarea, prin unităţile sale, în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. j), de la
întreprinderile Trustului Plafar, pe măsura realizării producţiei şi cel târziu până la
finele fiecărui an calendaristic, a întregii producţii de plante medicinale şi
aromatice realizată din culturi şi flora spontană, cu excepţia cantităţilor ce se
prelucrează în întreprinderile Trustului Plafar pentru ceaiuri, siropuri, uleiuri
eterice şi alte produse de mică complexitate.
c) industrializarea plantelor medicinale şi aromatice, asigurând sporirea
continuă a numărului de specii care vor fi supuse acestui proces, creşterea gradului
de prelucrare a acestora, valorificarea superioară a tuturor principiilor active ce se
găsesc în fiecare plantă şi realizarea unor indici economici superiori;
d) luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de extracţii şi de
valorificarea complexă a principiilor active din plante medicinale şi aromatice şi
asigurarea mijloacelor tehnico-materiale pentru perfecţionarea instalaţiilor
existente, în vederea lărgirii sortimentului de produse industrializate din plante
medicinale şi aromatice, din culturi şi flora spontană;
e) crearea de stocuri tampon de materii prime de plante medicinale şi
aromatice care prin depozitare îndelungată nu se depreciază calitativ, în vederea
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asigurării continuităţii producţiei industriale; aceste stocuri vor fi creditate potrivit
prevederilor legale;
f) prospectarea pieţei externe în vederea valorificării plantelor medicinale
şi aromatice sub formă industrializată, în condiţii de eficienţă sporită;
g) cooperarea cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în
domeniul dezvoltării producţiei de plante medicinale şi aromatice şi asigurarea
utilajelor specifice prelucrării acestora în fazele premergătoare industrializării,
corespunzătoare necesităţilor tehnologiilor industriale;
h) organizarea încheierii de contracte cu Staţiunea de cercetări pentru
plante medicinale şi aromatice Fundulea şi instituţiile de învăţământ superior,
pentru studierea unor teme în care este interesat, cum sunt: introducerea de noi
specii în cultură, creşterea conţinutului în principii active, stabilirea şi
perfecţionarea tehnologiilor de prelucrare a producţiei în vederea livrării acesteia
către industrie;
i) organizarea cercetării ştiinţifice pentru valorificarea superioară a
plantelor medicinale şi aromatice şi punerea în valoare a noi specii, în care scop va
dota corespunzător sectorul de cercetare fitochimică pentru a putea realiza
sarcinile pentru sectorul de medicamente şi produse cosmetice;
j) constituirea unei comisii de coordonare a cercetărilor în domeniul
medicamentelor şi produselor cosmetice în care, pe lângă specialişti proprii, vor fi
cooptaţi şi alţi oameni de ştiinţă şi specialişti care lucrează în domenii conexe cu
activităţile respective, în vederea stabilirii de soluţii practice şi eficiente care să
asigure diversificarea sortimentului şi creşterea gradului de industrializare la toate
speciile de plante medicinale şi aromatice;
k) colaborarea cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi cu
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului pentru stabilirea tematicii cercetărilor
agrobiologice, în vederea orientării acestora în direcţia rezolvării la timp a
intereselor prioritare ale economiei, în domeniul valorificării superioare a
plantelor medicinale şi aromatice.
Art. 10. – Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii
îi revin următoarele atribuţii:
a) sprijinirea întreprinderilor Trustului Plafar în recoltarea raţională a
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană a fondului forestier. Unităţile
silvice vor putea recolta sau achiziţiona cantităţile solicitate, pe specii, de
întreprinderile Trustului Plafar, pe care le vor verifica numai prin acestea;
cantităţile de plante medicinale şi aromatice din flora spontană utilizate pentru
ceaiuri, recoltate de unităţile silvice, care depăşesc cerinţele interne vor putea fi
exportate de către întreprinderile Trustului Plafar; din valuta ce se va obţine la
export se va înregistra ca realizări a unităţilor silvice o cotă parte proporţională cu
partea de contribuţie a acestora la prelucrarea producţiei exportate;
b) extinderea în perimetrul silvic a plantării de arbori şi arbuşti cu
utilizări medicinale, cum sunt: tei, salcâm japonez, cruşin, măceş (Rosa canina) şi
alte asemenea specii, precum şi a unor plante medicinale caracteristice zonei de
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pădure atât în cultură cât şi în semicultură: saschiu, mătrăgună şi alte asemenea
specii, conform programului ce se va stabili de comun acord cu Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 2 luni de la publicarea
prezentului decret;
c) colaborarea cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, comitetele executive ale consiliilor
populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, Uniunea Tineretului Comunist şi
Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor, în stabilirea şi executarea lucrărilor
necesare conservării şi refacerii florei spontane medicinale din bazinele forestiere,
unde potenţialul productiv al acestora a scăzut sau poate fi sporit prin lucrări
adecvate.
Art. 11. – Ministerului Sănătăţii îi revin următoarele atribuţii:
a) efectuarea de comenzi anuale, până la 30 martie, pentru anul următor,
de ceaiuri, droguri, alte produse de mică complexitate specifice Trustului Plafar,
iar pentru produsele industrializate superior, până la 10 martie, pentru anul
următor;
b) efectuarea de cercetări în vederea extinderii şi diversificării
sortimentului de medicamente pe bază de extracte vegetale şi sub alte forme, în
strânsă legătură cu Ministerul Industriei Chimice şi Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare;
c) efectuarea de cercetări de laborator şi clinice legate de avizarea
medicamentelor noi de origine vegetală, stabilind programe concrete pentru fazele
de experimentare clinică şi avizare, în vederea reducerii perioadei de introducere
în terapeutică, precum şi efectuarea de cercetări în vederea introducerii metodelor
ştiinţifice noi de control fizico-chimic şi biologie al medicamentelor de origine
vegetală;
d) intensificarea activităţii pentru cercetarea plantelor medicinale din
flora spontană în vederea încheierii acestei lucrări până în anul 1980;
e) intensificarea cercetărilor de ameliorare a tulpinilor de cornul secării
pentru introducerea în producţie a materiilor prime pe grupe alcaloidice în
vederea valorificării complexe a acestora;
f) avizarea nomenclatorului plantelor medicinale şi aromatice şi a
produselor obţinute din acestea, ce se vor desface prin reţeaua Trustului Plafar.
Art. 12. – Ministerului Educaţiei şi Învăţământului îi revin următoarele
atribuţii:
a) îmbunătăţirea tematicii şi a modului de predare a cunoştinţelor
privind plantele medicinale şi aromatice în procesul de învăţământ, la şcoli
generale, licee şi facultăţi de profil.
În acelaşi scop, pentru fiecare unitate de învăţământ, în raport de
numărul de elevi şi studenţi şi de structura florei spontane din zonă, se vor stabili
cantităţii de plante medicinale pe sortimente, care vor fi recoltate şi predate de
către acestea întreprinderilor de plante medicinale.
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În funcţie de zona în care sunt situate, precum şi de suprafeţele de teren
de care dispun, liceele agroindustriale din subordinea Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, precum şi Institutele de învăţământ superior agricol, vor
cultiva unele terenuri cu plante medicinale din speciile solicitate.
b) introducerea în planurile de cercetări ale facultăţilor de farmacie,
agricultură, silvicultură şi biologie a unor teme legate de valorificarea superioară a
plantelor medicinale şi aromatice la rezolvarea cărora vor fi antrenate cadre
didactice şi studenţi;
c) organizarea de colective de cercetare pentru plante medicinale şi
aromatice pe lângă instituţiile de învăţământ superior de profil şi luarea de măsuri
ca temele lucrărilor de doctorat şi de diplomă de la facultăţile de farmacie, biologie,
agricultură, silvicultură, să rezolve şi unele probleme practice din acest sector, care
să fie introduse în circuitul economic naţional;
d) antrenarea, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii,
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, Uniunea Tineretului Comunist şi
Consiliul National al Organizaţiei Pionierilor, a elevilor, studenţilor şi altor
categorii de tineri la recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană şi culturi.
Art. 13. – Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, în
colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, va îndruma
comitetele executive ale consiliilor populare Judeţene şi al municipiului Bucureşti,
în vederea aplicării măsurilor pentru îmbunătăţirea activităţii de producere şi
valorificare a plantelor medicinale şi aromatice.
Art. 14. – Comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti le revin următoarele atribuţii:
a) luarea de măsuri în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, pentru folosirea în întregime a florei medicinale din parcuri, grădini
publice. zone de agrement şi alte spaţii verzi.
În acest scop, se va organiza cultivarea speciilor ornamentale cu utilizare
medicinală pe cel puţin 15% din suprafaţa totală afectată culturilor floricole şi
zonelor înierbate. De asemenea, 50% din numărul arborilor şi arbuştilor
ornamentali ce se vor planta începând cu anul 1976 în spaţiile respective vor fi din
specii medicinale;
b) definitivarea, în colaborare cu întreprinderile Trustului Plafar, până la
1 decembrie pentru anul următor, a sortimentelor şi cantităţilor de plante
medicinale şi aromatice care se vor produce în parcuri, grădini publice, zone de
agrement şi spaţii verzi în vederea livrării lor, pe bază de contract, întreprinderilor
Trustului Plafar, precum şi organizarea recoltării acestor plante la timpul optim,
conform indicaţiilor tehnice date de întreprinderile trustului Plafar.
Art. 15. – Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, pe baza
înţelegerii cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, va putea organiza,
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prin reţeaua de achiziţii a produselor agroalimentare, şi achiziţia plantelor
medicinale şi aromatice din flora spontană.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 16. – În vederea realizării obiectivelor de investiţii prevăzute în
planul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum pentru activitatea de
producere şi valorificare a plantelor medicinale şi aromatice care trec la Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, se autoriză Comitetul de Stat al Planificării,
Ministerul Finanţelor şi Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe să suplimenteze planul de investiţii, al
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondurile asigurându-se din
rezerva la dispoziţia Consiliului de Miniştri prevăzută în anexa nr. VIII/1 la
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1650/1974 cuprinzând sarcinile ce revin
ministerelor, centralelor şi unităţilor de bază economice şi sociale, în scopul
realizării planului aprobat prin Legea nr 64/1974 pentru adoptarea planului
naţional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe
anul 1975 şi să efectueze totodată modificările corespunzătoare în planul de
investiţii al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum pe anul 1975.
Volumul de investiţii şi contrucţii-montaj ce se preia de către Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare de la Uniunea Centrală a Cooperativelor de
Consum se va stabili pe bază de protocol încheiat între aceste organe.
Art. 17. – Se autoriză Comitelui de Stat al Planificării şi Ministerul
Finanţelor ca, la propunerea titularilor de plan interesaţi, să introducă, în termen
de 30 de zile de la data publicării prezentului decret, în indicatorii economici şi
financiari şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1975, precum, şi în
indicatorii economici şi financiari prevăzuţi pentru perioada 1976–1980 aprobaţi
pentru Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei
Forestiere şi Materialelor de Construcţii, Uniunea Centrală a Cooperativelor de
Consum şi pentru Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, modificările ce decurg
din aplicarea prevederilor prezentului decret.
Art. 18. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentul decret.
Art. 19. – Măsurile de executare a prezentului decret, precum şi cele
privind contractările şi achiziţiile de plante medicinale şi aromatice din culturi şi
flora spontană, mac şi muştar, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Miniştri.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 23 octombrie 1975.
Nr. 114.

424

ANEXA NR. 1
LISTA
Unităţilor şi subunităţilor de plante medicinale şi aromatice care trec la Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform articolului 2
Nr.
crt.

Denumirea unităţilor şi
subunităţilor ce se preiau

0

1

1. Întreprinderea de plante
medicinale Botoşani
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Botoşani
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Botoşani
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Crasnaleuca
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Darabani
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Dorohoi
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Nicolae Bălcescu
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Ruginoasa
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Fundu Moldovei
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Rădăuţi
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Solca

Sediul unităţilor şi subunităţilor ce Denumirea
unităţii
se preiau
cooperatiste de
Localitatea
Judeţul
care aparţin
unităţile şi
subunităţile ce
se preiau
2

3

Municipiul
Botoşani Calea
Naţională 263
Municipiul
Botoşani Calea
Naţională 1
Municipiul
Botoşani Şoseaua
Săveni 21
Satul Crasnaleuca
Comuna Coţuşca

Botoşani

Oraşul Darabani

Botoşani

Oraşul Dorohoi

Botoşani

Comuna Nicolae
Bălcescu

Botoşani

Comuna
Ruginoasa

Iaşi

Comuna Fundu
Moldovei

Suceava

Oraşul Rădăuţi

Suceava

Oraşul Solca

Suceava
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Botoşani

Botoşani

Botoşani

4

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Botoşani
Municipiul
Botoşani Calea
Naţională 218
2. Întreprinderea plante medicinale Municipiul Braşov Braşov
Braşov
Str. Armatei Roşii
13
Centrul de contractări, achiziţii, Municipiul Braşov Braşov
Str. Feldioarei 27
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Braşov
Covasna
Centrul de contractări, achiziţii, Oraşul Târgu
Secuiesc Str.
prelucrare plante medicinale şi
Abatorului 13
aromatice Târgu Secuiesc
Mureş
Centrul de contractări, achiziţii, Municipiul
Sighişoara Str. 23
prelucrare plante medicinale şi
August 6
aromatice Sighişoara
3. Întreprinderea plante medicinale Municipiul Brăila Brăila
Brăila
Şoseaua
Baldovineşti 20
Centrul de contractări, achiziţii, Municipiul Buzău Buzău
Str. Orizontului
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Buzău
Centrul de contractări, achiziţii, Comuna Cogealac Constanţa
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Cogealac
Constanţa
Centrul de contractări, achiziţii, Municipiul
Constanţa Str.
prelucrare plante medicinale şi
Ştefan cel Mare
aromatice Constanţa
115
Centrul de contractări, achiziţii, Comuna Murfatlar Constanţa
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Murfatlar
Galaţi
Centrul de contractări, achiziţii, Comuna Lieşti
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Lieşti
Tulcea
Centrul de contractări, achiziţii, Comuna Mihail
Kogălniceanu
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Mihail Kogălniceanu
Centrul de contractări, achiziţii, Oraşul Odobeşti Vrancea
Str. Fundăturii 5
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Odobeşti
4. Întreprinderea plante medicinale Municipiul Cluj- Cluj
Cluj-Napoca
Napoca Str. Petru
Maior 2–4
Cluj
Centrul de contractări, achiziţii, Municipiul Dej
Str. Dumbrava
prelucrare plante medicinale şi
Roşie 7
aromatice Dej
Magazinul plante medicinale
Botoşani
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Centrala de
contractări şi
achiziţii

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Dej
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Huedin
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Someşeni
5. Întreprinderea de plante
medicinale Craiova
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Craiova
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Strehaia
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Beuca
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Botoroaga
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Roşiori de Vede
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Râmnicu Vâlcea

Municipiul Dej
Str. 1 mai 90

Cluj

Oraşul Huedin Str. Cluj
Gării 40
Municipiul ClujNapoca Str. Traian
Vuia 302
Municipiul
Craiova Str. Vlad
Ţepeş 2
Municipiul
Craiova Plaiul
Vulcăneşti Str.
Muntenilor 2
Oraşul Strehaia
Str, Al. I. Cuza 28

Cluj

Satul Beuca
Comuna
Drăcşenei
Comuna
Botoroaga

Teleorman

Oraşul Roşiori de
Vede Str. Mihai
Bravu 60
Municipiul
Râmnicu Vâlcea
Str. General
Magheru 38
Depozitul de plante medicinale şi Comuna
aromatice Bărbăteşti
Bărbăteşti
6. Întreprinderea plante medicinale Municipiul
Oradea
Oradea Str.
Sucevei 6
Centrul de contractări, achiziţii, Municipiul
Oradea str.
prelucrare plante medicinale şi
Sucevei 12
aromatice Oradea
Centrul de contractări, achiziţii, Comuna Diosig
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Diosig
Centrul de contractări, achiziţii, Oraşul Salonta
Salonta – gară
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Salonta
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Dolj

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Dolj

Mehedinţi

Teleorman

Teleorman

Vâlcea

Vâlcea
Bihor

Bihor

Bihor

Bihor

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Arad
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Aradul Nou
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Zerind
Depozitul de plante medicinale şi
aromatice Oradea

Municipiul Arad
Str. Aviator
Georgescu 9
Municipiul Arad
Str. Pescăruş 51

Arad

Comuna Zerind

Arad

Arad

Municipiul
Bihor
Oradea Str.
Sucevei 24
Depozitele de plante medicinale şi Municipiul
Bihor
aromatice Oradea
Oradea Str. Ion
Ghica 3
Magazinul plante medicinale
Oraşul Beiuş str. Bihor
Beiuş
Unirii 3
7. Întreprinderea plante medicinale Municipiul Orăştie Hunedoara
Orăştie
Str. Plantelor 52
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Alba Iulia
8. Întreprinderea plante medicinale
Roman

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Municipiul Alba Alba
Iulia Str. Crişan 19

Municipiul
Roman Str. Tirului
3
Magazinul plante medicinale
Municipiul
Roman
Roman Str. Ştefan
cel Mare 27
Magazinul plante medicinale
Municipiul PiatraPiatra-Neamţ
Neamţ B-dul
Republicii 5
9. Întreprinderea plante medicinale Municipiul
Timişoara
Timişoara Str.
Girocului 58
Centrul de contractări, achiziţii, Satul Iohanisfeld
prelucrare plante medicinale şi
Comuna Uivar
aromatice Ionel
Centrul de contractări, achiziţii, Satul Otelec
prelucrare plante medicinale şi
Comuna Uivar
aromatice Otelec
Centrul de contractări, achiziţii, Oraşul Bocşa
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Bocşa
Depozitul de plante medicinale şi Municipiul
aromatice Timişoara
Timişoara B-dul 6
Martie 10
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Neamţ

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Neamţ

Neamţ

Timiş

Timiş

Timiş

Caraş Severin

Timiş

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Magazinul plante medicinale
Timişoara
10. Sectorul plante medicinale
Bucureşti
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Bucureşti
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Găeşti
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Lehliu-Gară
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Slobozia
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Vidra
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Cioranii de Jos
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Ploieşti
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Radovanu
Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Fundulea
Magazia sectorului de cercetare
pentru plante medicinale şi
aromatice Militar

11. Centrul de contractări, achiziţii,
prelucrare plante medicinale şi
aromatice Dragoslavele

Municipiul
Timiş
Timişoara B-dul
Tineretului 32
Municipiul
Bucureşti Str.
Bujoreni 32
Municipiul
Bucureşti Şos.
Olteniţei 71 bis
sector 5
Oraşul Găeşti B- Dâmboviţa
dul N. Titulescu 29
Comuna LehliuGară

Centrala de
contractări şi
achiziţii

Ialomiţa

Oraşul Slobozia
Ialomiţa
Str. Matei Basarab
148
Comuna Vidra
Ilfov

Satul Cioranii de
Jos Comuna
Ciorani
Municipiul
Ploieşti B-dul
Republicii 85
Comuna
Radovanu

Prahova

Prahova

Ilfov

Comuna Fundulea Ilfov

Municipiul
Bucureşti
Magistrala
Bucureşti-Piteşti
Aleea Belşugului
sector 7
Comuna
Dragoslavele

429

-

Argeş

Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum Argeş

12. Magazinul plante medicinale Arad Municipiul Arad
Str. Cernei 3

Arad

13. Magazinul plante medicinale
Oradea

Municipiul
Oradea Str.
Republicii 3

Bihor

14. Magazinul plante medicinale
Braşov

Municipiul Braşov Braşov
Str. 7 Noiembrie
18

15. Magazinul plante medicinale
Brăila

Municipiul Brăila Brăilă
Str. Republicii 25

16. Magazinul plante medicinale
Galaţi

Municipiul Galaţi Galaţi
Str. Brăilei 22

17. Magazinul plante medicinale
Constanţa

Constanţa
Municipiul
Constanţa Str.
Ştefan cel Mare 87

18. Magazinul plante medicinale Cluj- Municipiul ClujNapoca
Napoca Str. Dr.
Petru Groza 7

Cluj

19. Magazinul plante medicinale
Vaslui

Oraşul Vaslui Str. Vaslui
D. Gherea 1

20. Magazinul plante medicinale
Târgu Secuiesc

Oraşul Târgu
Secuiesc Str. V.I.
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Covasna

Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum Arad
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum Bihor
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Braşov
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum Brăila
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Galaţi
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Constanţa
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum Cluj
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Vaslui
Întreprindere
a economică

Lenin 2

21. Magazinul plante medicinale
Roşiori de Vede

Oraşul Roşiori de Teleorman
Vede Str.
Mărăşeşti 4

22. Magazinul plante medicinale Baia Municipiul Baia
Mare
Mare Str. 17
Octombrie 4

Maramureş

23. Magazinul plante medicinale
Bucureşti

-

24. Magazinul plante medicinale
Bucureşti
25. Magazinul plante medicinale
Bucureşti
26. Magazinul plante medicinale
Bucureşti
27. Magazinul plante medicinale
Ploieşti

28. Magazinul plante medicinale
Târgu Mureş

Municipiul
Bucureşti B-dul N.
Bălcescu 16
Municipiul
Bucureşti Şos.
Colentina 1
Municipiul
Bucureşti Str. 30
Decembrie 32
Municipiul
Bucureşti Str.
Eforiei 8–10
Municipiul
Ploieşti Str.
Griviţei 15

-

-

-

Prahova

Municipiul Târgu Mureş
Mureş Str. Bolyai 4

29. Magazinul plante medicinale Iaşi Municipiul Iaşi
Str. Arcului 58
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Iaşi

judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Covasna
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Teleorman
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Maramureş
Cooperativa
de consum
Bucureşti
Cooperativa
de consum
Bucureşti
Cooperativa
de consum
Bucureşti
Cooperativa
de consum
Bucureşti
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Prahova
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Mureş
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum Iaşi

30. Magazinul plante medicinale Sibiu Municipiul Sibiu
Str. Faurului 35

31. Magazinul plante medicinale
Buzău

Sibiu

Municipiul Buzău Buzău
Str. Ostrovului 6

Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum Sibiu
Întreprindere
a economică
judeţeană a
cooperaţiei de
consum
Buzău

ANEXA NR. 5
COMPLETAREA LISTEI UNITĂŢILOR DE CERCETARE ŞI DE PROIECTARE
prevăzute în anexa nr. 1/XII Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – Staţiuni
– la Decretul nr. 139/1974, cu punctul 44:
„44.

Staţiunea de
cercetări pentru
plante medicinale
şi aromatice –
Fundulea

Comuna
Fundulea

Ilfov
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Academia de
Ştiinţe
Agricole şi
Silvice

Cercetări privind
crearea de noi soiuri de
plante medicinale şi
aromatice cu
productivitate sporită şi
conţinut ridicat în
principii active,
perfecţionarea
tehnologiilor de cultură
şi prelucrare primară,
producerea de droguri,
seminţe şi material
săditor şi introducerea
în cultură de noi
specii.”

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 111,
30 octombrie 1975, p. 4–8.
87.
Norme de igienă pentru instituţiile de copii şi tineret, colectivităţile temporare
şi unităţile de folosinţă publică, emise de ministerul sănătăţii
Ministrul Sănătăţii,
văzând referatul nr. IX.C.4619 din 7 octombrie 1975 al Inspectoratului
sanitar de stat central şi aprobarea biroului executiv din 9 septembrie 1975,
în temeiul Decretului nr. 974/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat şi al Decretului nr. 452/1969, cu
modificările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
emite următoarele
NORME
1. Prezentele norme de igienă se aplică tuturor categoriilor de instituţii în
care se desfăşoară activităţi de învăţământ, ocrotire, educaţie, cultură,
colectivităţilor temporare de muncă sau recrutare, precum şi unităţilor în care se
efectuează prestaţii de servicii pentru populaţie, denumite în continuare unităţi.
2. Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă
potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condiţiilor de calitate din
STAS 1342, în vigoare, şi vor fi prevăzute cu instalaţii interioare de alimentare cu
apă şi de canalizare în conformitate cu standardele în vigoare.
Se interzice utilizarea oricăror surse de apă care nu îndeplinesc condiţiile
de potabilitate, precum şi orice racord al reţelelor de apă potabilă cu reţele de apă
destinate altor scopuri.
3. Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor
uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unităţile sunt obligate
să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor
uzate, care se vor executa şi exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a
apelor sau a aerului.
4. Instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a
apelor uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare (closete, pisoare, lavoare,
băi, duşuri) vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare şi de curăţenie. În
acest sens conducerile unităţilor au următoarele obligaţii:
a) să asigure repararea imediată a oricăror defecţiuni apărute la
instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
b) să controleze starea de curăţenie din anexele şi grupurile sanitare din
unitate, asigurându-se spălarea şi dezinfecţia zilnică şi la necesitate, a acestora;
c) să asigure materialele necesare igienei personale a celor ce folosesc
grupurile sanitare din unitate (hârtie igienică, săpun, mijloace de ştergere sau
zvântare a mâinilor după spălare etc.);
433

d) să asigure, pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare,
echipament de lucru de culoare diferită de cel destinat celuilalt personal.
5. Conducerile unităţilor se vor îngriji de menţinerea stării de curăţenie
şi de confort în fiecare unitate şi în anexele aferente prin:
a) măturarea umedă sau aspirarea, în toate încăperile sau spaţiile de
lucru;
b) dezinfecţia periodică şi la necesitate a încăperilor şi a mobilierului;
c) dezinsecţia şi deratizarea încăperilor şi a anexelor, ori de câte ori se
constată prezenţa insectelor sau rozătoarelor;
d) colectarea reziduurilor solide în recipiente metalice sau în cutii ori saci
din materiale plastice, închise etanş şi evacuarea ritmică a acestora la intervale de
cel mult 2 zile;
e) amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru
depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide, racordate la un hidrant
şi la reţeaua de canalizare, pentru a putea fi curăţite la necesitate, cât şi pentru
spălarea şi dezinfecţia recipientelor.
6. Unităţile vor fi dotate şi aprovizionate, după necesitate, cu utilajele şi
materialele necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea operaţiilor de
dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.
7. Instalaţiile de iluminat, încălzit şi ventilaţie existente în dotarea
unităţilor vor fi menţinute în permanentă stare de funcţiune, revizuite periodic şi
exploatate la parametrii la care au fost proiectate şi executate.
8. În sălile unităţilor de cultură şi educaţie socialistă (teatre,
cinematografe, cămine culturale şi altele asemenea), nu se va permite accesul unui
număr de persoane mai mare decât capacitatea proiectată.
9. Conducerile unităţilor au următoarele obligaţii în legătură cu starea de
sănătate a persoanelor din unitate;
a) să mobilizeze personalul spre a se prezenta la dispensarul medical
teritorial, pentru efectuarea controalelor medicale periodice, a imunizărilor şi a
instruirii sanitare, potrivit programărilor stabilite de organele sanitare;
b) să stabilească, de comun acord cu dispensarul medical al colectivităţii,
programarea copiilor şi tinerilor la examenele medicale de bilanţ al stării de
sănătate şi la controalele medicale periodice, asigurând mobilizarea potrivit acestor
programări;
c) să anunţe dispensarului medical teritorial sau al colectivităţii orice caz
de boală transmisibilă, sigur sau suspect, în termen de cel mult 24 ore de la aflarea
cazului;
d) să anunţe dispensarului teritorial sau al colectivităţii orice caz de
îmbolnăvire acută provocată de consumul sau inhalarea de substanţe toxice şi
cazurile suspecte de toxiinfecţii alimentare, de îndată ce se constată astfel de
situaţii;
434

e) să organizeze şi să doteze echipele de prim ajutor medical pentru
acordarea asistenţei de urgenţă în caz de accident sau intoxicare;
f) să asigure şi să păstreze pentru tot personalul încadrat în muncă
evidenţa controlului medical şi a imunizărilor.
10. Unităţile pentru copii şi tineret trebuie să asigure condiţiile de igienă
necesare păstrării şi promovării stării de sănătate, dezvoltării fizice şi neuropsihice
armonioase a acestora, potrivit specificului activităţii.
11. Terenul aferent unităţilor pentru copii şi tineri trebuie să permită
desfăşurarea activităţilor în aer liber a acestora, potrivit efectivului fi specificului
unităţii.
Căile de acces ale copiilor la teren ca şi la clădire vor fi separate de cele
pentru activităţi gospodăreşti.
12. În interiorul unităţilor, circulaţia copiilor şi tinerilor va fi separată de
cea pentru activităţile administrativ-gospodăreşti. De asemenea, se va asigura
separarea circulaţiei copiilor sănătoşi de cea a copiilor bolnavi din izolator şi
infirmerie.
13. Unităţile pentru copii preşcolari vor fi prevăzute cu încăperi pentru
primire-filtru-vestiar, situate la fiecare nivel al clădirii, luminate şi ventilate natural
şi astfel dimensionate încât să se evite aglomerarea la orele de primire-plecare; în
aceste unităţi se vor asigura circuite separate pentru creşă şi pentru grădiniţă.
Grupele funcţionale de copii din creşe şi din grădiniţe nu vor depăşi
efectivul de 20 copii pentru sugari şi 25 copii pentru celelalte vârste. Pentru fiecare
grupă de copii se va asigura cel puţin o încăpere luminată şi ventilată natural.
Unităţile cu program săptămânal trebuie să asigure spaţii separate pentru
somn, pe grupe funcţionale.
14. În unităţile pentru copii şi tineret trebuie respectate următoarele
condiţii generale de igienă:
a) să se asigure un cubaj de aer de minimum:
- 8m3/copil în camerele de grupă pentru preşcolari;
- 5m3/persoană în sălile de curs;
- 12 m3/persoană în dormitoare pentru elevi şi studenţi.
b) să se asigure ventilaţia naturală a tuturor încăperilor destinate
activităţii şi odihnei; sistemele de ventilaţie trebuie să asigure o primenire a aerului
de cel puţin 1,5 schimburi pe oră la creşe şi grădiniţe şi cel puţin 3 schimburi pe
oră la sălile de cursuri, viteza curenţilor de aer nedepăşind 0,3 m/secundă.
Deschiderea ferestrelor se va realiza astfel încât să se evite dirijarea
curenţilor de aer rece asupra copiilor în unităţile de preşcolari, la încăperile situate
la etaj, se vor lua măsurile de proiecţie necesare prevenirii accidentelor;
c) încăperile destinate activităţii şi odihnei copiilor şi tinerilor să fie
iluminate natural direct, asigurându-se un raport luminos de 1/4–1/5. Se interzice
utilizarea, în aceste scopuri, a încăperilor orientate spre nord.
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La locul de lucru al copiilor şi tinerilor se va asigura primirea luminii din
stângă.
Iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a locurilor
de activitate, să evite efectul de pâlpâire şi fenomenele de strălucire şi de deformare
cromatică. Intensitatea luminoasă va fi asigurată în conformitate cu standardele în
vigoare. Se va utiliza iluminatul local ori unde este necesar, în funcţie de specificul
activităţii (tablă, locuri de lucru, de lectură etc.);
d) să se asigure încălzirea astfel încât temperaturile interioare din
încăperi să corespundă standardelor în vigoare.
Sistemele de încălzire utilizate trebuie sa prevină degajarea substanţelor
toxice în spaţiile încăperilor. Pentru încălzirea unităţilor de copii sub 6 ani se
interzice utilizarea cărbunilor în sobe.
Corpurile de încălzit din încăperile creşelor, grădiniţelor şi sălilor de
sport vor fi prevăzute cu grilaje de protecţie pentru evitarea accidentelor.
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor generate de disconfortul termic, se vor
asigura următoarele condiţii:
- oscilaţiile de temperatură în interiorul încăperilor destinate activităţii şi
odihnei copiilor nu vor depăşi 2°, pe perioada în care copiii se află în încăperile
respective;
- diferenţele de temperatură dintre încăperile destinate activităţii şi
odihnei copiilor şi coridoare şi anexe nu vor depăşi 6°;
- în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncălzirii încăperilor, se vor
folosi mijloace de reducere a însoţirii directe.
e) dotarea cu instalaţiile sanitare necesare, în conformitate cu standardele
în vigoare, astfel dimensionate şi amplasate încât să fie accesibile în raport cu
vârsta şi specificul activităţii. Grupurile sanitare pentru copii şi tineret vor fi
separate de cele pentru personalul educativ şi pentru personalul administrativgospodăresc. În unităţile de şcolari şi studenţi, grupurile sanitare destinate acestora
vor fi separate pe sexe. Instalaţiile sanitare vor fi dezinfectate zilnic, după prealabila
curăţire.
Pe terenurile destinate activităţii în aer liber a copiilor şi tinerilor vor fi
amenajate surse de apă potabilă (ţâşnitori);
f) asigurarea spaţiilor necesare şi dotarea cu mobilier pentru cabinetele
medicale, precum şi pentru izolator şi infirmerie.
În toate unităţile de copii preşcolari, cu program de peste 10 ore zilnic, se
vor asigura izolatoare separate pentru creşă şi pentru grădiniţă. În unităţile de
copii preşcolari cu program săptămânal, precum şi în internatele şcolare, se vor
asigura atât izolator cât şi infirmerie, separate pe sexe la şcolari. Numărul de paturi
la izolator va fi de 1% din efectivul copiilor, dar nu mai puţin de unu, iar la
infirmerie 2% şi nu mai puţin de două.
Leagănele pentru copii vor asigura în plus şi o secţie de carantină cu cel
puţin 10% paturi din totalul numărului de locuri.
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Se interzice utilizarea acestor încăperi în alte scopuri decât cele destinate;
g) dotarea cu mobilier adaptat vârstelor şi dezvoltării fizice a copiilor.
În unităţile de preşcolari cu program zilnic de peste 10 ore sau cu
program săptămânal nu se vor folosi paturi pliante.
Nu se admite folosirea unui pat de către mai mulţi copii sau tineri
simultan;
h) materialele didactice şi jucăriile utilizate în unităţile de copii vor fi
astfel confecţionate încât, prin natura materialului sau forma lor, să nu constituie
un risc pentru sănătatea acestora şi să permită curăţirea şi dezinfectarea periodică.
Trusele de disecţie, sticlăria de laborator etc., utilizate în unităţile de
învăţământ în cadrul activităţilor practice şi de laborator, trebuie spălate şi
dezinfectate după fiecare întrebuinţare;
i) asigurarea spălării lenjeriei de pat şi rufăriei de corp a copiilor şi
tinerilor.
Lenjeria de pat se va schimba astfel:
- la creşe şi leagăne, ori de câte ori este nevoie;
- la grădiniţe şi case de copii preşcolari, de câte ori este nevoie, dar nu
mai mult de 7 zile;
- la internate şi cămine, la maximum 14 zile şi ori de câte ori se schimbă
elevii sau studenţii cazaţi.
Se va asigura păstrarea lenjeriei curate în spaţii diferite de cele destinate
depozitării lenjeriei întrebuinţate, care se va colecta în saci de plastic sau alţi
recipienţi special destinaţi acestui scop.
15. În vederea asigurării unei igiene individuale a copiilor şi tinerilor şi
prevenirii unor boli transmisibile, conducerea unităţilor va controla periodic starea
de igienă a acestora, precum şi a efectelor lor, şi va lua măsurile necesare, anunţând
şi organele sanitaro-antiepidemice teritoriale. În cazul în care se constată prezenţa
de paraziţi.
16. În unităţile pentru copii şi tineret în care se pregăteşte şi se serveşte
masa, se vor asigura condiţiile necesare conform „Normelor de igienă pentru
transportul, depozitarea, prepararea şi servirea alimentelor”.
Unităţile de copii mici (leagăne, creşe) vor asigura şi spaţiul necesar
preparatelor de lapte (biberoneria) separat de celelalte spaţii ale blocului alimentar.
Conducerea unităţilor pentru copii şi tineri va urmări realizarea unei
alimentaţii raţionale adaptată vârstelor şi specificului activităţii, în conformitate cu
„Normele privind alimentaţia raţională a populaţiei”.
17. Conducerea unităţilor pentru copii şi şcolari va urmări organizarea
activităţii desfăşurate de aceştia, în aşa fel încât să se asigure un regim de activitate
şi odihnă corespunzător capacităţii de efort la diferite vârste, după cum urmează:
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Grupa de
vârstă

Nr. ore de
activitate
intelectuală şi
fizică în 24 ore

3 ani
4 ani
5 ani
6 ani
7–8 ani
9–10 ani
11–13 ani
14–15 ani
16–18 ani

½ oră
1
1½
3–4
4½
5
6
7
8

Nr. ore de
expunere la aer
liber în 24 ore
(joc, sport,
activităţi
recreative)
6
6
5
4
4
4
3
3
3

Nr. ore de somn în 24 ore
din care în
timpul zilei

13
12 ½
12
11 ½
11
10 ½
10
9½
9

2
2
1½–2
1
1
-

18. În unităţile de preşcolari se va asigura săptămânal curăţenia generală
şi dezinfecţia mobilierului şi pavimentelor.
În unităţile de învăţământ, internate şi cămine se va asigura curăţenia
generală şi dezinfecţia mobilierului şi pavimentelor înainte de reluarea activităţii
după vacanţele şcolare, precum şi înainte şi după fiecare schimbare temporară a
destinaţiei (bază turistică, tabără, colonie, instruire etc.).
19. În colectivităţile temporare (şantiere, tabere, campinguri, cabane),
precum şi în unităţile de folosinţă publică, se vor asigura condiţiile de igienă
necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, potrivit specificului unităţii.
20. În încăperile de cazare, volumul de aer necesar este de minimum 10
m3/persoană.
Numărul maxim de persoane cazate nu va depăşi capacitatea proiectată.
21. Este interzisă utilizarea aceluiaşi pat de mai multe persoane.
Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare comune de şantiere şi
cabane se admite în mod excepţional dacă se asigură un volum minim de aer de 10
m3/persoană.
22. Unităţile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale şi lenjeria de pat
necesară pentru persoanele cazate, asigurându-se primenirea acesteia după cum
urmează:
- schimbarea lenjeriei de pat ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de
14 zile, în cazul în care a fost folosită de aceeaşi persoană;
- schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoană care părăseşte
unitatea.
23. Băile publice (băile comunale, băile orăşeneşti, băile de întreprindere
sau ale altor organizaţii socialiste) vor utiliza pentru îmbăiere numai apă potabilă
conform condiţiilor de Calitate prevăzute în STAS 3342, în vigoare.
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24. Organizaţiile socialiste care deţin sau exploatează băi publice se vor
îngriji de întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor aferente pentru ca acestea să
funcţioneze, în permanenţă, la parametrii proiectaţi.
25. Numărul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va
depăşi capacitatea proiectată.
26. Băile publice trebuie menţinute în permanentă stare de curăţenie şi
dezinfectate astfel:
- măturarea sau aspirarea zilnică a pardoselilor uscate;
- spălarea zilnică a pardoselilor umede;
- spălarea, după fiecare utilizare, a căzilor de baie şi dezinfectarea lor prin
ştergere cu burete îmbibat cu soluţie de bromocet în concentraţie de 2‰ sau
soluţie clorigenă 1%.
- primenirea zilnică a unui volum de apă egal cu cel puţin 2/3 din
capacitatea bazinelor de apă caldă şi apă rece.
- golirea şi spălarea bazinelor de apă caldă şi de apă rece la un interval de
cel mult 5 zile şi dezinfectarea lor prin ştergere cu burete îmbibat în soluţie de
bromocet 2‰ sau soluţie clorigenă 2%.
27. Accesul persoanelor în bazinele de apă caldă sau de apă rece se
permite numai după ce în prealabil au făcut duş.
28. Lenjeria dată spre utilizare persoanelor care fac baie va fi spălată prin
fierbere şi călcată, după orice utilizare.
29. Ştrandurile pot fi amenajate pe malurile râurilor, lacurilor sau mării
cu respectarea următoarelor cerinţe:
- în amonte de ştrand să nu existe deversări de ape uzate orăşeneşti sau
industriale la o distanţă care ar putea influenţa direct calitatea apei din zona
ştrandului;
- la locul îmbăierii apa ştrandului trebuie să fie ferită de riscul poluării
astfel încât încărcătura bacteriană a apei să nu depăşească 10.000 germeni
coliformi/litru;
- terenul situat sub nivelul apei să fie curăţat de pietre sau alte materiale
capabile să provoace rănirea celor ce se scaldă, precum şi de vegetaţie acvatică;
- să fie marcată limita adâncimii de înec.
30. Plajele vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie şi vor fi
dotate cu coşuri pentru colectarea reziduurilor, aşezate de-a lungul plajei la
distanţe de cel mult 100 m.
31. Bazinele de înot acoperite sau deschise vor fi umplute numai cu apă
potabilă care să îndeplinească condiţiile de calitate stabilite în STAS 1342, în
vigoare.
32. Pe parcursul funcţionării calitatea apei din bazinele de înot nu trebuie
să depăşească următoarele limite maxime:
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- p.H. ………………… minim 7 …………………..max. 8
- oxidabilitatea ………... max. 20 mg ….……… MNO4k/litru
- amoniac, nutriţi – absent sau cel mult în limitele apei de umplere a bazinelor
- număr total de germeni …………….. max. 300/ml
- număr germeni coliformi ………… max. 100/l.

33. Ritmul de primenire a apei, de spălare şi dezinfecţie a bazinelor se va
face în funcţie de calitatea apei, respectându-se următoarele cerinţe minimale:
a) pentru bazinele de recirculare a apei, zilnic se va recircula prin
sistemul de filtrare şi clorizare întregul volum de apă al bazinului şi în plus se va
înlocui 1/5–1/10 din volumul apei cu apă potabilă; săptămânal se va proceda la
golirea totală a bazinului şi se va face spălarea şi dezinfecţia acestuia.
b) pentru bazinele cu primenire continuă a apei se va schimba zilnic cel
puţin 1/3 din volumul apei din bazin şi se va asigura golirea, spălarea şi dezinfecţia
acestuia la cel mult 3 zile;
c) pentru bazinele fără posibilităţi de primenire continuă a apei se va
asigura golirea, spălarea şi dezinfecţia zilnică a bazinului şi reumplerea cu apă
potabilă.
34. Pentru bazinele de înot care dispun de staţii de tratare şi recirculare a
apei se va asigura obligatoriu şi clorizarea apei.
Concentraţia clorului rezidual în apa bazinului va fi de minimum 0,10
mg/l şi maximum 0,5 mg/l.
35. Dezinfecţia bazinelor se va face, după spălare cu jet de apă, prin
ştergerea pereţilor şi fundului bazinului cu bureţi îmbibaţi în soluţie de bromocet
2‰ sau în soluţie clorigenă 1%.
36. Ştrandurile şi bazinele de înot vor fi dotate obligatoriu cu vestiare,
grupuri sanitare şi duşuri, separate pentru femei şi bărbaţi, potrivit capacităţii
unităţii respective.
37. Unităţile de frizerie, coafură, manichiură şi cosmetică vor funcţiona
numai în încăperi anume destinate, care vor îndeplini următoarele cerinţe:
- să aibă pereţii, pardoselile şi mobilierul executate din materiale lavabile;
- să dispună de lumină şi ventilaţie naturală şi să fie încălzite, în sezonul
rece, în conformitate cu standardele în vigoare;
- să dispună de instalaţii interioare de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare, potrivit capacităţii lor..
38. Colectarea părului se va face în recipiente închise, separate de cele
destinate colectării celorlalte reziduuri.
39. Unităţile de frizerie şi coafură vor fi dotate cu materialele necesare
astfel încât să se asigure servirea fiecărei persoane cu lenjerie curată, fiind interzisă
refolosirea acesteia fără o prealabilă spălare şi călcare; lenjeria curată se va păstra în
dulapuri special destinate acestui scop, separat de lenjeria utilizată.
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40. Instrumentarul utilizat în unităţile de frizerie, coafură, manichiură,
pedichiură şi cosmetică se va dezinfecta, după fiecare persoană servită, prin
introducere în soluţie proaspătă de bromocet 2‰ pe timp de minimum 10
minute. Soluţia dezinfectantă se va reîmprospăta la cel mult 7 zile, pensulele şi
casoletele de preparare a spumei se vor spăla cu apă caldă şi săpun înainte de
fiecare utilizare.
41. Este interzisă servirea în unităţile de frizerie, coafură, manichiură,
pedichiură şi cosmetică a persoanelor care suferă de boli de piele, de păr sau de
unghii. În cazul când în timpul lucrului se constată o asemenea boală a clientului,
instrumentarul utilizat nu va fi reutilizat decât după o prealabilă sterilizare la
autoclav, sau, în lipsa acestuia, prin fierbere timp de 30 minute.
42. Echipamentul de lucru al personalului din unităţile de frizerie,
coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică va fi întreţinut în permanentă stare
de curăţenie.
43. Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat,
organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor
populare judeţene şi al municipiului Bucureşti care au în subordine unităţi de copii
şi tineret, colectivităţi temporare şi unităţi de folosinţă publică vor dispune măsuri
corespunzătoare pentru aplicarea prezentelor norme de igienă.
44. Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii, direcţiile
sanitare, centrele sanitaro-antiepidemice judeţene şi al municipiului Bucureşti,
laboratoarele de epidemiologie şi dispensarele medicale vor controla, potrivit legii,
respectarea normelor de igienă pentru instituţiile de copii şi tineret, colectivităţi
temporare şi unităţile de folosinţă publică.
Ministrul sănătăţii,
Prof. dr. RADU PĂUN
Bucureşti, 7 octombrie 1975.
Nr. 399.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 121,
20 noiembrie 1975, p. 2–4.
88.
Hotărâre a Consiliului de Miniştri pentru stabilirea unor măsuri de executare a
Decretului nr. 114/1975 privind îmbunătăţirea activităţii de producere şi
valorificare a plantelor medicinale şi aromatice, precum şi regimul de
contractare şi achiziţie la aceste plante
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
Art. 1. – Trustul plantelor medicinale şi aromatice – Trustul PLAFAR –,
înfiinţat prin Decretul nr. 114/ 1975 privind îmbunătăţirea activităţii de producere
şi valorificare a plantelor medicinale şi aromatice, are sediul În municipiul
Bucureşti şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare.
Trustul PLAFAR este unic contractant şi achizitor de plante medicinale
şi aromatice din culturi şi flora spontană, mac şi muştar şi are ca obiect de
activitate:
a) stabilirea şi transmiterea către unităţile subordonate a sarcinilor
privind producţia de plante medicinal şi aromatice, în strânsă corelare cu nevoile
Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Sănătăţii şi altor beneficiari;
b) organizarea cultivării plantelor medicinale, aromatice, mac şi muştar
în zonele, cele mai favorabile, concentrate pe suprafeţe cât mai mari, în unităţi
agricole socialiste cu ferme specializate şi în alte unităţi cultivatoare, precum şi în
gospodăriile populaţiei;
c) organizarea producerii, prin unităţile subordonate a seminţelor, a
materialului săditor şi a miceliilor, pentru plantele medicinale şi aromatice din
culturi, mac şi muştar;
d) stabilirea tehnologiilor de cultură şi urmărirea aplicării acestora în
unităţile de producţie;
e) stabilirea tehnologiilor specifice de recoltare a plantelor medicinale şi
aromatice din flora spontană; asigurarea dezvoltării bazinelor naturale de plante
medicinale şi aromatice din flora spontană prin lucrări de supraînsămânţări,
spontaneizări şi de întreţinere;
f) organizarea activităţii de condiţionare şi prelucrare primară a
plantelor medicinale şi aromatice;
g) asigurarea şi coordonarea activităţii de export a plantelor medicinale şi
aromatice utilizate pentru ceaiuri, precum şi al unor seminţe şi fructe din aceste
specii care se folosesc în scop alimentar, cum sunt cele de mac, muştar, coriandru.
Exportul acestora se face prin întreprinderea de comerţ exterior „Fructexport” din
subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Exportarea
plantelor medicinale şi aromatice utilizate pentru ceaiuri se va face cu avizul
Ministerului Industriei Chimice şi al Ministerului Sănătăţii.
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h) organizarea încheierii contractelor de cultură pentru plante
medicinale aromatice, mac şi muştar, cu unităţi agricole de stat, cooperative
agricole de producţie, alte unităţi socialiste şi cu producătorii individuali, precum
şi achiziţionarea acestor produse de la necontractanţi.
i) organizarea, împreună cu unităţile de cercetări pentru plante
medicinale şi aromatice, a producerii de sămânţă şi material săditor cu valoare
biologică şi culturală ridicată;
j) studierea, împreună cu Centrala de mecanizare a agriculturii şi
producerii de utilaje pentru agricultură şi industrie alimentară, Institutul de
cercetări pentru mecanizarea agriculturii şi staţiunea de cercetări pentru plante
medicinale şi aromatice Fundulea, a realizărilor pe plan mondial în domeniul
mecanizării culturii, condiţionării şi prelucrării primare a plantelor medicinale şi
aromatice, stabilirea sistemelor de maşini pentru principalele grupe de plante
medicinale şi aromatice prin adaptarea utilajelor existente şi propunerea de
realizare în ţară a unor utilaje necesare, care nu sunt în dotarea actuală.
Art. 2. – Pe data de 1.XI.1975 se înfiinţează întreprinderea PLAFAR
Bucureşti, în subordinea Trustului PLAFAR, prin reorganizarea sectorului de plante
medicinale şi aromatice preluat, în baza Decretului nr. 114/1975 privind
îmbunătăţirea activităţii de producere şi valorificare a plantelor medicinale şi
aromatice, de la Complexul de producţie al cooperaţiei de consum Bucureşti
(Comprodcoop).
Întreprinderea PLAFAR Bucureşti se organizează şi va funcţiona pe
principiul gestiunii economice cu personalitate juridică potrivit prevederilor legale
privind întreprinderile de stat şi are obiectul de activitate prevăzut la art. 3 alin. 3.
Art. 3. – Unităţile şi subunităţile de plante medicinale şi aromatice,
preluate de Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare de la Uniunea
Centrală a Cooperativelor de Consum potrivit Decretului nr. 114/1975, trec în
subordinea Trustului de plante medicinale şi aromatice – Trustul Plafar – şi se
organizează în întreprinderi de plante medicinale şi aromatice – întreprinderi
PLAFAR – pe principiul gestiunii economice cu personalitate juridică, având
denumirile şi sediile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Magazinele de desfacere a plantelor medicinale şi aromatice, depozitele şi
centrele de contractări, achiziţii, prelucrare a plantelor medicinale şi aromatice se
organizează în cadrul întreprinderilor PLAFAR.
Obiectul de activitate al întreprinderilor din subordinea trustului PLAFAR
este producerea plantelor medicinale, aromatice, mac şi muştar, a seminţelor,
materialului săditor şi miceliilor necesare pentru cultivarea acestor specii,
încheierea contractelor de cultură cu unităţile agricole de stat, cooperative agricole
de producţie, alte unităţi socialiste şi cu producători individuali şi achiziţionarea
acestor produse de la necontractanţi, achiziţionarea plantelor medicinale şi
aromatice şi valorificarea acestora, precum şi livrarea la export a plantelor
medicinale şi aromatice şi a fructelor şi seminţelor din aceste specii.
Art. 4. – Trustul PLAFAR se clasifică în gradul II de organizare.
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Întreprinderea PLAFAR Bucureşti se clasifică în gradul III de organizare.
Staţiunea de cercetări pentru plante medicinale şi aromatice Fundulea,
înfiinţată potrivit Decretului nr. 114/1975, se clasifică în gradul III de organizare,
iar subunităţile din componenţa acesteia se clasifică în gradele de organizare
prevăzute în anexa nr. 2.
Pentru retribuirea personalului atestat de cercetare ştiinţifică se aplică
nivelul III, iar pentru personalul de cercetare cu studii superioare neatestat şi
personalul din activitatea de cercetare ştiinţifică fără studii superioare retribuirea
se face la nivelul grupei IV de ramuri.
Complexul de producţie al cooperaţiei de consum (Comprodcoop)
Bucureşti, reorganizat ca urmare a predării activităţii de plante medicinale şi
aromatice, îşi menţine clasificarea în grupa V de ramuri şi se încadrează în gradul
III de organizare.
Art. 5. – Personalul care a aparţinut Centralei de contractări şi achiziţii,
Laboratorului de cercetări pentru plante medicinale şi produse animale,
Eximcoop-ului Bucureşti, aferent activităţilor ce se preiau, precum şi personalul
întreprinderilor şi subunităţilor care se preiau potrivit Decretului nr. 114/1975, se
consideră transferat în interesul serviciului.
Art. 6. – Întreprinderile subordonate Trustului PLAFAR vor putea încheia
contracte de cooperare cu unităţile Ministerului Industriei Chimice, Ministerului
Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii şi cu alte organizaţii socialiste,
pentru realizarea unor culturi de plante medicinale şi aromatice.
Întreprinderile PLAFAR încheie contracte de cultură pentru plante
medicinale, aromatice, mac şi muştar cu unităţile agricole socialiste şi cu
producătorii individuali.
Art. 7. – Producătorii care încheie contracte cu întreprinderile de PLAFAR
beneficiază de următoarele avantaje:
a) vor primi gratuit material de înmulţire de la întreprinderile PLAFAR;
b) vor putea primi, cu plata imediată sau pe credit până la termenul
contractual de predare a producţiei, îngrăşăminte şi alte produse chimice necesare
aplicării tehnologiilor de cultură, în limita repartiţiilor, la preţurile legale în
vigoare;
c) pot primi în folosinţă, fără plată, tocuri, rame sau răsadniţe complete,
rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice şi alte materiale necesare producţiei, de la
întreprinderile PLAFAR.
Art. 8. – Pentru plantele medicinale şi aromatice din culturi şi flora
spontană, mac, muştar şi materialul de înmulţire pentru aceste specii nu se plăteşte
impozit pe circulaţia mărfurilor.
Art. 9. – Contravaloarea plantelor medicinale şi aromatice din flora
spontană, recoltate şi predate în mod organizat de unităţile şcolare, organizaţiile de
tineret şi de pionieri, va fi achitată acestora, conform preţurilor legale în vigoare,
de către întreprinderea PLAFAR beneficiare.
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Modul de utilizare a sumelor ce se vor încasa din valorificarea plantelor
medicinale şi aromatice potrivit alineatului precedent, precum şi a celor obţinute
din vânzarea producţiei din loturile şcolare şi micro-cooperativele agricole de
producţie, se va stabili de către Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, împreună
cu Uniunea Tineretului Comunist şi Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor.
Art. 10. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1771/1974 privind unele
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, anexa nr. 6 –
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, se completează la obiectul de
activitate al Întreprinderii „Fructexport” Bucureşti prevăzută la poziţia 2 după cum
urmează:
„- plante medicinale şi aromatice, seminţe şi fructe din aceste specii şi
uleiuri eterice.”.
Art. 11. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 155/1961 privind regimul
de contractare şi achiziţii pentru plante medicinale, aromatice, mac, muştar şi sorg,
precum şi stabilirea preţurilor de livrare la aceste produse, şi dispoziţiile din
obiectul de activitate al „Eximcoop” Bucureşti, compartiment de export-import
din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, referitoare la
„plante medicinale, seminţe aromatice (coriandru, fenicol, chimion, mac, măceşe,
cătină, in, muştar), uleiuri eterice”, prevăzute în anexa nr. 18 la Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 1771/1974 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţii de comerţ exterior, ca şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.
Consiliul de Miniştrii
al Republicii Socialiste România,
primul ministru,
MANEA MĂNESCU
Bucureşti, 12 noiembrie 1975.
Nr. 1056.

ANEXA NR. 1
LISTA
întreprinderilor din subordinea Trustului PLAFAR
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sediul

Denumirea întreprinderilor
Întreprinderea PLAFAR Bucureşti
Întreprinderea PLAFAR Botoşani
Întreprinderea PLAFAR Braşov
Întreprinderea PLAFAR Brăila
Întreprinderea PLAFAR Cluj-Napoca
Întreprinderea PLAFAR Craiova
Întreprinderea PLAFAR Oradea
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Localitatea
Bucureşti
Botoşani
Braşov
Brăila
Cluj-Napoca
Craiova
Oradea

Judeţul
Botoşani
Braşov
Brăila
Cluj
Dolj
Bihor

8.
9.
10.

Întreprinderea PLAFAR Orăştie
Întreprinderea PLAFAR Roman
Întreprinderea PLAFAR Timişoara

Orăştie
Roman
Timişoara

Hunedoara
Neamţ
Timiş

ANEXA NR. 2
CLASIFICAREA
în grade de organizare a subunităţilor Staţiunii de cercetări pentru plante medicinale şi
aromatice Fundulea
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea subunităţii
Ferma nr. 1, producere de sămânţă şi droguri
Ferma nr. 2, producerea de material săditor şi droguri
Ferma nr. 3, producere de sămânţă şi droguri
Sectorul mecanic, construcţii, uscător, distilator

Gradul de organizare
gradul III
gradul III
gradul III
gradul III

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 125,
29 noiembrie 1975, p. 2–4
89.
Ordin privind sarcinile comune ale organelor sanitare-veterinare şi sanitare în
prevenirea şi combaterea transmiterii bolilor de la animale la om
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare şi ministrul sănătăţii,
având în vedere prevederile Legii sanitare-veterinare nr. 60/1974,
în executarea planului de măsuri privind condiţiile de producere,
depozitare şi desfacere a produselor alimentare,
văzând Hotărârea din 2.IX.1975 a Biroului Executiv al Consiliului de
conducere al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Hotărârea din
9.IX.1975 a Biroului Executiv al Consiliului de conducere al Ministerului Sănătăţii,
în temeiul decretului nr. 14/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi al Decretului
452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu
modificările ulterioare, emit următorul:
ORDIN
1. Bolile comune omului şi animalelor, precum şi bolile produse la om
prin germeni condiţionat patogeni la animale, a căror prevenire, depistare şi
combatere fac obiectul prezentului ordin, sunt: antraxul, bruceloza, cisticercoza,
febra Q, leptospiroza, ornitoza, morva, rabia, tularemia, trichineloza, tuberculosa
bovină, salmonelozele.
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2. Medicii din circumscripţiile sanitare-veterinare şi medicii
dispensarelor comunale şi urbane au obligaţia să se informeze reciproc despre
orice caz de boală care este comună omului şi animalelor, apărut pe teritoriul
circumscripţiei, precum şi despre măsurile luate în focar.
Măsurile referitoare la prevenirea transmiterii îmbolnăvirilor de la
animale la om (depistări, restricţii asupra circulaţiei produselor de origine animală
ş.a.) se iau în comun.
3. Inspectoratele sanitare-veterinare judeţene şi Inspectoratul
agrozooveterinar al municipiului Bucureşti, centrele sanitare-antiepidemice
judeţene şi al municipiului Bucureşti să se informeze reciproc, lunar, asupra
incidenţei bolilor comune omului şi animalelor, precum şi asupra incidenţei
bolilor prin germeni condiţionat patogeni la animale, care se transmit şi la om.
În cazul apariţiei unor izbucniri epizootice care pot afecta starea de
sănătate a populaţiei sau în cazul unor izbucniri epidemice la care se suspectează o
sursă de îmbolnăvire animală, informarea reciprocă se face operativ.
Măsurile de combatere şi de prevenire a transmiterii bolilor de la animale
la om se stabilesc, se aplică şi se controlează în comun.
În orice focar de toxiinfecţie alimentară, bănuită de origine animală,
ancheta epidemiologică se face în comun.
În situaţii speciale care necesită instituirea unor măsuri restrictive în
circulaţia produselor alimentare de origine animală ori în unităţile care
prelucrează sau depozitează alimente de origine animală, organele sanitareveterinare şi sanitare vor acţiona în comun.
4. Direcţia sanitară-veterinară din Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare şi Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii se
informează, reciproc, semestrial, asupra evoluţiei bolilor comune omului şi
animalelor.
În cazul apariţiei unor izbucniri epizootice care pot afecta starea de
sănătate a populaţiei sau în cazul apariţiei unor izbucniri epidemice la care se
suspectează o sursă de îmbolnăvire animală, informarea reciprocă se face operativ.
Planurile de măsuri privind profilaxia şi combaterea bolilor comune
omului şi animalelor aplicabile pe teritoriul ţării se elaborează în comun de către
Direcţia sanitară-veterinară din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi
Inspectoratul sanitar de stat central din Ministerul Sănătăţii.
5. Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile care prelucrează,
depozitează sau valorifică produse alimentare de origine animală, precum şi
pentru mijloacele de transport al acestor produse, se face în comun de către
Inspectoratele sanitare-veterinare judeţene sau Inspectoratul agrozooveterinar al
municipiului Bucureşti şi centrele sanitare-antiepidemice judeţene sau al
municipiului Bucureşti, după ce s-a constat că unitatea şi, respectiv, mijloacele de
transport întrunesc condiţiile sanitare-veterinare şi de igienă pentru a fi autorizate
(conform modelului anexat).
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Autorizaţia este valabilă un an de la data emiterii şi poate fi prelungită
prin vizare pe încă un an sau retrasă, în funcţie de condiţiile sanitare-veterinare şi
de igienă existente.
Autorizaţia de funcţionare se eliberează la cererea unităţii. Cererea se
înregistrează la inspectoratul sanitar-veterinar judeţean sau Inspectoratul
agrozooveterinar al municipiului Bucureşti şi va fi însoţită de documentaţia
referitoare la realizarea condiţiilor de aplicare a normelor sanitare-veterinare şi de
igienă. Centrele sanitare-antiepidemice vor păstra, pentru unităţile autorizate,
situaţia sintetică a principalelor caracteristici sanitare, rezultate din documentaţia
prezentată, precum şi eventualele prescripţii făcute cu ocazia autorizării.
6. Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă de inspectoratul sanitarveterinar judeţean, Inspectoratul agrozooveterinar al municipiului Bucureşti ori de
centrul sanitar-antiepidemic judeţean sau al municipiului Bucureşti, în cazul în
care se constată că în decursul funcţionării nu sunt respectate normele sanitareveterinare sau de igienă, asigurate la punerea în funcţiune, sau cele stabilite prin
reglementări ulterioare. Retragerea se face cu înştiinţarea reciprocă a celor două
organe emitente.
7. La efectuarea controalelor în unităţile care prelucrează, depozitează
sau valorifică produse alimentare de origine animală, medicii veterinari şi medicii
umani au obligaţia de a consulta registrul unic de control al unităţii, în scopul
cunoaşterii constatărilor şi recomandărilor anterioare, şi de a consemna
constatările şi prescripţiile proprii. Eventualele infirmări privind unele măsuri
restrictive aplicate (blocare sau scoatere din consum a unor cantităţi mari de
alimente ş.a.) de către unul dintre organele emitente se vor face de comun acord.
Infirmarea restricţiei se dispune de către organul care a aplicat-o.
8. Produsele alimentare de origine animală necorespunzătoare
consumului public, fie prin depăşirea termenului de valabilitate, fie prin degradări
survenite în timpul depozitării, pot fi recondiţionate numai în cazurile în care
organele sanitare şi sanitare-veterinare avizează în prealabil astfel de operaţiuni şi
numai cu respectarea condiţiilor stabilite în avizul ce se eliberează în comun.
După recondiţionare, lotul de produse alimentare va fi verificat prin
examene de laborator, pe probe reprezentative. Pe baza rezultatelor de laborator,
organele sanitare-veterinare şi sanitare vor stabili de comun acord dacă lotul în
discuţie poate fi pus în consum, condiţionat sau necondiţionat, eliberând, în acest
sens, avizul de punere în consum public.
9. Direcţia sanitară-veterinară şi Inspectoratul sanitar de stat central, cu
sprijinul institutelor de cercetare şi laboratoarelor de profil, vor stabili tehnici de
laborator unitare, pentru investigarea microbiologică şi chimică a produselor
alimentare de origine animală.
10. Direcţia sanitară-veterinară din Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare,
inspectoratele
sanitare-veterinare
judeţene,
Inspectoratul
agrozooveterinar al municipiului Bucureşti, Inspectoratul sanitar de stat central
din Ministerul Sănătăţii, direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi
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Centrul sanitar-antiepidemic al municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
11. Ordinul nr. 61/1975 al Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare şi nr. 183/1975 al Ministerului Sănătăţii privind sarcinile comune ale
organelor sanitare-veterinare şi sanitare în prevenirea şi combaterea transmiterii
bolilor de la animale la om îşi încetează aplicabilitatea.
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare,
ANGELO MICULESCU

Ministrul sănătăţii,
Prof. dr. RADU PĂUN

Bucureşti, 22 septembrie 1975.
Nr. 124/368.
ANEXĂ
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare
Direcţia sanitară-veterinară
Inspectoratul sanitar-veterinar al judeţului
........................................................................
Str. ..................................... nr. ......................
Telefon ...........................................................

Ministerul Sănătăţii
Inspectoratul sanitar de stat central
Centrul sanitar-antiepidemic al judeţului
..........................................................................
Str. ...................................nr. ..........................
Telefon ...........................................................

Autorizaţie de funcţionare Nr. ………..
Din anul 197… luna ……………… ziua ………
Având în vedere cererea ………………………… nr. …………….. înregistrată
la Inspectoratul sanitar-veterinar judeţean ……………. sub nr. ………… din ……………
în baza Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului sanitar de stat şi a Legii sanitare-veterinare nr. 60/1974, în urma constatării
că normele şi măsurile de igienă şi sanitare-veterinare impuse prin
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
au fost respectate.
Autorizăm ca .....................................................................................................................
din judeţul ............................... str. ..........................nr. ......................................................................
din subordinea .....................................................................................................................................
să pună în funcţiune:
Unitatea din str. .................................................... nr. ................ sectorul ........................................
localitatea ..............................................................................................................................................
Inspector sanitar-veterinar şef,

Inspector sanitar şef,
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Inspectoratul sanitar-veterinar
judeţean .........................................................
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197 ...................................
Inspector sanitar-veterinar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197 ...................................
Inspector sanitar-veterinar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197 ...................................
Inspector sanitar-veterinar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197 ...................................
Inspector sanitar-veterinar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197 ...................................
Inspector sanitar-veterinar şef,

Centrul sanitar-antiepidemic
judeţean ..........................................................
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197....................................
Inspector sanitar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197....................................
Inspector sanitar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197....................................
Inspector sanitar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197....................................
Inspector sanitar şef,
Data verificării ..............................................
Vizat pentru anul 197....................................
Inspector sanitar şef,

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII,
nr. 48, 24 mai 1976, p. 7.
90.
Ordin pentru stabilirea Normelor republicane de radioprotecţie
Preşedintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, ministrul
sănătăţii şi preşedintele Consiliului Naţional al Apelor,
în temeiul art. 47 din Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăşurarea
activităţilor în domeniul nuclear din Republica Socialistă România, al Decretului
Nr. 870/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru
Energia Nucleară, cu modificările ulterioare, al Decretului nr. 452/1969 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi al
Decretului Consiliului de Stat nr. 156/1975 privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor şi oficiilor de gospodărire a
apelor, emit următorul
ORDIN
Art. 1. – Se aprobă Normele republicane de radioprotecţie, care fac parte
integrantă din prezentul decret.
Art. 2. – Normele de igienă referitoare la protecţia populaţiei şi mediului
înconjurător împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante şi ale
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contaminărilor radioactive, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
274/1974, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I,
nr. 116 din 5 septembrie 1974, se abrogă.
Preşedintele Comitetului de Stat
pentru Energia Nucleară,
IOAN URSU

Preşedintele Consiliului Naţional
al Apelor
FLORIN IORGULESCU

Ministrul sănătăţii,
RADU PĂUN
Bucureşti, nr. 122/133/26/1976.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII, nr. 71,
16 iulie 1976, p. 6.
91.
Ordin pentru abrogarea Ordinului nr. 76/1975 privind stabilirea normelor de
igienă referitoare la alimentaţia raţională a populaţiei
Ministrul sănătăţii,
văzând referatul nr. IX/C1/3109/1976 al Inspectoratului sanitar de stat
central,
în temeiul Decretului nr. 452/1969, cu modificările ulterioare, privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, emite următorul ordin:
articol unic. – Ordinul nr. 76 din 6 martie 1975 privind stabilirea
normelor de igienă referitoare la alimentaţia naţională a populaţiei, publicat în
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 25 din 15 martie
1975, se abrogă.
Ministrul sănătăţii,
NICOLAE NICOLAESCU
Bucureşti, 9 iulie 1976.
Nr. 304.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII, nr. 74,
23 iulie 1976, p. 1.
92.
Decret al Consiliului de Stat pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru obţinerea de către medicii
primari a gradelor I şi II
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru obţinerea de către medicii primari a gradelor I şi II.
Art. 2. – Numărul locurilor ce urmează a fi scoase anual la concurs
pentru obţinerea de către medicii primari a gradelor I şi II se aprobă de Consiliul
de Miniştri, la propunerea Ministerului Sănătăţii.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 16 iulie 1976.
Nr. 244.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII, nr. 74,
23 iulie 1974, p. 1–4.
93.
Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru obţinerea
de către medicii primari a gradelor I şi II
CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale
Art. 1. – Medicii primari pot obţine gradele I şi II prin concurs, în
condiţiile stabilite de prezentul regulament.
Concursul are ca scop să promoveze în ierarhia medicală cele mai
valoroase cadre care s-au distins în activitatea profesională, ştiinţifică şi
social-obştească, care au un comportament etic la locul de muncă în familie şi
societate.
Art. 2. – Concursul se organizează anual de către Ministerul Sănătăţii, pe
specialităţi sau pe grupe de specialităţi, medicină generală adulţi, pediatrie şi
stomatologie generală, şi se desfăşoară la Ministerul Sănătăţii.
Data când are loc concursul, numărul locurilor, precum şi condiţiile în
care se fac înscrierile la concurs, se publică de Ministerul Sănătăţii în presa
centrală, cu minimum 45 de zile înaintea datei fixate pentru concurs.
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CAPITOLUL 2
Condiţii de participare la concurs
Art. 3. – La concurs se pot prezenta medicii primari, încadraţi cu
contract de muncă pe durată nelimitată, indiferent de funcţia îndeplinită, de
subordonarea unităţii şi de la locul de muncă.
Art. 4. – Pentru obţinerea gradului I se pot prezenta medicii primari
gradul II care au o vechime de minimum 3 ani în acest grad şi cel puţin 16 ani
vechime în munca sanitară; pentru obţinerea gradului II, medicii primari gradul
III cu o vechime de minimum 3 ani în grad şi cel puţin 13 ani vechime în munca
sanitară. Vechimea se ia în calcul până la sfârşitul lunii în care se organizează
concursul.
Art. 5. – Medicii primari care în anul premergător concursului au primit
în cadrul aprecierii anuale calificativul „slab” nu pot participa la concurs.
CAPITOLUL 3
Actele necesare înscrierii la concurs
Art. 6. – În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune, odată
cu cererea de înscriere, următoarele acte:
a) memoriu de activitate profesională, titluri şi lucrări ştiinţifice;
b) aprecierea conducerii unităţii asupra activităţii profesionale, care va
cuprinde şi calificativele obţinute în ultimii 3 ani;
c) recomandarea colectivului de muncă din care face parte candidatul;
d) acte din care să rezulte vechimea în gradul de medic primar şi
vechimea în munca sanitară;
e) acte privind titluri ştiinţifice, brevete de invenţii, certificate de inovator
ş.a.;
f) copii de pe brevetele şi legitimaţiile care atestă conferirea de ordine şi
medalii şi alte distincţii;
g) fişă cu date personale, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.
Consultarea colectivului de muncă în vederea obţinerii recomandării se
organizează de organul sindical împreună cu organul de conducere colectivă al
unităţii.
CAPITOLUL 4
Criterii de concurs pentru obţinerea gradelor
Art. 7. – Criteriile de concurs pentru obţinerea de către medicii primari a
gradelor I şi II sunt următoarele:
a) rezultatele obţinute în activitatea de asistenţă medicală şi contribuţia
adusă la apărarea şi promovarea stării de sănătate a populaţiei, ţinându-se seama
de:
- realizarea cantitativă şi calitativă a sarcinilor profesionale, reflectată în
îmbunătăţirea indicatorilor stării de sănătate;
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- iniţiativa în găsirea şi aplicarea unor noi metode de investigaţie şi
tratament, de introducere a noului în muncă;
- îndeplinirea atribuţiilor de îndrumare şi control în teritoriu şi eficienţa
acestor acţiuni;
- modul de îndeplinire a sarcinilor de conducere, organizarea muncii
personale şi a subalternilor, preocuparea pentru realizarea programului de
perfecţionare a pregătirii profesionale a cadrelor din subordine;
- atitudinea faţă de muncă şi disciplină, conştiinciozitatea şi perseverenţa
în îndeplinirea sarcinilor;
b) rezultatele obţinute în activitatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii
sănătăţii:
- lucrări ştiinţifice publicate sau comunicate;
- titluri ştiinţifice;
- invenţii, inovaţii, raţionalizări;
c) calificativele primite în cadrul aprecierilor anuale pe ultimii 3 ani
premergători concursului;
d) vechimea de medic primar;
e) vechimea în munca sanitară ca medic, apreciindu-se diferenţiat munca
prestată în mediul rural.
La aprecierea activităţii profesionale pentru cadrele didactice din
învăţământul superior medical şi cadrele din unităţile de cercetare ştiinţifică
medicală se va avea în vedere aportul adus de aceste cadre în procesul de asistenţă
medicală.
Art. 8. – Rezultatele obţinute în munca profesională şi ştiinţifică vor fi
menţionate de fiecare candidat în memoriul de activitate profesională, titluri şi
lucrări ştiinţifice.
Memoriul va fi confirmat de organul de conducere colectivă al unităţii în
care candidatul funcţionează. Pentru cadrele didactice memoriul va fi confirmat în
biroul senatului instituţiei de învăţământ superior, în colaborarea cu organul de
conducere colectivă al unităţii sanitare în care se desfăşoară activitatea didactică
integrată în procesul de asistenţă medicală.
În toate cazurile memoriul de activitate profesională, titluri şi lucrări
ştiinţifice va fi confirmat şi de Uniunea societăţilor de ştiinţe medicale şi de
Colegiul medicilor şi farmaciştilor.
CAPITOLUL 5
Comisiile de concurs. Notarea, clasificarea candidaţilor
şi confirmarea concursului
Art. 9. – Aprecierea activităţii candidaţilor în vederea întocmirii
clasificării se face de comisii numite de Ministerul Sănătăţii, care se compun din
preşedinte, 3–7 membri şi un secretar. Aprecierea activităţii se face pe bază de
punctaj, întocmit potrivit anexei nr. 2 la prezentul decret.
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Comisiile se constituie pentru fiecare concurs, pe specialităţi sau pe
grupe de specialităţi, medicină generală adulţi, pediatrie şi stomatologie generală.
Preşedinţii comisiilor de concurs vor fi numiţi din profesorii universitari,
având gradul I de medic primar.
Membrii comisiilor vor fi medici primari – cadre didactice din
învăţământul superior medical şi medici din reţeaua de asistenţă medicală –, cu
gradul cel puţin egal cu acela pe care urmează să-l obţină candidatul.
Art. 10. – Notarea candidaţilor în vederea întocmirii clasificării se face
după cum urmează:
a) aprecierea asupra activităţii de asistenţă medicală printr-un punctaj
între 1 şi 40;
b) aprecierea asupra activităţii ştiinţifice, printr-un punctaj între 1şi 10;
c) calificativele obţinute în cadrul aprecierii anuale: „satisfăcător” – 3
puncte; „bun” – 6 puncte; „foarte bun” – 10 puncte. Notarea se face pentru fiecare
an în parte;
d) pentru fiecare an de vechime în gradul de medic primar – un punct;
e) pentru fiecare an de vechime în munca sanitară – un punct. Anii
lucraţi în mediul rural sunt notaţi în plus fiecare cu câte un an.
Art. 11. – Fiecare membru al comisiei, cu excepţia secretarului,
analizează documentele privind activitatea profesională şi activitatea ştiinţifică a
candidaţilor şi acordă pentru fiecare criteriu de apreciere un punctaj potrivit
prevederilor art. 10.
Punctajul acordat de comisie pentru fiecare criteriu constă din suma
punctelor acordate de comisie, împărţită la numărul membrilor acesteia.
În cazul în care, pentru acelaşi criteriu, între notările făcute de membrii
comisiei există o diferenţă mai mare de 5 puncte nota finală se stabileşte cu
majoritate normală de voturi.
Art. 12. – Pentru a fi incluşi în clasificare, candidaţii trebuie să
întrunească în mod obligatoriu un minimum total de puncte, după cum urmează:
- pentru gradul I – minimum 85 puncte;
- pentru gradul II – minimum 75 puncte.
Art. 13. – Clasificarea întocmită de comisii este supusă spre confirmare
Consiliului de conducere al Ministerului Sănătăţii, cu participarea directorilor
direcţiilor sanitare şi a conducătorilor compartimentelor de specialitate din
ministerele cu reţea sanitară proprie. Sunt declaraţi reuşiţi la concurs şi li se acordă
gradul I, respectiv gradul II, prin ordinul ministrului sănătăţii, numai candidaţilor
care, în ordinea clasificării, se încadrează în limita numărului de locuri publicat
pentru fiecare specialitate în parte.
Locurile rămase neocupate se publică la o nouă sesiune de concurs.
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CAPITOLUL 6
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 14. – Candidaţii care din cauza punctajului obţinut nu s-au încadrat
în numărul de locuri publicat, şi ca atare nu li s-a acordat gradul I şi II, pot obţine
aceste grade numai printr-un alt concurs.
Art. 15. – Locurile pentru concurs din reţelele sanitare ale Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne se publică de Ministerul Sănătăţii, la
propunerea acestor ministere, în limita procentelor aprobate.
Art. 16. – Obţinerea de către medicii primari a gradelor I şi II se face fără
schimbarea locului de muncă. În scopul unei repartizări mai judicioase a medicilor
cu înaltă calificare profesională pe întreg teritoriul ţării, Ministerul Sănătăţii poate
scoate la concurs şi posturi vacante în unităţi sanitare pentru specialităţi deficitare.
În aceste cazuri obţinerea gradelor I şi II este condiţionată de schimbarea locului
de muncă, prin ocuparea postului scos la concurs.
Pentru aceste posturi se vor prezenta opţiuni la înscriere, iar clasificaţia
se va face separat. Medicii primari care au obţinut în acest mod gradul I sau II au
obligaţia să funcţioneze pe posturile respective minimum 5 ani.
Art. 17. – În vederea constituirii comisiilor pentru prima sesiune de
concurs, Consiliul de conducere al Ministerului Sănătăţii, la propunerea biroului
executiv al acestuia, va hotărî înainte de începerea concursului acordarea gradelor
de medic primar I sau II medicilor propuşi a face parte din aceste comisii.
Acordarea gradelor se va face cu respectarea condiţiilor prevăzute în
prezentul regulament şi numai în limita numărului strict necesar constituirii
comisiilor la prima sesiune.
Art. 18. – În aplicarea nomenclatorului aprobat prin Legea nr. 57/1974,
la primele două sesiuni se pot prezenta la concurs pentru obţinerea gradului II
medicii primari gradul III care au o vechime de 3 ani în grad, iar pentru gradul I,
medicii primari gradul III cu o vechime de minimum 6 ani în grad.
Pentru a se da posibilitatea candidaţilor care n-au putut obţine gradul I
să poată participa la concursul pentru gradul II sesiunile se organizează separat.
Art. 19. – Unităţile unde sunt încadraţi medicii care candidează pentru
obţinerea gradului I sau II sunt obligate să elibereze, la cererea acestora, toate
actele necesare pentru participarea la concurs.
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ANEXA NR. 1
Viza directorului
unităţii
FIŞA
cu datele personale ale candidatului
1. Numele şi prenumele
................................................................................................................
(cu iniţiala tatălui)
2. Numele avut anterior
................................................................................................................
3. Data şi locul naşterii
................................................................................................................
4. Apartenenţa politică
................................................................................................................
5. Locurile de muncă unde a funcţionat de la începutul activităţii profesionale
Nr. Denumirea
Specialitatea Funcţia şi gradul Data
Data
Observaţii
crt. instituţiei
profesional
încadrării plecării
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Concursuri şi examene promovate (natura concursului, anul susţinerii, ordinul de
confirmare)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. Cursuri de specializare şi perfecţionare (specialitatea, durata, anul, ţara etc.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Titluri ştiinţifice (doctor în ştiinţe, doctor-docent, alte titluri)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Membru sau membru corespondent al Academiei R.S.R., al Academiei de Ştiinţe
medicale
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. Funcţii de conducere în domeniul ocrotirii sănătăţii (director de unitate, director
adjunct, şef de secţie, de serviciu, şef de laborator etc.) şi perioada
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11. Deplasări în străinătate, în interes de serviciu sau personal (ţara, scopul, durata, anul)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
12. Decoraţii (medalii, ordine, alte distincţii, anul conferirii)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data ………………….
Semnătura candidatului
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ANEXA NR. 2
FIŞA DE NOTARE
pentru obţinerea gradelor I şi II de medic primar
Numele şi prenumele
........................................................................................................
candidatului
Unitatea
........................................................................................................
Localitatea
........................................................................................................
Judeţul
........................................................................................................
Concursul5
........................................................................................................
Nr. crt. Numele şi prenumele
Semnătura
Notele acordate la criteriile
prevăzute la art. 7 din
regulament
a)
b)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Nota obţinută la fiecare dintre cele două criterii6
Punctajul general7 …………
Preşedinte,
Secretar,
.................................................................................. ..........................................................................

5

Se completează după caz:
- de specialitate gradul I sau II;
- de medicină general gradul I sau II;
- de stomatologie general gradul I sau II.
6
Se împarte totalul punctajului de la fiecare criteriu a) şi b) la numărul membrilor comisiei, rezultând
punctajul la un criteriu.
7
Suma notelor acordate de comisie la criteriile a) şi b), la care se însumează punctajul la criteriile c),
d) şi e).
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII, nr. 78,
9 august 1976, p. 5–6.
94.
Ordin privind aprobarea nomenclaturii produselor fabricate de unităţile de
interes local, ale căror preţuri cu amănuntul se stabilesc de Ministerul Sănătăţii
Ministrul sănătăţii,
văzând referatul Direcţiei dezvoltării şi planificării nr. III/B/3050/1976,
văzând acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri nr. 1948/1976,
în temeiul Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor şi
al Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu modificările ulterioare, emite următorul:
ORDIN
1. Se aprobă nomenclatura produselor fabricate de unităţile de interes
local, ale căror preţuri cu amănuntul se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, în calitate
de organ coordonator al desfacerii potrivit art. 91 lit. b) din Legea nr. 19/1971,
prevăzută în anexa la prezentul ordin.
Preţurile sunt unice şi se aplică la toate unităţile socialiste.
2. Prevederile acestui ordin se aplică la sortimentele care fac parte din
grupele de produse prevăzute în nomenclatura aprobată şi care la data intrării în
vigoare a prezentului ordin nu au stabilite preţuri cu amănuntul.
Pentru produsele prevăzute în nomenclatura aprobată, ale căror preţuri
cu amănuntul au fost stabilite anterior intrării în vigoare a prezentului ordin,
organele care le-au stabilit vor transmite spre examinare aceste preţuri
Ministerului Sănătăţii.
3. Direcţia dezvoltării şi planificării va aduce la îndeplinire prezentul
ordin.
Ministrul sănătăţii,
NICOLAE NICOLAESCU
Bucureşti, 29 iulie 1976.
Nr. 333.
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ANEXĂ
NOMENCLATURA
produselor fabricate de unităţile de interes local, la care Ministerul Sănătăţii stabileşte
– pentru sortimentele noi – preţuri cu amănuntul unice pe economie
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Produsul

Specialitatea medicală

Seringă medicală de uz general recondiţionată
Lentile pentru ochelari de vedere, cu dioptrii
Rame pentru ochelari de vedere
Braţ rezervă cu metal pentru rame pentru ochelari de vedere
Aplicaţii metalice, balamale cu şurub, ornamentaţii pentru
ochelari de vedere
Aliaj de argint
Piatră rotundă nemontată pentru viplă
Placă din sticlă pentru preparat ciment dentar
Şnur fără sfârşit
Discuri din carborundum
Piatră dentară
Puf circular din bumbac
Gumă de lustruit (polipanto)
Metal de turnat
Melot
Perie circulară de lustruit
Aliaj pentru lipit
Ramă pentru fierăstrău dentar
Inel pentru chiuvetă dentară
Capete cauciuc pentru cârje
Altele
Gutiere
Picător din sticlă (instilator)
Lame pentru microscop
Stativ pentru eprubete, baloane, pipete, pâlnii etc.
Inele cu mufă şi fără mufă
Stativ metalic trepied
Stativ cu placă dreptunghiulară
Trepied
Cleme cu mufă pentru biuretă
Balanţă pentru echilibrat tuburile de centrifugă
Pipetă cauciuc pentru instilator

Toate specialităţile
Optică medicală
Optică medicală
Optică medicală
Optică medicală
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Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie
Ortopedie
Ortopedie
Ortopedie
Laborator
Laborator
Laborator
Laborator
Laborator
Laborator
Laborator
Laborator
Laborator
Laborator

33. Aparat portabil respiraţie artificială

Anestezie-reanimare,
respiraţie artificială
Diverse
Radiologie
Stomatologie

34. Canulă din bachelită pentru irigator
35. Ochelari de protecţie
36. Romodent

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 36,
27 aprilie 1977, p. 2.
95.
Decret al Consiliului de Stat privind acordarea unor drepturi femeilor
donatoare de lapte de mamă
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Femeile donatoare de lapte de mamă primesc, ca recompensă,
62 de lei pentru fiecare litru de lapte de mamă donat.
Art. 2. – Femeilor donatoare de lapte de mamă li se acordă, gratuit, pe
toată perioada cât donează lapte, asistenţă medicală, medicamente şi materiale
sanitare, iar în cazul spitalizării, şi întreţinere.
Art. 3. – Laptele de mamă donat se recoltează şi se distribuie sugarilor, pe
bază de prescripţie medicală şi numai prin unităţile sanitare.
Art. 4. – Plata recompensei prevăzută la art. 1 se asigură din fondurile
stabilite în planurile de cheltuieli ale unităţilor sanitare, în cadrul cărora se
recoltează laptele, de la articolul „medicamente”.
Art. 5. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2168/1956 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea punctelor de
donare a laptelui de mamă, publicată în Colecţia de hotărâri şi dispoziţii a
Consiliului de Miniştri nr. 57 din 6 noiembrie 1956, se abrogă.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 22 aprilie 1977.
Nr. 100.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 36,
27 aprilie 1977, p. 3–4.
96.
Ordin pentru modificarea punctului 35 din Normele de igienă privind
producţia, prepararea, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor şi
băuturilor, stabilite prin Ordinul ministerului sănătăţii nr. 91/1974
Ministrul sănătăţii,
văzând referatul Direcţiei asistenţei medicale – Inspectoratul sanitar de
stat central nr. V1/C1/1717 din 11.04.1977,
în temeiul Decretului nr. 974/1965 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Inspectoratului sanitar de stat central şi al Decretului nr. 452/1969
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările
ulterioare, emite următorul ordin:
articol unic. – Punctul 35 din Normele de igienă privind producţia,
prepararea, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor şi băuturilor,
stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 91/1974 şi publicate în Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 30 din 8 martie 1974, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„35. La prepararea produselor de carne tip sângerete, a prăjiturilor cu
cremă de ouă, precum şi a maionezei, pe lângă măsurile generale de igienă şi
sanitar-veterinare se vor lua următoarele măsuri:
- pentru produsele de carne tip sângerete prelucrarea termică va fi astfel
condusă încât să realizeze o temperatură de 80 oC timp de cel puţin 20 de minute
în interiorul preparatului; produsul finit va fi păstrat la temperatura de maxim 4 oC
şi numai 48 de ore;
- pentru crema de ouă, prelucrarea termică va asigura o temperatură de
o
80 C timp de cel puţin 20 de minute; produsul finit va fi păstrat la temperatura de
maximum 4oC şi numai 24 de ore;
- pentru maioneză se va folosi numai gălbenuşul de la ouă fierte de 10
minute; prin reţeta de preparare se va asigura un Ph de maximum 4; produsul finit
se va păstra la temperatura de maximum 4 oC şi numai 24 de ore.
Unităţile vor prepara produsele de bază de reţete tehnologice care să
asigure respectarea prevederilor de la alineatele precedente, vor ţine evidenţa şarjelor
preparate şi vor păstra probe din fiecare, în condiţiile stabilite la punctul 39.”.
Ministrul sănătăţii,
NICOLAE NICOLAESCU
Bucureşti, 12 aprilie 1977.
Nr. 144.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 59,
6 iulie 1977, p. 1–2.
97.
Decret al Consiliului de Stat privind ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai
mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere
În cadrul politicii partidului şi statului de edificare a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, de ridicare continuă a bunăstării materiale şi spirituale a
întregului nostru popor, o atenţie deosebită se acordă creşterii şi educării copiilor,
sprijinirii familiilor cu copii.
Programul de creştere a retribuţiei şi a altor venituri, a nivelului de trai al
populaţiei în cincinalul 1976–1980, adoptat de Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, prevede instituirea unui nou sistem de ajutoare
pentru mamele cu mai mulţi copii, majorarea ajutoarelor ce se acordă soţiilor de
militari în termen şi plata indemnizaţiilor de naştere.
În scopul aplicării acestor măsuri,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – În cadrul sprijinului material de care se bucură familiile cu copii
din partea statului socialist se acordă, pe lângă alocaţia de stat pentru copii, şi
următoarele ajutoare băneşti:
a) ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii;
b) ajutorul pentru soţii de militari în termen;
c) indemnizaţia de naştere.
A. Ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii
Art. 2. – Mamelor care au în îngrijire 5 sau mai mulţi copii în vârstă de
până la 18 ani li se acordă următoarele ajutoare băneşti lunare:
a) 200 lei, mamelor cu 5 sau 6 copii;
b) 350 lei, mamelor cu 7, 8 sau 9 copii;
c) 500 lei, mamelor cu 10 sau mai mulţi copii.
Art. 3. – (1) În cazul în care, pe lângă copii pe care i-a născut, mama are
în îngrijire şi copii ai soţului său proveniţi dintr-o căsătorie anterioară sau din
afara căsătoriei se iau în considerare şi aceştia.
(2) Copiii care au fost înfiaţi de alte persoane, cei care au fost
încredinţaţi, în condiţiile legii, altor persoane, cei cărora li se asigură întreţinere
din partea statului în leagăne, case de copii, cămine pentru copii deficienţi
nerecuperabili, precum şi copii aflaţi în unităţi de reeducare, nu se iau în
considerare la stabilirea ajutorului.
(3) Copii care au depăşit vârsta de 18 ani şi îşi continuă studiile se iau în
considerare la stabilirea ajutorului, până la terminarea studiilor, dar fără a depăşi
vârsta de 25 de ani.
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Art. 4. – Ajutorul se acordă mamelor, pe tot timpul vieţii, indiferent de
natura şi nivelul veniturilor pe care le realizează sau de alte alocaţii, indemnizaţii
sau ajutoare pe care le primesc.
Art. 5. – (1) Ajutorul se acordă mamelor care la data intrării în vigoare a
prezentului decret sau ulterior acestei date îndeplinesc condiţiile prevăzute în
prezentul decret.
(2) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentului decret
beneficiază de ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii vor primi în continuare
ajutorul majorat în cuantumurile prevăzute la art. 2.
B. Ajutorul pentru soţii de militari în termen
Art. 6. – (1) Soţiile militarilor în termen care nu sunt încadrate în muncă
şi nu au alte posibilităţi materiale de existenţă au dreptul la ajutoare lunare, dacă se
găsesc într-una din următoarele situaţii:
a) sunt gravide, începând cu luna a V-a de sarcină;
b) au copii în vârstă de până la 8 ani;
c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate.
(2) Cuantumul ajutorului se stabileşte în raport de mediul urban sau
rural în care domiciliază, astfel:
a) 350 lei în mediul urban;
b) 200 lei in mediul rural.
(3) Ajutorul pentru soţiile de militari în termen se acordă cumulativ cu
alocaţia de stat pentru copii.
Art. 7. – În cazul decesului mamei, ajutorul se acordă în continuare, până
la lăsarea la vatră a tatălui, persoanelor în a căror îngrijire au rămas copiii în vârstă
de până la 8 ani.
Art. 8. – (1) Ajutorul se acordă şi mamei necăsătorite dacă paternitatea
copilului a fost stabilită faţă de un militar în termen, prin recunoaştere sau
hotărâre judecătorească.
(2) Au dreptul la ajutor şi soţiile militarilor cu termen redus şi ale elevilor
şcolilor militare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul decret.
C. Indemnizaţia de naştere
Art. 9. – Mamelor care au născut mai mult de doi copii li se acordă o
indemnizaţie de naştere de 100 lei pentru fiecare copil născut ulterior, viu sau
mort.
D. Dispoziţii comune
Art. 10. – (1) Stabilirea şi plata ajutorului pentru mamele cu mai mulţi
copii şi a indemnizaţiei de naştere se fac de către comitetul executiv al consiliului
popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia îşi are domiciliul
persoana îndreptăţită.
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(2) Stabilirea şi plata ajutorului pentru soţiile de militari în termen se fac
de către centrele militare.
(3) Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai mulţi copii şi a
ajutorului pentru soţii de militari în termen se face pe baza propunerilor comisiilor
de pensii şi asigurări sociale din unităţi sau comunităţi după caz.
Art. 1.. – Ajutoarele prevăzute în prezentul decret se plătesc începând cu
luna următoare celei în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare; plata
ajutoarelor încetează începând cu luna următoare celei în care aceste condiţii nu
mai sunt îndeplinite.
Art. 12. – (1) Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 august 1977.
(2) Pe data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului decret se abrogă:
Decretul nr. 106/1950 pentru înfiinţarea ajutorului familial de stat ce se acordă
familiilor cu 4 sau mai mulţi copii, cu modificările ulterioare; Decretul nr.
258/1956 pentru reglementarea acordării de ajutoare soţiilor militarilor în termen,
lipsite de posibilităţi materiale de existenţă, cu modificările ulterioare; Decretul nr.
954/1966 privind indemnizaţia de naştere; Decretul nr. 411/1972 privind
acordarea unor ajutoare mamelor cu mulţi copii, precum şi orice alte dispoziţii
contrare.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 2 iulie 1977.
Nr. 197.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 68,
14 iulie 1977, p. 2–3.
98.
Decret al Consiliului de Stat privind majorarea alocaţiei de stat pentru copii
Programul de creştere a retribuţiei şi a altor venituri, a nivelului de trai al
populaţiei în cincinalul 1976–1980, adoptate de Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, prevede majorarea alocaţiei de stat pentru copii, în
medie cu 30 la sută.
În vederea aplicării acestei măsuri,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se majorează, până la sfârşitul
cincinalului 1976–1980, în medie cu 30 la sută.
(2) Majorarea se face în două etape, după cum urmează:
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a) 50% din majorarea totală, la 1 septembrie 1977.
b) 50% din majorarea totală în cursul anului 1979.
Art. 2. – (1) Cuantumurile alocaţiei, precum şi plafoanele de venituri şi
numărul copiilor în raport de care se stabileşte alocaţia, corespunzătoare majorării
care se va aplica la 1 septembrie 1977, sunt următoarele:
Plafoane de venituri lunare – lei

Pentru primul
copil
Pentru al doilea
copil
Pentru al treilea
copil
Pentru al
patrulea copil
Pentru al
cincilea copil
Pentru al
şaselea copil
Pentru al
şaptelea copil
Pentru al
optulea copil
Pentru al
nouălea copil şi
următorii

Mediul

A-până la 1600
B-până la 1390
C-până la 1500

1601–2050
1391–1790
1501–2000

urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural

185
125
195
140
220
160
220
160
220
160
240
185
255
195
165
210
275
220

150
90
160
105
185
125
185
125
185
125
210
150
220
160
230
170
240
185

2051–2500 2501–3050 3051–4000
1791–2195 2196–2600 2601–3400
2001–2500 2501–3000 3001–4000

125
70
140
80
160
105
160
105
160
105
185
125
195
140
210
150
220
160

125
70
125
70
140
80
140
80
140
80
160
105
170
115
185
125
195
140

125
70
125
70
125
70
125
70
125
70
150
90
160
105
170
115
185
125

(2) Plafoanele de venituri de la litera A din tabelul de mai sus se aplică
persoanelor încadrate în muncă care beneficiază de majorarea retribuţiei în etapa
I, 1977–1978, precum şi pensionarilor care beneficiază de majorarea pensiei la 1
august 1977.
(3) Plafoanele de venituri de la litera B se aplică persoanelor încadrate în
muncă, până la majorarea retribuţiilor acestora în etapa I, 1977–1978.
(4) Plafoanele de venituri de la litera C se aplică pentru pensionarii ale
căror pensii vor fi majorate o singură dată, în etapa II, 1979.
Art. 3. – (1) Drepturile de alocaţie acordate, în condiţiile legii, până la
data prezentului decret, rămân valabile atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile în
temeiul cărora au fost stabilite, până la majorarea retribuţiilor în prima etapă.
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(2) Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi
pensionarilor ale căror pensii se majorează o singură dată, în etapa a II-a.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 12 iulie 1977.
Nr. 212.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 79,
1 august 1977, p. 1–4.
99.
Decret al Consiliului de Stat privind alocaţia de stat pentru copii
În cadrul politicii partidului de dezvoltare multilaterală a societăţii
socialiste, statul acordă o grijă deosebită creşterii şi educării copiilor, formării şi
pregătirii lor multilaterale pentru muncă şi viaţă.
În ansamblul acestei preocupări, pe lângă condiţiile ce sunt create
tuturor copiilor în vederea dezvoltării lor fizice şi intelectuale, statul acordă sprijin
material familiilor cu copii, alocând în acest scop importante fonduri băneşti, sub
forma alocaţiei de stat pentru copii.
În vederea îmbunătăţirii cadrului juridic al acordării acestor alocaţii,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) În Republica Socialistă România statul ocroteşte şi sprijină
familiile cu copii, în scopul creării tuturor condiţiilor pentru asigurarea creşterii şi
educării copiilor, a pregătirii multilaterale pentru muncă şi viaţă a tinerei generaţii.
(2) În cadrul sprijinului material de care se bucură familiile, statul acordă
alocaţia de stat pentru copii în vârstă de până la 16 ani, aflaţi în îngrijirea familiei,
în condiţiile prezentului decret.
Art. 2. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă lunar, în cuantumuri
diferenţiate, în raport cu numărul copiilor aflaţi în întreţinerea familiei, de
veniturile titularului alocaţiei şi de mediul, urban sau rural, în care acesta
domiciliază.
(2) Persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii sunt obligate să
o folosească exclusiv în scopul îngrijirii copiilor.
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CAPITOLUL II
Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii
Art. 3. – (1) Cuantumurile, precum şi plafoanele de venituri şi numărul
copiilor în raport de care se stabileşte alocaţia de stat pentru copii, sunt
următoarele:
Mediul

Pentru primul
copil
Pentru al doilea
copil
Pentru al treilea
copil
Pentru al
patrulea copil
Pentru al
cincilea copil
Pentru al
şaselea copil
Pentru al
şaptelea copil
Pentru al
optulea copil
Pentru al
nouălea copil şi
următorii

urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural

Până la
1800
210
140
220
160
250
180
250
180
250
180
270
210
290
220
300
230
310
250

Plafoane de venituri lunare – lei 1801 –
2301 –
2801 –
2300
2800
3350
170
140
140
100
80
80
180
160
140
120
90
80
210
180
160
140
120
90
210
180
160
140
120
90
210
180
160
140
120
90
230
210
180
170
140
120
250
220
190
180
160
130
260
230
210
190
170
140
270
250
220
210
180
160

3351 –
4450
140
80
140
80
140
80
140
80
140
80
170
100
180
120
190
130
210
140

(2) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii prevăzut la alin. (1) se aplică
la data majorării alocaţiei în etapa a II-a, 1979, iar plafoanele de venituri în raport
de care se stabileşte alocaţia de stat se aplică persoanelor încadrate în muncă care
au beneficiat de majorarea retribuţiilor în etapa a II-a, 1979–1980, precum şi
pensionarilor cu pensii majorate în anul 1979.
Art. 4. – (1) Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul stabilit pentru
mediul urban, se acordă şi persoanelor domiciliate în localităţile componente ale
municipiilor şi oraşelor. Beneficiază, de asemenea, de alocaţie, în cuantumul
stabilit pentru mediul urban, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.
(2) Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul stabilit pentru mediul
rural, se acordă şi persoanelor domiciliate în comunele suburbane şi în satele
aparţinând municipiilor şi oraşelor.
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(3) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se modifică ori de câte ori se
schimbă numărul copiilor, veniturile titularului, mediul urban sau rural în care
acesta domiciliază, precum şi celelalte condiţii în raport de care se acordă alocaţia.
CAPITOLUL III
Condiţiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii
Art. 5. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă acelor familii în care
unul sau ambii părinţi sunt:
a) încadraţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată în unităţi
socialiste de stat, precum şi alte persoane care, potrivit legii, sunt asimilate
acestora;
b) cadre militare permanente, elevi ai şcolilor militare şi ai instituţiilor
militare de învăţământ superior;
c) militari în termen sau cu termen redus;
d) cadre didactice încadrate pe câte un an şcolar;
e) studenţi la învăţământul superior de zi şi doctoranzi bursieri;
f) pensionari de asigurări sociale de stat, pensionari militari şi pensionari
I.O.V.R., beneficiari de ajutor social; copiii pensionari urmaşi primesc alocaţie de
stat dacă nu au depăşit vârsta de 16 ani.
(2) Alocaţia de stat pentru copii se acordă soţului; în cazul în care numai
soţia se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (1), alocaţia de stat pentru copii
se acordă acesteia.
Art. 6. – (1) Alocaţia de stat se acordă pentru copiii în vârstă de până la
16 ani aflaţi în întreţinerea familiei; pentru cei care au contractat o invaliditate de
gradul I sau II înainte de împlinirea acestei vârste, alocaţia se acordă până la
împlinirea vârstei de 18 ani.
(2) Sunt îndreptăţiţi la alocaţie de stat, în aceleaşi condiţii cu copiii
născuţi din căsătoria părinţilor:
a) copiii din căsătoria anterioară a unuia dintre soţi, aflaţi în îngrijirea
lui;
b) copii din afara căsătoriei, dacă au fost recunoscuţi sau dacă li s-a
stabilit filiaţia prin hotărâre judecătorească;
c) copii înfiaţi;
d) copiii primiţi spre creştere, pe baza încredinţării lor de organele
competente, potrivit dispoziţiilor legale.
(3) În cazul părinţilor divorţaţi, precum şi în cazul copiilor din afara
căsătoriei, care au fost recunoscuţi ori a căror filiaţie a-a stabilit prin hotărâre
judecătorească, alocaţia se acordă părintelui care are copilul în îngrijire.
(4) Dacă părintele care are copilul în îngrijire nu se încadrează în
categoriile de persoane care beneficiază de alocaţie, aceasta se acordă celuilalt
părinte, dacă întruneşte condiţiile cerute de lege. În acest caz, alocaţia se plăteşte de
către unitatea părintelui în a cărui îngrijire se află copilul.
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Art. 7. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă, se modifică sau
încetează începând din luna următoare celei în care sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Pentru persoanele nou încadrate în muncă, alocaţia de stat se acordă
după 3 luni de la încadrarea cu contract de muncă pe durată nedeterminată.
(3) Pentru persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă din vina
lor, în condiţiile în care, potrivit legii, vechimea în muncă se întrerupe, alocaţia
se acordă numai după 3 luni de la data reîncadrării cu contract de muncă pe durată
nedeterminată, iar pentru următoarele 6 luni cuantumul alocaţiei se reduce cu 50
la sută.
Art. 8. – Persoanelor care au beneficiat de alocaţie de stat li se menţine
dreptul în continuare, până la reîncadrarea în muncă, dar nu mai mult de 3 luni de
la data desfacerii contractului de muncă, dacă aceasta se datoreşte reducerii de
personal sau restrângerii activităţii şi în perioada respectivă au dreptul, potrivit
legii, la retribuţie.
Art. 9. – (1) La determinarea veniturilor, în raport de care se stabilesc
drepturile de alocaţie de stat pentru copiii persoanelor încadrate cu contract de
muncă, se iau în considerare retribuţia tarifară de încadrare sau de calcul, după
caz, respectiv retribuţia tarifară pentru cadrele militare permanente, la care se
adaugă şi sumele realizate, în condiţiile legii, din alte drepturi de retribuţie.
(2) În cazul persoanelor care lucrează în acord, alocaţia de stat pentru
copii se acordă în raport de retribuţia tarifară, indiferent de venitul realizat.
(3) Pentru persoanele încadrate cu program redus de lucru, în condiţiile
legii, drepturile de alocaţie se determină în raport de retribuţia tarifară de
încadrare corespunzătoare programului întreg de lucru.
Art. 10. – Pentru pensionari, dreptul la alocaţie de stat pentru copii se
stabileşte în raport cu cuantumul pensiei şi al ajutorul social, iar pentru persoanele
chemate să îndeplinească obligaţii militare, în raport de drepturile de retribuţii sau
indemnizaţii, după caz, potrivit legii.
Art. 11. – (1) Alocaţia de stat nu se acordă pentru copiii care:
a) sunt elevi în şcoli care le asigură întreţinerea completă din partea
statului;
b) realizează venituri proprii, fiind ucenici la locul de muncă sau
încadraţi în muncă cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Alocaţia de stat pentru copii nu se acordă cumulativ cu bursa,
persoanele îndreptăţite putând să opteze pentru aceasta sau pentru alocaţie.
(3) Pentru copiii aflaţi în instituţiile de asistenţă socială, alocaţia de stat
se acordă numai în cazul în care părinţii plătesc integral costul întreţinerii.
Art. 12. – Persoanele care au avut mai mult de 12 zile de concediu fără
plată, învoiri sau absenţe nemotivate, de la începutul anului calendaristic, nu
primesc alocaţia de stat în luna în care intervine o nouă învoire, concediu fără
plată sau absenţă nemotivată.
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Art. 13. – Persoanele aflate în concedii fără plată în lunile ianuarie şi
februarie ca urmare a reducerii unor activităţi din cauza condiţiilor atmosferice
nefavorabile beneficiază de alocaţia de stat pentru copii şi în aceste luni. Plata
alocaţiei de către unităţile în subordine se aprobă în aceste cazuri de către
ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare
judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Muncii.
CAPITOLUL IV
Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii
Art. 14. – (1) Drepturile la alocaţia de stat pentru copii se stabilesc de
unitatea care, potrivit prevederilor prezentului decret, este obligată să plătească
alocaţia.
(2) Cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii se verifică de
comisia de pensii şi asigurări sociale din unitate şi se aprobă de conducerea
unităţii, după efectuarea controlului financiar preventiv.
(3) Plata alocaţiei de stat pentru copii se face de către:
a) unităţile care plătesc drepturile de retribuţie, pentru persoanele
încadrate în muncă;
b) organele de asigurări sociale şi pensii, pentru pensionari;
c) instituţiile la care sunt înscrişi, pentru studenţii de la învăţământul
superior de zi şi pentru absolvenţi până la încadrarea lor în muncă, în termenul
stabilit prin dispoziţia de repartizare;
d) unităţile la care au lucrat, pentru militarii în termen şi militarii cu
termen redus, care la data încorporării erau încadraţi cu contract de muncă pe
durată nedeterminată;
e) centrele militare, pentru elevii şcolilor militare şi ai instituţiilor
militare de învăţământ superior;
f) unităţile de unde primesc drepturile băneşti, potrivit legii, pentru
persoanele chemate în vederea satisfacerii unor scopuri militare, altele decât
serviciul militar în termen.
Art. 15. – (1) Persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii sunt
obligate să comunice unităţii, în termen de 10 zile, orice schimbare intervenită în
situaţia lor ori a numărului sau situaţiei copiilor, de natură să le modifice
drepturile de alocaţie.
(2) În vederea evitării unor plăţi nelegale de alocaţii, instituţiile de
asistenţă socială în care sunt internaţi copiii în vârstă de până la 16 ani sunt
obligate să anunţe această situaţie unităţii unde este încadrat părintele sau
persoana care are în îngrijire copilul.
Art. 16. – (1) Drepturile la alocaţia de stat pentru copii se acordă numai
de la data stabilirii lor potrivit prevederilor prezentului decret.
(2) În cazul plăţii alocaţiei fără temei legal, pot fi urmărite sumele plătite
pentru o perioadă de 12 luni în condiţiile prevăzute de Codul muncii. Dacă fapta
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care a determinat o astfel de plată constituie infracţiune, sumele se recuperează pe
întreaga perioadă pentru care au fost plătite.
CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 17. – Dispoziţiile prezentului decret se vor aplica în mod
corespunzător şi personalului din cooperaţia meşteşugărească şi de consum,
precum şi scriitorilor, artiştilor, pictorilor, sculptorilor şi compozitorilor,
membrilor uniunilor de creaţie, membrilor colegiilor de avocaţi şi personalului
altor organizaţii obşteşti, plata alocaţiei făcându-se din fondurile proprii.
Art. 18. – (1) Prezentul decret intră în vigoare de la 1 septembrie 1977, cu
excepţia art. 3 care urmează a se aplica odată cu etapa a II-a de majorare a alocaţiei
de stat pentru copii, din anul 1979.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă Decretul nr.
285/1960, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 28 iulie 1977.
Nr. 246.
ANEXĂ
CATEGORIILE
de persoane care beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în cuantumuri
corespunzătoare mediului urban, indiferent de mediul în care domiciliază
1. Persoanele încadrate în întreprinderile subordonate ministerelor şi celorlalte
organe centrale din ramurile minieră, foraj, petrol şi gaz metan, metalurgie feroasă,
metalurgie neferoasă, materiale refractare, construcţii de maşini, energie electrică, chimie,
vâscoză, sticlă-ceramică, construcţii-montaj, hârtie-celuloză, ciment, materiale de
construcţii, lemn, poligrafie, textile, confecţii, încălţăminte, pielărie-cauciuc, alimentară,
exploatări forestiere, căi ferate, transporturi aeriene, maritime, fluviale şi rutiere, precum şi
persoanele încadrate în întreprinderile de preindustrializare şi achiziţii din cadrul Centralei
de preindustrializare şi achiziţii de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei
Uşoare, care îşi desfăşoară activitatea în depozitele de piei brute şi participă permanent la
desfăşurarea proceselor de sortare, preindustrializare şi formare de loturi de piei brute.
2. Persoanele încadrate în unităţile subordonate Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare:
- centrale, trusturi judeţene de întreprinderi agricole de stat,
întreprinderi de stat şi subunităţile acestora, subordonate Departamentului
agriculturii de stat;
- staţiuni didactice experimentale din cadrul Departamentului
agriculturii de stat;
- trusturi şi staţiuni pentru mecanizarea agriculturii;
- întreprinderi mecanice ale agriculturii şi industriei alimentare;
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- unităţi pentru creşterea şi îngrăşarea animalelor;
- centre de încercare a soiurilor;
- unităţi şi subunităţi subordonate Centrului republican de creştere şi
calificare a cailor de rasă;
- unităţi de cercetare şi producţie agricolă şi sericicolă;
- întreprinderi pentru producerea şi industrializarea legumelor şi
fructelor, secţii de producţie, ferme, sere şi solarii din cadrul întreprinderilor de
sere; sere şi solarii din cadrul întreprinderilor pentru legume şi fructe din
subordinea Centralei pentru legume şi fructe.
3. Persoanele din întreprinderile subordonate comitetelor executive ale
consiliilor populare, din ramurile construcţii-montaj, materiale de construcţii şi minieră.
4. Personalul medico-sanitar şi farmaceutic.
5. Cadrele militare permanente şi personalul civil din cadrul Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.
6. Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii birourilor executive şi comitetelor
executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti, municipale, de sector şi judeţene.
7. Studenţii de la învăţământul superior de zi, elevii şcolilor militare şi
instituţiilor militare de învăţământ superior.
8. Persoanele de la Institutul Central de Fizică şi unităţile subordonate de pe
platforma Măgurele din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.
9. Persoanele din şantierele care execută lucrări geologice şi de foraj ale
Institutului de studii şi proiectări hidroenergetice din subordinea Ministerului Energiei
Electrice.
10. Persoanele din unităţile bugetare subordonate Departamentului Aviaţiei
Civile.
11. Persoanele încadrate la Direcţia patrimoniului cultural naţional din
subordinea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, care execută lucrări de construcţiimontaj.
12. Persoanele încadrate în unităţile de sub îndrumarea şi controlul Direcţiei
generale a rezervelor de stat.
13. Persoanele încadrate la crescătoriile de animale de experienţă din comunele
Cernica, Tunari şi municipiul Bucureşti; ale Institutelor de cercetări ştiinţifice medicale
pendinte de Academia de Ştiinţe Medicale.
14. Personalul staţiunilor didactice experimentale pendinte de Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului.
15. Persoanele cărora li s-a menţinut dreptul la alocaţie de stat în urma preluării
Secţiei de acid sulfuric – Câmpina, din cadrul Combinatului de îngrăşăminte chimice
Valea Călugărească, de către Combinatul de industrie locală „23 August" Câmpina, şi a
întreprinderii de prototipuri de maşini, utilaje şi instalaţii agricole Bucureşti — I.P.M.A. —
de către Institutul de cercetări şi proiectări de maşini agricole Bucureşti, pe timpul cât sunt
încadrate în secţia sau institutul respectiv, după caz.
NOTĂ:
1. Dacă în cadrul unei unităţi sau centrale sunt secţii, subunităţi sau unităţi, fără
personalitate juridică, din ramuri de activitate diferite, acestea urmează, în ceea ce priveşte
cuantumul alocaţiei, regimul unităţii din care fac parte, indiferent de reţeaua de retribuire
care se aplică în subunităţile respective.
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2. În cazul trecerii unei întreprinderi din subordonarea unui organ în
subordonarea altui organ, alocaţia se acordă de la data respectivă, potrivit noii situaţii.
3. Încadrarea întreprinderilor de subordonare locală într-una din ramurile din
prezenta anexă se constată prin decizia comitetelor executive ale consiliilor populare
judeţene şi al municipiului Bucureşti. În cazul când într-o întreprindere de subordonare
locală sunt secţii, subunităţi sau compartimente din ramuri diferite, prevederile din
prezenta anexă se aplică numai secţiilor, subunităţilor sau compartimentelor din ramurile
menţionate la pct. 3 din anexă.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 114,
9 noiembrie 1977, p. 1.
100.
Decret al Consiliului de Stat pentru modificarea Decretului nr. 296/1973
privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile sanitare,
devenit Legea nr. 100/1973, cu modificările ulterioare
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Anexa nr. 3 – Criterii de normare a personalului din unităţile
sanitare – la Decretul nr. 296/1973 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în
anexa8 la prezentul decret.
Art. 2. – Anexele stabilite în baza art. 32 din Decretul nr. 296/1973,
pentru Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Ministerul Muncii şi
Departamentul Aviaţiei Civile, se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în
anexele la prezentul decret.
Anexele stabilite în baza aceloraşi prevederi pentru Ministerul Apărării
Naţionale şi Ministerul de Interne se vor adapta la specificul unităţilor în
subordine şi se vor prezenta spre aprobare în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentului decret.
Art. 3. – Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor, pe baza
documentaţiei prezentată de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor şi
Telecomunicaţiilor şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, vor propune introducerea modificărilor ce decurg din
aplicarea prezentului decret în planurile de muncă şi retribuire şi planurile de
cheltuieli ale acestora, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat aprobate

8

Anexele se comunică instituţiilor interesate
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pe 1977. Documentaţia respectivă va fi prezentată în termen de 30 de zile de la
apariţia prezentului decret.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 3 noiembrie 1977.
Nr. 398.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIV, nr. 53,
7 iulie 1978, p. 1–2.
101.
Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană în
unităţile sanitare
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Alocaţiile zilnice de hrană pentru bolnavii internaţi în unităţile
sanitare, precum şi alocaţiile de hrană ce se acordă la donarea de sânge, sunt cele
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
Art. 2. – Copiii până la vârsta de 3 ani din evidenţa specială – prematuri,
gemelari, distrofici, rahitici, bolnavi sau contacţi de tuberculoză, ori cu probleme
socio-familiale –, precum şi copii până la vârsta de 7 ani cu o insuficientă
dezvoltare staturo-ponderală, au dreptul la 0,5 litri de lapte reconstituit din lapte
praf care se acordă zilnic prin dispensarele medicale teritoriale, reprezentând
valoarea de 1,80 lei/zi pentru copil.
Art. 3. – Unităţile sanitare sunt obligate ca, în cadrul drepturilor de hrană
pe unitate, să stabilească programul de alimentaţie pentru minimum 14 zile, în
vederea asigurării unor regimuri de alimentaţie diferenţiată în raport cu
necesităţile fiziologice ale bolnavului şi pentru realizarea unor meniuri variate şi
cât mai acceptabile.
Art. 4. – Cheltuielile suplimentare determinate de aplicarea prevederilor
prezentului decret se acoperă, în cadrul creditelor aprobate pe acest an, prin virări
de credite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Diferenţa ce nu poate fi asigurată
pe această cale se va acoperi de Ministerul Finanţelor, din rezerva prevăzută în
bugetul republican, pe baza cererilor justificate prezentate de titularii de plan.
Art. 5. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.
Art. 6. – Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 iulie 1978.
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Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 54/1975
privind stabilirea alocaţiei zilnice pentru raţia de lapte reconstituit din lapte praf ce
se serveşte copiilor prin unităţile sanitare, publicată în Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România nr. 17 din 3 februarie 1975, precum şi orice
dispoziţii contrare prezentului decret.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 7 iulie 1978.
Nr. 232.

ANEXA NR. 1
cuprinzând alocaţiile zilnice de hrană în unităţile sanitare, alocaţiile zilnici de hrană
suplimentare şi alocaţiile de hrană pentru donatorii de sânge
Alocaţia
zilnică de
hrană

Beneficiarii de alocaţii

I. Alocaţii zilnice de hrană pentru bolnavii internaţi în unităţile sanitare
- Copii până la 3 ani internaţi în unităţi spitaliceşti
- Copii de la 3 până la 16 ani internaţi în unităţi spitaliceşti
- Bolnavi adulţi
- Femei gravide şi lehuze
- Mame însoţitoare de copii bolnavi internaţi
- Studenţi internaţi în spitale studenţeşti
- Studenţi bolnavi de tuberculoză internaţi în preventorii studenţeşti
- Bolnavi tbc sau cu supuraţii pulmonare internaţi în unităţi, secţii sau
compartimente special organizare
- Bolnavi internaţi în unităţi de recuperare
- Bolnavi în unităţi balneare
– regim comun
– regim dietetic
- Bolnavi de boli profesionale internaţi în unităţi, secţii sau
compartimente special organizate
- Bolnavi neoplazici sau cu boli de sânge internaţi în unităţi, secţii sau
compartimente special organizate
- Bolnavi cu sechele de poliomielită, internaţi în unităţi, secţii sau
compartimente special organizate
- Bolnavi în leprozerii
- Bolnavi cronici în unităţi, secţii sau compartimente special organizate
- Staţionare de zi
– pentru boli profesionale
– pentru boli psihice
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9,50 lei
12,00 lei
12,50 lei
12,50 lei
12,50 lei
16,00 lei
20,60 lei
15,75 lei
12,50 lei
16,25 lei
16,75 lei
15,75 lei
15,75 lei
15,75 lei
21,00 lei
15,75 lei
10,00 lei
8,00 lei

- Copii în creşe cu program zilnic
- Copii în creşe cu program săptămânal
- Copii în leagăne de copii

8,00 lei
9,50 lei
10,25 lei

II. Alocaţii zilnice de hrană suplimentare pentru asigurarea unor regimuri alimentare
diferenţiate în raport cu specificul bolii
- Femei gravide sau lehuze
4,50 lei
- Bolnavi hepatici
3,25 lei
- Bolnavi cardiaci
3,25 lei
- Bolnavi cu afecţiuni renale
3,25 lei
- Bolnavi diabetici
4,50 lei
III. Alocaţii de hrană pentru donatorii de sânge
- Donatori onorifici
- Donatori cu plată

30,00 lei
20,00 lei

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIV, nr. 10
iulie 1978, p. 1–22.
102.
În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România
semnăm şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România Legea nr. 3 din 10 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 10 iulie 1978.
Lege privind asigurarea sănătăţii populaţiei
Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi de înaintare a României spre comunism situează în
centrul întregii opere de edificare a noii orânduiri a omului – factorul esenţial al
dezvoltării economico-sociale -, satisfacerea în condiţii tot mai bune a cerinţelor
sale de viaţă, dezvoltarea sa armonioasă, fizică, intelectuală şi morală, afirmarea
deplină a capacităţii de muncă şi de creaţie a fiecărui membru al societăţii.
În spiritul umanismului revoluţionar ce caracterizează întreaga politică a
partidului şi statului, în cadrul programului general de dezvoltare economică şi
socială a ţării, de ridicare a gradului de civilizaţie şi cultură a poporului, societatea
asigură tuturor cetăţenilor condiţii tot mai bune pentru întărirea continuă a stării
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de sănătate, pentru ocrotirea şi consolidarea familiei, creşterea, pregătirea şi
educarea noilor generaţii, crearea unei ambianţe generale cât mai favorabile
dezvoltării sănătoase, menţinerii vigorii şi tinereţii întregii naţiuni.
Prevenirea şi combaterea cauzelor îmbolnăvirilor, prelungirea duratei
activităţii şi a vieţii omului, creşterea unor generaţii viguroase constituie principii
de bază ale politicii partidului şi statului în domeniul sănătăţii publice.
În acest scop, societatea alocă o parte importantă din mijloacele sale
materiale pentru înfăptuirea unui complex de măsuri economice, sociale, culturale
şi sanitare, care să conducă la dezvoltarea şi întărirea continuă a sănătăţii
populaţiei, la valorificarea factorilor naturali pentru consolidarea acesteia, la
refacerea capacităţii de muncă, la perfecţionarea calităţii asistenţei medicale, la
ridicarea nivelului de pregătire a personalului sanitar şi la îmbunătăţirea continuă
a dotării unităţilor sanitare.
Potrivit Constituţiei, statul garantează dreptul la ocrotirea sănătăţii şi
asigură accesul neîngrădit al tuturor cetăţenilor ţării, fără deosebire de
naţionalitate, rasă, sex sau religie, la asistenţă medicală.
Organele de conducere a activităţii sanitare, unităţile şi întregul personal
sanitar răspund de înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul sănătăţii
publice, de aplicarea programelor privind asigurarea sănătăţii şi a tuturor celorlalte
măsuri de îmbunătăţire permanentă a asistenţei medicale.
Medicii, întregul personal sanitar, trebuie să fie militanţi activi pentru
asigurarea sănătăţii, să manifeste dragoste pentru om, dăruire şi pasiune în
realizarea obligaţiilor ce le revin să fie oricând la dispoziţia cetăţenilor, să aibă în
întreaga lor activitate o înaltă ţinută morală, să-şi ridice permanent nivelul
pregătirii profesionale.
În concordanţă cu progresul tehnico-ştiinţific şi cu cerinţele pe care le
impune evoluţia societăţii este necesar ca asistenţa medicală a populaţiei să se
perfecţioneze neîntrerupt şi să asigure cele mai corespunzătoare mijloace şi
metode de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor. Cercetarea ştiinţifică medicală
– factor de bază al progresului multilateral al activităţii de asigurare a sănătăţii –
trebuie să fie legată tot mai strâns de om, de cunoaşterea proceselor fundamentale
ale vieţii, de cerinţele practicii medicale.
Unităţile sanitare, organizaţiile socialiste, întreaga colectivitate şi fiecare
cetăţean în parte au obligaţia să contribuie activ la crearea şi menţinerea condiţiilor
corespunzătoare de viaţă şi de muncă în vederea apărării şi şi dezvoltării stării de
sănătate a populaţiei.
În scopul stabilirii cadrului juridic unitar de desfăşurare şi perfecţionare
a activităţii din domeniul asigurării sănătăţii populaţiei, întăririi răspunderii ce
revine organelor, unităţilor şi personalului sanitar
Marea Adunare naţională a Republicii Socialiste România adoptă
prezenta lege:
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CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. – Asigurarea sănătăţii populaţiei, afirmarea deplină a capacităţii
de muncă şi creaţie a omului, creşterea şi educarea unor generaţii viguroase,
capabile să perpetueze şi să ducă mai departe înaltele virtuţi morale şi spirituale ale
politicii partidului şi statului în procesul multilateral de dezvoltare şi înflorire a
patriei, de ridicare a bunăstării şi prosperităţii întregii naţiuni.
Art. 2. – Statul asigură întregii populaţii apărarea şi întărirea sănătăţii,
fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex sau religie, precum şi asistenţa medicală
gratuită in condiţiile prevăzute de lege.
Asigurarea sănătăţii populaţiei se realizează potrivit unor măsuri
complexe – economice, sociale, culturale şi sanitare – integrate în planul naţional
unic de dezvoltare economico-socială.
Pe această bază se creează condiţiile necesare pentru dezvoltarea fizică şi
intelectuală sănătoasă tuturor cetăţenilor, sprijinirea procesului de creştere a
natalităţii, ocrotirea mamei şi copilului, întărirea familiei, realizarea cerinţelor de
igienă şi protecţie a muncii, prevenirea poluării mediului înconjurător şi
intensificarea acţiunilor de cultură şi de educaţie sanitară.
Concomitent cu acţiunile de păstrare şi întărire a sănătăţii populaţiei, de
prevenire a îmbolnăvirilor, asigură toate mijloacele pentru tratament şi refacere a
sănătăţii în caz de îmbolnăvire, pentru recuperarea capacităţii de muncă,
prelungirea duratei activităţii şi a vieţii omului.
Art. 3. – În concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării, statul
alocă o parte importantă din bugetul naţional pentru lărgirea şi perfecţionarea
reţelei de unităţi sanitare, pentru îmbunătăţirea continuă a dotării acesteia cu
medicamente, produse biologice, aparatură şi utilaje medicale, cu alte mijloace
terapeutice şi profilactice, precum şi pentru valorificarea factorilor naturali pentru
odihnă, recrearea şi sănătatea oamenilor muncii, a întregii populaţii.
Art. 4. – Statul asigură formarea medicilor, farmaciştilor şi celuilalt
personal sanitar, perfecţionarea continuă, precum şi repartizarea corespunzătoare
a acestuia pe întreg teritoriul său.
În unităţile administrativ-teritoriale locuite de populaţie de altă
naţionalitate decât cea română se va asigura încadrarea unităţilor cu personal
sanitar din rândul acesteia sau care cunoaşte limba şi felul de trai al populaţiei
locale.
Art. 5. – Întreaga activitate de apărare a sănătăţii populaţiei se exercită
prin unităţile sanitare de stat care asigură accesul neîngrădit al tuturor cetăţenilor
la asistenţa medicală.
Unităţile sanitare sunt obligate să-şi organizeze activitatea astfel încât să
acorde asistenţă medicală necesară în mod neîntrerupt, ziua şi noaptea.
Art. 6. – În aplicarea politicii partidului şi statului în domeniul sănătăţii
publice, organele de conducere a activităţii sanitare şi unităţile sanitare, ca organe
de execuţie, trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective principale:
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a) promovarea şi întărirea sănătăţii poporului pentru păstrarea şi
dezvoltarea continuă a capacităţii sale de creaţie materială şi spirituală, pentru
creşterea viguroasă, fizică şi intelectuală, a noilor generaţii;
b) îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de igienă în mediul de viaţă al
populaţiei şi la locul de muncă, respectarea normelor de protecţie a mediului
înconjurător, astfel ca oamenii să fie feriţi de îmbolnăviri sau accidente, să-şi
menţină o cât mai bună stare de sănătate;
c) apărarea şi întărirea sănătăţii mamei, copilului şi tineretului, creşterea
natalităţii, asigurarea unor proporţii corespunzătoare în structura de vârstă a
populaţiei şi menţinerea tinereţii naţiunii;
d) formarea deprinderilor sănătoase de viaţă şi muncă, prin folosirea
unei alimentaţii raţionale, practicarea culturii fizice, sportului şi turismului,
utilizarea pe scară largă a factorilor naturali, respectarea unui regim echilibrat de
activitate şi odihnă;
e) organizarea unor largi acţiuni de profilaxie, identificarea şi evaluarea
factorilor care influenţează negatic sănătatea publică şi luarea din timp a măsurilor
necesare pentru înlăturarea acestora.
f) acordarea unei asistenţe medicale de calitate, promptă şi eficientă, care
să asigure tratament medical corespunzător pentru apărarea şi refacerea în termen
cât mai scurt a sănătăţii cetăţenilor;
g) ridicarea continuă a nivelului de educaţie sanitară al întregii populaţii,
astfel încât fiecare cetăţean să devină apărătorul sănătăţii proprii, a familiei şi a
colectivităţii.
Art. 7. – Personalul sanitar are obligaţia să asigure realizarea obiectivelor
sanitare în unităţile în care îşi desfăşoară activitatea şi acordarea asistenţei
medicale preventive, curative şi de recuperare a capacităţii de muncă, în condiţiile
prevăzute de prezenta lege.
În acest scop, personalul sanitar are obligaţia să-şi consacre întreaga
energie, putere de muncă şi pricepere activităţii de asigurare a stării de sănătate, de
prevenire a îmbolnăvirilor şi de întărire continuă a capacităţii de muncă a
cetăţenilor, să răspundă cu promptitudine oricând se solicită îngrijire medicală, să
manifeste spirit de abnegaţie în îndeplinirea profesiei, să respecte normele eticii şi
echităţii socialiste şi să-şi desăvârşească pregătirea profesională.
Art. 8. – Pentru perfecţionarea continuă a ocrotirii sănătăţii populaţiei,
unităţile şi întreg personalul sanitar au obligaţia să introducă şi să valorifice în
practica medicală cuceririle ştiinţei şi tehnicii.
Cercetarea ştiinţifică trebuie să asigure practicii medicale noi metode şi
mijloace pentru prevenirea îmbolnăvirilor, apărarea şi refacerea sănătăţii, să
promoveze studierea multilaterală a organismului uman, să urmărească
dezvoltarea sănătoasă, echilibrată, fizică şi psihică, a tuturor membrilor societăţii şi
folosirea, în scopul întăririi sănătăţii, a factorilor naturali din ţara noastră.
Art. 9. – Înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul sanitar,
aplicarea unitară a măsurilor privind asigurarea sănătăţii, organizarea, îndrumarea
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şi controlul acestei activităţi se realizează de Consiliul Sanitar Superior şi
Ministerul Sănătăţii pe întreg teritoriul ţării, precum şi de consiliile populare în
unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează.
În comune, oraşe şi municipii, răspunderea nemijlocită pentru aducerea
la îndeplinire a tuturor măsurilor privind asistenţa medicală a populaţiei şi a
colectivităţilor revine unităţilor sanitare teritoriale.
Unităţile şi personalul sanitar, organele de conducere sanitară au
obligaţia să raporteze periodic, potrivit legii, organelor de conducere colectivă ale
unităţilor socialiste, consiliilor populare comunale, orăşeneşti, municipale şi
judeţene, altor organe de stat centrale sau locale, asupra activităţii desfăşurate, a
evoluţiei stării de sănătate şi a măsurilor ce se impun pentru continua îmbunătăţire
a acesteia.
Art. 10. – Unităţile socialiste răspund de aplicarea întocmai a măsurilor
de asigurare a sănătăţii, de îndeplinirea sarcinilor ce le revin pentru protecţia
muncii, a condiţiilor privind igiena individuală şi colectivă, protecţia sanitară a
aerului, solului, apei şi alimentelor.
Art. 11. – Consiliile populare răspund în unităţile administrativteritoriale în care funcţionează de aducerea la îndeplinire a sarcinilor de asigurare
a sănătăţii, de realizarea condiţiilor de igienă şi salubritate publică, de dezvoltarea
şi modernizarea unităţilor sanitare din subordine, de utilizarea eficientă a bazei
tehnico-materiale şi a personalului sanitar.
Art. 12. – Ministerele şi celelalte organe centrale răspund, fiecare în
domeniul lor de activitate, de realizarea sarcinilor ce revin unităţilor subordonate
în domeniul sănătăţii şi de stabilirea măsurilor necesare pentru continua
îmbunătăţire a acesteia.
Art. 13. – Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniunea
Tineretului Comunist, Consiliul Naţional al Femeilor şi celelalte organizaţii
obşteşti sunt obligate să contribuie la asigurarea şi întărirea sănătăţii populaţiei, la
respectarea normelor de igienă şi de protecţie a muncii, la eliminarea factorilor
nocivi de la locul de muncă şi prevenirea bolilor profesionale, la respectarea strictă
a prevederilor legale privind acordarea concediilor medicale, precum şi la ridicarea
nivelului de educaţie şi cultură sanitară al oamenilor muncii.
Art. 14. – Societatea de Cruce Roşie din Republica Socialistă România
trebuie să participe activ, alături de organele de conducere şi unităţile sanitare, la
răspândirea cunoştinţelor sanitare, la formarea deprinderilor igienice în rândul
populaţiei, la mobilizarea oamenilor muncii în vederea realizării măsurilor de
întărire a sănătăţii, precum şi la acţiunile de donare de sânge.
Art. 15. – Fiecare cetăţean are datoria să respecte întocmai prevederile
legale privind asigurarea sănătăţii populaţiei, să apere sănătatea proprie, a familiei
şi a colectivităţii din care face parte, să respecte normele de igienă, de prevenire şi
combatere a poluării mediului înconjurător şi să participe activ la realizarea
acţiunilor interesând sănătatea publică.
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CAPITOLUL II
Organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii populaţiei
Secţiunea 1
Unităţile sanitare, atribuţiile şi răspunderile acestora
Art. 16. – Reţeaua unităţilor sanitare de bază se compune din dispensare
medicale, dispensare policlinici şi spitale, organizate pe principiul teritorial sau al
locului de muncă.
Unităţile sanitare, ca organe de execuţie, răspund, faţă de consiliile
populare şi organele de conducere sanitară, de realizarea întregului complex de
măsuri, stabilit potrivit legii, pentru asigurarea sănătăţii populaţiei din raza lor de
activitate.
Unităţile sanitare din întreprinderi şi instituţii de învăţământ răspund de
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi în faţa organelor de conducere colectivă ale
acestora.
Fondurile necesare pentru funcţionarea unităţilor sanitare, inclusiv cele
pentru retribuirea personalului sanitare, se prevăd în bugetele consiliilor populare
comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi al municipiului Bucureşti. Unităţile
sanitare organizate pe lângă întreprinderi beneficiază şi de mijloace materiale
asigurate, potrivit legii, din fondurile pentru acţiuni sociale ale acestora. De
asemenea, întreprinderile sunt obligate să asigure spaţiul şi celelalte mijloace
necesare pentru întreţinerea şi buna funcţionare a unităţilor sanitare respective.
Art. 17. – Unităţi sanitare se pot organiza în condiţiile prevăzute de lege
şi în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi
Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
Pentru activitatea medico-sanitară, aceste unităţi sunt subordonate şi
Ministerului Sănătăţii.
Art. 18. – Normele unitare de structură pentru unităţile sanitare se
aprobă prin decret de Consiliul de Miniştri.
Dispensarul medical şi dispensarul policlinic
Art. 19. – Dispensarul medical constituie unitatea sanitară de bază care se
organizează în comune, oraşe şi municipii, întreprinderi şi instituţii de învăţământ,
pentru aplicarea măsurilor sanitare şi acordarea asistenţei medicale generale,
profilactice sau curative populaţiei din teritoriul stabilit.
În cadrul dispensarului medical funcţionează cabinete medicale de
consultaţii şi tratamente de medicină generală şi, după caz, cabinete de
stomatologie, staţionare de adulţi şi copii, case de naşteri, puncte sanitare şi punct
de laborator şi radiologie şi alte asemenea.
Dispensarul policlinic este unitatea sanitară organizată în oraşe şi
municipii, care funcţionează cu cabinete de medicină generală şi cabinete de
consultaţii şi tratamente de specialitate.
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Art. 20. – În fiecare comună se organizează un dispensar medical, care
răspunde de realizarea întregului complex de măsuri pentru asigurarea sănătăţii
populaţiei din toate localităţile componente.
În comunele cu număr mare de locuitori, dispensarele medicale se pot
organiza şi cu cabinete de specialitate.
Pentru acordarea asistenţei de specialitate, dispensarele conlucrează cu
spitalul cel mai apropiat, stabilit de direcţia sanitară.
Dispensarele medicale comunale funcţionează în subordinea direcţiei
sanitare judeţene sau a Direcţiei Sanitare a municipiului Bucureşti.
În comunele unde sunt organizate spitale, acestea îndeplinesc şi
atribuţiile dispensarului medical comunal.
Art. 21. – În fiecare comună se organizează un dispensar medical, care
răspunde de realizarea întregului complex de măsuri pentru asigurarea sănătăţii
populaţiei din toate localităţile componente.
Dispensarul medical din oraşe şi municipii funcţionează în subordinea
direcţiei sanitare judeţene sau Direcţiei sanitare a municipiului Bucureşti. Pentru
acordarea asistenţei de specialitate, dispensarul medical conlucrează cu spitalul
stabilit de direcţia sanitară.
Dispensarul policlinic se organizează în subordinea spitalului şi asigură
atât asistenţa de medicină generală, cât şi cea de specialitate pentru populaţia din
teritoriul stabilit.
Art. 22. – Pe lângă întreprinderi şi instituţii de învăţământ, în raport cu
numărul personalului muncitor sau, după caz, al elevilor ori studenţilor, se pot
organiza, potrivit legii, dispensare medicale sau dispensare policlinici.
Dispensarele medicale sau dispensarele policlinici organizate pe lângă
întreprinderi sau instituţii de învăţământ sunt subordonate, după caz, direcţiei
sanitare judeţene sau spitalului care asigură asistenţa medicală pentru unitatea
respectivă.
Art. 23. – Dispensarul medical îndeplineşte, în principal, următoarele
atribuţii:
a) urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă publică, asigurarea
protecţiei sanitare a fântânilor şi a celorlalte surse de apă potabilă, a condiţiilor de
igienă în alimentaţia publică, în colectivităţile de copii, tineri şi la locurile de
muncă;
b) aplică măsurile de prevenire şi combatere a bolilor, precum şi celelalte
măsuri prevăzute în programele de sănătate;
c) asigură asistenţa medicală a femeii gravide, mamei şi copilului;
d) urmăreşte evoluţia stării de sănătate a personalului muncitor, a
elevilor şi studenţilor şi, în funcţie de specificul activităţii acestora, face propuneri
organelor prevăzute de lege pentru aplicarea măsurilor sanitare necesare;
e) desfăşoară activităţi de educaţie sanitară şi antrenează activul sanitar
obştesc şi întreaga populaţie la realizarea măsurilor profilactice;
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f) efectuează analiza îmbolnăvirilor care produc incapacitate temporară
de muncă în întreprinderile fără dispensar propriu şi constată incapacitatea
temporară de muncă;
g) acordă asistenţă medicală de urgenţă în caz de boală sau accident;
h) acordă asistenţă medicală generală, profilactică şi curativă, efectuează
tratamente în dispensar ori, după caz, la domiciliul bolnavilor, precum şi analize
de laborator;
i) asigură continuitatea îngrijirilor medicale de către spitale în cazurile în
care nu are posibilităţi de diagnostic sau tratament, precum şi în cazul bolnavilor
sau suspecţilor de boli infecţioase care necesită internarea obligatorie;
j) acordă îngrijirile medicale în staţionarul cu paturi pentru cazurile de
îmbolnăviri care cer supraveghere medicală permanentă şi nu impun internarea în
spital.
Art. 24. – Dispensarul medical din întreprinderi, pe lângă atribuţiile
prevăzute la art. 23, controlează respectarea condiţiilor igienice şi aplicarea
măsurilor privind înlăturarea factorilor nocivi de la locul de muncă, efectuează
controlul medical periodic şi la încadrarea în muncă, analizează îmbolnăvirile care
determină incapacitate de muncă, luând măsuri pentru reducerea acesteia şi
întărirea continuă a stării de sănătate a personalului muncitor.
Spitalul
Art. 25. – Spitalul este unitatea sanitară care asigură asistenţa medicală
completă – preventivă, curativă şi de recuperare – în zona teritorială stabilită de
direcţia sanitară sau Ministerul Sănătăţii, după caz.
Spitalul se organizează cu dispensar policlinic pentru asistenţă medicală
generală şi de specialitate a bolnavilor ambulatori, cu cabinete de specialitate şi
tratamente, secţii pentru bolnavii internaţi, precum şi cu laboratoare medicale şi
alte compartimente de specialitate, stabilite potrivit normelor unitare de structură.
Art. 26. – În raport cu necesităţile medicale ale populaţiei şi de
caracteristicile economico-sociale din unităţile administrativ-teritoriale,
funcţionează următoarele spitale:
a) spitalul comunal, organizat, de regulă, în centre cooperatiste pentru
populaţia din mai multe localităţi apropiate, cu minimum 120 de paturi, cu secţii
de medicină internă, pediatrie, obstetrică pentru naşteri normale;
b) spitalul orăşenesc cu minimum 250 de paturi şi spitalul municipal cu
minimum 400 de paturi, organizate în oraşe şi municipii, cu cel puţin următoarele
secţii: medicină internă, chirurgie, obstetrică-ginecologie, pediatrie;
c) spitalul judeţean, organizat în oraşe şi municipii reşedinţă de judeţ, cu
minimum 700 de paturi şi cu secţii de medicină internă, chirurgie, obstetricăginecologie, pediatrie, ortopedie, traumatologie, anesteziologie, terapie intensivă,
oftalmologie, O.R.L., şi alte secţii cu activităţi medicale de specialitate;
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d) spitalul clinic, organizat în centre universitare medicale, face parte din
reţeaua unităţilor sanitare şi desfăşoară atât activitate de asistenţă medicală pentru
populaţie, cât şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală.
Art. 27. – În vederea asigurării asistenţei medicale profilate pentru
anumite specialităţi – tuberculoză, boli infecţioase, neuropsihiatrie şi alte
asemenea – se pot organiza spitale pentru populaţia din mai multe judeţe sau de pe
întregul teritoriu al ţării.
Art. 28. – Spitalul se poate organiza, potrivit legii, şi la întreprinderile
mari sau pe platformele industriale, pentru asigurarea asistenţei de medicină
generală şi de specialitate pentru personalul muncitor din unităţile respective,
precum şi pentru populaţia din teritoriul stabilit de direcţia sanitară.
Art. 29. – Spitalele se organizează în subordinea direcţiilor sanitare
judeţene şi a municipiului Bucureşti. În condiţiile legii, se pot organiza spitale în
subordinea directă a Ministerului Sănătăţii.
Spitalele răspund faţă de consiliile populare din unitatea administrativteritorială în care funcţionează de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în asigurarea
sănătăţii populaţiei, de calitatea, promptitudinea şi eficienţa asistenţei medicale
acordate.
Spitalele care asigură asistenţa medicală în întreprinderi răspund pentru
îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi faţă de consiliile oamenilor muncii din
întreprinderi.
Art. 30. – Spitalul îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
A. Cu privire la apărarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea îmbolnăvirilor
a) execută, împreună cu unităţile sanitare din raza sa teritorială, sarcinile
ce îi revin din programele de sănătate;
b) supraveghează starea de sănătate a populaţiei şi analizează calitatea
asistenţei medicale, luând măsurile corespunzătoare pentru continua perfecţionare
a acesteia;
c) stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor cu
pondere importantă şi a celor transmisibile şi răspunde, ca organ de specialitate,
pentru realizarea acestora;
d) asigură controlul stării de sănătate a unor grupe de populaţie supuse
unui risc crescut de îmbolnăvire;
e) efectuează examene de specialitate pentru controlul aplicării normelor
de igienă;
f) organizează acţiuni de educaţie sanitară şi de informare permanentă
privind problemele medico-sanitare importante din teritoriu.
B. Cu privire la asistenţa medicală a populaţiei
a) acordă asistenţă medicală de urgenţă, în caz de boală sau accident;
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b) asigură asistenţă de medicină generală şi de specialitate bolnavilor
ambulatori;
c) stabileşte, în condiţiile prevăzute de lege, incapacitatea temporară de
muncă;
d) organizează şi efectuează examene de specialitate şi investigaţii de
laborator pentru încadrarea în muncă şi execută controlul medical periodic al
personalului muncitor, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Sănătăţii;
e) asigură îndrumarea de specialitate a creşelor şi leagănelor de copii
stabile de direcţia sanitară.
C. Cu privire la asistenţa medicală a bolnavilor internaţi
a) efectuează, în cel mai scurt timp, investigaţiile pentru precizarea
diagnosticului şi aplică tratamentul medical complet – curativ, preventiv şi de
recuperare – individualizat şi diferenţiat în raport de starea bolnavului, natura şi
stadiul evolutiv al bolii;
b) transmite diagnosticul şi indicaţiile terapeutice pentru bolnavii
externaţi disepnsarelor medicale şi altor unităţi sanitare în vederea continuării
îngrijirilor medicale;
c) efectuează investigaţiile necesare expertizării capacităţii de muncă şi
altor expertize, potrivit legii;
d) efectuează studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea unor noi
metode de investigaţii şi tratament, cu respectarea prevederilor legale;
e) asigură îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din programele de formare,
specializare şi perfecţionare a personalului medical.
Spitalul sau dispensarul policlinic care acordă asistenţă medicală în
întreprinderi, în afara atribuţiilor prevăzute la alin. 1, lit. A şi B, controlează
respectarea condiţiilor de igienă şi aplicarea măsurilor privind eliminarea
factorilor nocivi de la locurile de muncă, efectuează controlul medical periodic al
personalului muncitor, analizează cauzele care duc la îmbolnăviri sau la
incapacitate de muncă, ia sau, după caz, propune măsurile necesare pentru
apărarea şi întărirea stării de sănătate a personalului muncitor.
Staţia de salvare
Art. 31. – Staţia de salvare se organizează în structura spitalului judeţean,
iar în municipiul Bucureşti, în subordinea direcţiei sanitare, pentru asigurarea, în
condiţiile legii, a cerinţelor de transport cu mijloace speciale ale unităţilor sanitare
din raza sa de activitate şi a asistenţei medicale de urgenţă. În acest scop,
formaţiunile staţiei de salvare au obligaţia de a răspunde solicitărilor cu
promptitudine, de a acorda primele îngrijiri medicale şi de a asigura transportul
sanitar.
Art. 32. – Programul de muncă la staţiei de salvare este de 24 de ore, fără
întrerupere, inclusiv duminica şi sărbătorile legale.
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Centrul de recoltare şi conservare a sângelui
Art. 33. – Centrul de recoltare şi conservare a sângelui se organizează în
structura spitalului judeţean.
În municipiul Bucureşti, atribuţiile se centrului de recoltare şi conserva a
sângelui se îndeplinesc de Centrul de hematologie din subordinea Ministerului
Sănătăţii.
Centrul asigură recoltarea şi conservarea sângelui, precum şi prepararea
unor derivate din sânge necesare asistenţei medicale. În acest scop efectuează
analize şi examene periodice ale donatorilor şi participă la acţiunile de educaţie
sanitară a populaţiei, în vederea donării de sânge.
Totodată, centrul îndrumă activitatea de recoltare şi conservare a
sângelui, în teritoriul pe care-l deserveşte.
Creşa şi leagănul de copii
Art. 34. – Creşa este unitatea sanitară care asigură, în condiţiile legii,
creşterea, educarea şi asistenţa medicală a copiilor în vârstă de până la 3 ani, ai
căror părinţi sau susţinători legali sunt încadraţi în muncă, se află în perioada de
studii ori în alte situaţii similare.
Leagănul de copii este unitatea sanitară cu activitate permanentă prin
care se asigură ocrotirea, educarea şi îngrijirea medicală a copiilor cu vârstă de
până la 3 ani, fără susţinători legali sau care prezintă anumite afecţiuni ori se află
în alte situaţii prevăzute de lege.
Creşa şi leagănul de copii funcţionează, în condiţiile prevăzute de lege, în
subordinea consiliilor populare sau a spitalelor. Creşa de copii, organizată în
cadrul normelor unitare de structură pe lângă o unitate socialistă, funcţionează şi
în subordinea acesteia.
Art. 35. – Creşa şi leagănul de copii îndeplinesc, în principal, următoarele
atribuţii:
a) asigură un program educativ, complex, adecvat fiecărei grupe de
vârstă, în vederea stimulării stării sănătoase a copiilor şi însuşirii deprinderilor
igienice adecvate vârstei;
b) acordă îngrijirea medicală şi asigură cele necesare pentru prevenirea şi
combaterea bolilor, în special a celor transmisibile;
c) asigură alimentaţia raţională şi individualizată, precum şi mijloacele
specifice pentru creşterea rezistenţei şi întărirea organismului copiilor.
Sanatoriul şi preventoriul
Art. 36. – În zonele cu factori naturali de importanţă şi eficientă
deosebită se organizează sanatorii, pe grupe de afecţiuni, care asigură asistenţa
medicală prin utilizarea, în principal, a factorilor naturali, în scopul recuperării
integrale a bolnavilor şi consolidării stării de sănătate şi a capacităţii de muncă a
acestora.
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Art. 37. – Preventoriile se organizează în scopul recuperării integrale a
celor care au suferit de boli contagioase, îndeosebi tuberculoza, precum şi pentru
prevenirea îmbolnăvirilor persoanelor care provin din mediu favorizant apariţiei
unor astfel de îmbolnăviri.
Reţeaua farmaceutică
Art. 38. – Asigurarea cu medicamente a populaţiei şi a unităţilor sanitare
se realizează prin farmacii şi servicii farmaceutice şi alte unităţi ale comerţului
socialist prevăzute de lege, repartizate pe întreg teritoriul.
Farmaciile se organizează, potrivit normelor unitare de structură, în
subordinea oficiului farmaceutic şi îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
a) eliberează şi, după caz, prepară medicamente şi alte produse
farmaceutice cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale;
b) răspund de asigurarea necesarului de produse farmaceutice, de
conservarea şi de preschimbarea acestora în cadrul termenelor de valabilitate;
c) desfăşoară acţiuni de combatere a automedicaţiei şi a abuzului de
medicamente.
Art. 39. – Oficiul farmaceutic se organizează în judeţe şi în municipiul
Bucureşti în subordinea direcţiilor sanitare.
Oficiul farmaceutic răspunde faţă de consiliul popular judeţean sau al
municipiului Bucureşti de întreaga sa activitate de distribuire a medicamentelor,
depozitare şi control al acestora, asigurând aprovizionarea ritmică cu produse
farmaceutice, tehnico-medicale şi materiale sanitare a farmaciilor, unităţilor
sanitare şi a populaţiei, precum şi prepararea unor produse prin laboratoarele sale
de specialitate.
Centrul sanitaro-antiepidemic
Art. 40. – Centrul sanitaro-antiepidemic se organizează în structura
direcţiei sanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti. Centrul
sanitaro-antiepidemic răspunde de exercitarea controlului respectării normelor de
igienă, precum şi de aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor
transmisibile, profesionale şi a celor cu largă răspândire, în care scop îndeplineşte,
în principal, următoarele funcţii:
a) efectuează investigaţii în legătură cu cauzele îmbolnăvirilor şi
factorilor care influenţează sănătatea populaţiei;
b) controlează şi ia măsuri pentru respectarea de către organizaţiile
socialiste şi cetăţeni a normelor de igienă şi antiepidemice, precum şi a
prescripţiilor din avizele sanitare;
c) recoltează probe pentru analize de control sanitar, precum şi produse
biologice pentru controlul medical;
d) asigură respectarea măsurilor de protecţie sanitară a frontierei de stat
cu privire la bolile transmisibile;
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e) îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate de igienă şi
antiepidemică desfăşurată de unităţile sanitare din judeţ.
Art. 41. – Centrul sanitaro-antiepidemic exercită, în raza sa teritorială,
funcţia de inspecţie sanitară de stat, în care scop:
a) autorizează din punct de vedere sanitar funcţionarea obiectivelor
economice şi social-culturale de orice fel;
b) retrage autorizaţia sanitară de funcţionare şi dispune oprirea sau
limitarea temporară a activităţii, în unităţile de orice fel, în condiţiile prevăzute de
lege;
c) dispune scoaterea din consumul public a alimentelor care nu
corespund normelor de igienă;
d) dispune măsuri antiepidemice privind bolnavii, suspecţii şi purtătorii
de germeni de boli transmisibile, precum şi alte măsuri sanitare cu caracter
obligatoriu pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile profesionale;
e) aplică sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor de
igienă, de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile.
Secţiunea 2
Organele de conducere colectivă a unităţilor sanitare
Art. 42. – Organele prin care se exercită conducerea relativă a unităţilor
sanitare sunt adunarea generală a oamenilor muncii, consiliul oamenilor muncii şi
biroul executiv al acestuia, care se organizează şi funcţionează, potrivit
prevederilor legale, în unităţile cu personalitate juridică.
Colectivul oamenilor muncii al fiecărei instituţii sanitare poartă
răspunderea pentru rezultatele obţinute în apărarea şi promovarea sănătăţii,
întărirea capacităţii de muncă a populaţiei, precum şi pentru buna gospodărire a
mijloacelor materiale încredinţate.
Fiecare om al muncii din unităţile sanitare răspunde în faţa colectivului
pentru îndeplinirea sarcinilor proprii de muncă şi, împreună cu întregul colectiv,
pentru bunul mers al activităţii generale a acestora.
Art. 43. – Conducerea unităţilor sanitare se asigură pe baza principiului
conducerii colective, prin participarea nemijlocită a personalului muncitor la
dezbaterea şi soluţionarea problemelor sanitare, sociale şi economice, elaborarea şi
înfăptuirea măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor privind ocrotirea
sănătăţii populaţiei, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de
viaţă a întregului colectiv.
Art. 44. – Adunarea generală a oamenilor muncii din unităţile sanitare
îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de unitatea sanitară şi personalul
acesteia şi stabileşte măsuri corespunzătoare pentru continua îmbunătăţire a
calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;
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b) urmăreşte întărirea ordinii şi disciplinei, respectarea normelor de etică
profesională şi de deontologie medicală;
c) exercită controlul activităţii organelor colective de conducere şi aprobă
darea de seamă asupra activităţii unităţii;
d) analizează îndeplinirea sarcinilor ce revin unităţii pe baza dării de
seamă prezentate de consiliul oamenilor muncii şi adoptă măsuri în vederea
îmbunătăţirii permanente a activităţii acesteia;
e) aprobă angajamentele colectivului de muncă şi măsurile
tehnico-organizatorice care să asigure îndeplinirea sarcinilor prevăzute în planul
de muncă;
f) alege reprezentanţii oamenilor muncii din unitate, membri în consiliul
oamenilor muncii, şi hotărăşte revocarea celor care nu au desfăşurat o activitate
corespunzătoare.
Art. 45. – Consiliul oamenilor muncii din unităţile sanitare este alcătuit
din director, secretarul organizaţiei Partidului Comunist Român, directori
adjuncţi, preşedintele comitetului sindicatului, secretarul organizaţiei Uniunii
Tineretului Comunist, contabilul şef, şefii unor compartimente de muncă, medici,
farmacişti şi alţi reprezentanţi ai oamenilor muncii din unitatea sanitară.
De asemenea, din consiliul oamenilor muncii fac parte reprezentanţii
personalului muncitor din întreprinderile de pe teritoriul în care unitatea sanitară
îşi desfăşoară activitatea, desemnaţi de organele de conducere colectivă ale
unităţilor împreună cu organizaţiile de sindicat, femei şi tineret, precum şi
cetăţenii desemnaţi în adunările cetăţenilor.
Art. 46. – Preşedintele consiliului oamenilor muncii din unităţile sanitare
este secretarul organizaţiei Partidului Comunist Român.
Art. 47. – Consiliul oamenilor muncii are, în principal, următoarele
atribuţii:
a) analizează periodic calitatea asistenţei medicale acordate populaţiei de
unitatea sanitară şi stabileşte măsurile necesare pentru continua îmbunătăţire a
acesteia;
b) analizează eficienţa activităţii unităţii şi propune spre aprobare
organelor ierarhic superioare măsurile corespunzătoare;
c) stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea organizării muncii şi utilizarea
cât mai eficientă a personalului, asigură respectarea ordinii şi disciplinei în unitate,
cunoaşterea şi respectarea legilor, a normelor de etică profesională, ia măsuri
pentru prevenirea încălcării acestora şi sancţionarea celor vinovaţi de săvârşirea
unor abateri;
d) stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii;
e) analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt folosite,
întreţinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi cum sunt gestionate bunurile
pentru utilizarea raţională a acestora;
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f) analizează periodic, împreună cu comitetul sindicatului, condiţiile de
muncă şi de viaţă ale personalului din unitate, precum şi aplicarea măsurilor de
protecţie a muncii;
g) organizează periodic întâlniri cu reprezentanţii cetăţenilor şi ai
organizaţiilor socialiste din teritoriu şi ia măsuri, pe baza propunerilor făcute,
pentru continua îmbunătăţire a activităţii unităţii;
h) analizează propunerile făcute în adunările generale şi asigură aplicarea
celor care se dovedesc eficiente.
Art. 48. – Conducerea colectivă a activităţii operative a unităţii sanitare
se exercită de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, care asigură
aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului.
Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii este alcătuit din director,
care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte, directorii adjuncţi, contabilul şef, alţi
specialişti din unitate.
Art. 49. – Conducerea curentă a activităţii unităţilor sanitare şi aducerea
la îndeplinire a hotărârilor organelor de conducere colectivă, precum şi a sarcinilor
stabilite de organul căruia îi este subordonată unitatea sanitară, se realizează de
directorul unităţii sanitare ajutat de directorii adjuncţi.
Secţiunea 3
Îndrumarea, controlul şi coordonarea activităţii de asigurare a sănătăţii
Art. 50. – Pentru realizarea politicii partidului şi statului în domeniul
asigurării sănătăţii populaţiei, Consiliul Sanitar Superior adoptă, potrivit legii,
hotărâri sau face propuneri şi recomandări organelor competente, pentru
perfecţionarea, modernizarea şi creşterea eficienţei asistenţei medicale,
îmbunătăţirea învăţământului medical, pregătirea şi folosirea raţională a
personalului sanitar şi a bazei materiale.
Art. 51. – Consiliul Sanitar Superior are, în principal, următoarele
atribuţii:
a) analizează periodic starea de sănătate a populaţiei şi dinamica
indicatorilor demografici de morbiditate şi elaborează programe de sănătate pe
termen lung;
b) analizează activitatea în domeniul producţiei de medicamente şi
propune programe de dezvoltare a acestui sector de activitate în concordanţă cu
nevoile asistenţei medicale a populaţiei; urmăreşte modul în care unităţile sanitare
şi personalul medical foloseşte şi recomandă medicamentele; asigură utilizarea
eficientă a acestora şi ia măsuri pentru prevenirea abuzului de medicamente şi
altor factori ce pot influenţa negativ sănătatea populaţiei;
c) dezbate şi adoptă propunerile privind principalele direcţii de
dezvoltare şi programele prioritare de cercetare ştiinţifică în domeniul asigurării
sănătăţii populaţiei, precum şi valorificarea în practică a rezultatelor obţinute;
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d) analizează şi controlează modul în care Ministerul Sănătăţii, celelalte
ministere şi organe centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare
judeţene şu al municipiului Bucureşti, asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor
de partid şi de stat în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei;
e) ia măsuri pentru dezvoltarea asistenţei medicale preventive, curative şi
de recuperare, a activităţii de protecţie sanitară a aerului, solului şi apei, precum şi
a alimentelor destinate consumului;
f) urmăreşte îmbunătăţirea permanentă a asistenţei medicale a
populaţiei, mamei, copilului şi tinerilor, precum şi asigurarea sănătăţii
personalului la locul de muncă;
g) orientează repartizarea şi utilizarea raţională a personalului sanitar şi
ia măsuri pentru asigurarea respectării prevederilor legale, a normelor eticii
profesionale, precum şi pentru întărirea ordinii şi disciplinei în unităţile sanitare;
h) adoptă planul unic de educaţie sanitară a populaţiei.
Art. 52. – Ministerul Sănătăţii răspunde de înfăptuirea politicii partidului
şi statului în domeniul asigurării sănătăţii, execută programele de sănătate şi
celelalte măsuri stabilite pentru întărirea, apărarea şi refacerea sănătăţii populaţiei.
Art. 53. – Ministerul Sănătăţii poartă întreaga răspundere pentru buna
organizare a activităţii în domeniul sănătăţii publice, pentru controlul şi
îndrumarea de specialitate a tuturor unităţilor sanitare în aplicarea prevederilor
prezentei legi, în care scop îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) conduce, coordonează şi controlează activitatea unităţilor sanitare şi a
personalului sanitar şi asigură perfecţionarea continuă a acestei activităţi;
b) răspunde de aplicarea şi respectarea strictă a normelor de igienă şi
sănătate publică, a celorlalte norme referitoare la protecţia mediului de viaţă şi de
muncă şi la alimentaţia raţională;
c) asigură, împreună cu celelalte organe de stat utilizarea judicioasă a
factorilor naturali, sprijină şi îndrumă practicarea educaţiei fizice, sportului şi
turismului, în vederea întăririi sănătăţii şi creşterii rezistenţei organismului;
d) organizează şi controlează aplicarea măsurilor sanitare privind
dezvoltarea sănătoasă, fizică şi intelectuală, a copiilor şi tineretului;
e) organizează şi răspunde de executarea măsurilor pentru prevenirea şi
combaterea bolilor transmisibile şi de protecţie sanitară a populaţiei şi a
teritoriului ţării;
f) îndeplineşte, prin organele sale, funcţia de inspecţie sanitară de stat
centrală;
g) organizează şi ţine evidenţa stării de sănătate a populaţiei, efectuează
analiza sistematică a indicatorilor stării de sănătate, acţionează pentru prevenirea
şi combaterea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea continuă a sănătăţii populaţiei;
h) asigură, prin unităţile sanitare, asistenţa medicală preventivă, curativă
şi de recuperare şi ia măsuri pentru continua îmbunătăţire a calităţii acesteia;
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i) conduce cercetarea ştiinţifică medicală şi răspunde de valorificarea în
practică a rezultatelor acesteia; îndrumă activitatea cu caracter ştiinţific şi de
informare a Uniunii societăţilor de ştiinţe medicale;
j) participă, în condiţiile legii, la îmbunătăţirea continuă a
învăţământului medical în vederea formării personalului sanitar, asigură
perfecţionarea pregătirii profesionale a acestuia, organizează documentarea de
specialitate pentru toate unităţile sanitare;
k) organizează, în condiţiile prevăzute de Statutul personalului sanitar,
concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor şi promovarea personalului
sanitar;
l) asigură repartizarea judicioasă a personalului sanitar pe întreg
teritoriul ţării şi ia măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei şi respectarea legilor
în toate unităţile sanitare, promovarea eticii şi echităţii socialiste, a deontologiei
medicale;
m) asigură utilizarea judicioasă a bazei materiale desemnate asistenţei
medicale;
n) elaborează norme tehnice de funcţionare a unităţilor sanitare,
baremurile de dotare cu aparatură, medicamente şi instrumentar, stabileşte
răspunderile ce revin personalului sanitar pentru buna gospodărire şi utilizare a
bazei materiale, organizează activitatea de verificare, precum şi reparaţie şi
întreţinere curentă a utilajelor şi aparaturii medicale; asigură, împreună cu
Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, aprovizionarea cu piese de schimb
şi executarea lucrărilor de reparaţii capitale, prin unităţile de profil ale acestui
minister;
o) coordonează importul de medicamente şi asigură, în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de lege, rezervele de medicamente, aparatură şi materiale
sanitare;
p) răspunde, potrivit legii, de aplicarea măsurilor sanitare speciale
impuse în situaţii deosebite.
În unităţile sanitare subordonate Ministerului Apărării Naţionale şi
Ministerului de Interne controlul activităţii medicale se exercită de organele
acestor ministere, potrivit normelor tehnice de specialitate stabilite de Ministerul
Sănătăţii.
Art. 54. – Direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se
organizează ca organe locale de specialitate ale administraţiei de stat, subordonate
consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti şi Ministerului
Sănătăţii.
Pentru dezbaterea problemelor importante de sănătate din judeţ şi
municipiul Bucureşti, precum şi pentru avizarea măsurilor sanitare ce se
întreprind, lângă direcţia sanitară funcţionează consiliul sanitar judeţean sau al
municipiului Bucureşti şi comisii de oameni de specialitate.
Art. 55. – Direcţia sanitară îndeplineşte, în principal, următoarele
atribuţii:
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a) asigură realizarea politicii sanitare a partidului şi statului în unitatea
administrativ-teritorială, respectând prevederile legale în domeniul sănătăţii,
îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor sanitare, indiferent de subordonarea
acestora;
b) organizează şi asigură buna funcţionare a tuturor unităţilor sanitare
din subordine;
c) organizează, controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor privind
prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, protecţia sanitară a populaţiei şi a
teritoriului;
d) controlează aplicarea strictă a normelor de igienă, a celorlalte norme
privind protecţia mediului de viaţă, de muncă, precum şi alimentaţia raţională;
e) organizează asistenţa medicală profilactică, curativă şi de recuperare,
răspunde de promptitudinea şi calitatea acesteia, sprijină introducerea în practica
medicală a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
f) asigură elaborarea propunerilor de plan şi buget, precum şi
desfăşurarea sarcinilor de plan în profil teritorial şi a prevederilor din bugetele
locale pentru unităţile sanitare din subordinea consiliilor populare, controlează şi
răspunde de executarea acestora;
g) răspunde de executarea sarcinilor ce îi revin din programele de
sănătate a populaţiei, analizează starea de sănătate şi ia măsuri operative pentru
întărirea continuă a acesteia şi reducerea incapacităţii temporare de muncă;
h) ia măsuri pentru utilizarea intensivă a factorilor naturali de cură şi
tratament, pentru dezvoltarea educaţiei fizice, sportului şi turismului, în vederea
consolidării sănătăţii şi creşterii rezistenţei organismului;
i) controlează practica profesională a personalului sanitar, răspunde de
perfecţionarea pregătirii profesionale şi de utilizarea judicioasă a acestuia, ia
măsuri pentru întărirea ordinii, disciplinei, respectarea legilor în toate unităţile
sanitare, promovarea eticii şi echităţii socialiste, a deontologiei medicale;
j) urmăreşte aprovizionarea cu medicamente, dotarea cu instrumentar,
aparatură şi materiale sanitare a unităţilor, controlează utilizarea eficientă a
întregii baze materiale a asistenţei medicale; asigură, prin unităţile în subordine,
verificarea precum şi reparaţia şi întreţinerea curentă a utilajelor şi a aparaturii
medicale;
k) răspunde de aplicarea măsurilor prevăzute în planul unic de educaţie
sanitară;
l) îndrumă activitatea filialei Uniunii societăţilor de ştiinţe medicale şi a
colegiului teritorial de disciplină a personalului sanitar; conlucrează cu filialele
societăţii de Cruce Roşie în realizarea sarcinilor ce îi revin;
m) raportează periodic consiliului popular şi Ministerului Sănătăţii
asupra rezultatelor obţinute şi a măsurilor necesare pentru asigurarea sănătăţii
populaţiei din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Art. 56. – În comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului
Bucureşti, medicul şef al dispensarului medical comunal sau, după caz, directorul
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spitalului îndeplineşte şi funcţia de medic şef al comunei, oraşului, municipiului
sau al sectorului municipiului Bucureşti.
În oraşele şi municipiile unde funcţionează mai multe unităţi sanitare,
birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare, împreună cu direcţia
sanitară, desemnează ca medic şef al localităţii pe unul din conducătorii acestor
unităţi sanitare, ţinând seama de pregătirea profesională şi experienţa în
problemele de sănătate publică.
Medicul şef al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului
municipiului Bucureşti răspunde faţă de consiliul popular şi direcţia sanitară
pentru întreaga activitate din domeniul sănătăţii publice din unitatea
administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia să
raporteze periodic asupra evoluţiei stării de sănătate şi a măsurilor ce se impun
pentru continua îmbunătăţire a acesteia.
CAPITOLUL III
Personalul sanitar
Art. 57. – Asistenţa medicală a populaţiei se asigură de personalul sanitar
format din:
a) personalul sanitar cu pregătire profesională;
b) personalul sanitar mediu;
c) personal sanitar auxiliar.
Profesiunea de medic, farmacist sau dentist se practică numai de
persoanele cu diplomă de absolvire a unui institut de învăţământ superior de
specialitate şi care sunt autorizate, potrivit Statutului personalului sanitar, de
Ministerul Sănătăţii.
Art. 58. – Medicii, farmaciştii, întregul personal sanitar răspund, potrivit
legii, de calitatea asistenţei medicale acordate şi au obligaţia să acţioneze cu înaltă
responsabilitate cetăţenească şi profesională pentru prevenirea şi combaterea
îmbolnăvirilor, să aibă o atitudine profund umană în întreaga lor activitate, să-şi
perfecţioneze continuu pregătirea profesională.
Secţiunea 1
Învăţământul medical şi farmaceutic
Art. 59. – Prin învăţământul medical şi farmaceutic se realizează
formarea şi educarea personalului sanitar mediu şi cu pregătire superioară necesar
asigurării sănătăţii populaţiei.
Art. 60. – Personalul sanitar mediu se pregăteşte în licee sanitare, care se
organizează, potrivit legii, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului.
Art. 61. – Procesul de pregătire şi educare a elevilor se realizează prin
lecţii, lucrări practice, lucrări de laborator, instruire practică şi alte activităţi
instructiv-educative, în unităţi de învăţământ şi unităţi sanitare, pe baza planurilor
495

şi programelor de învăţământ elaborate de Ministerul Sănătăţii şi şi Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului.
Art. 62. – Studiile liceului sanitar se încheie cu examenul de bacalaureat,
care se desfăşoară potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului.
Absolvenţii liceului sanitar, după efectuarea stagiului de practicant de 9–
12 luni în unităţi sanitare şi susţinerea examenului de calificare, vor exercita
profesiunea de soră medicală, laborant, tehnician şi alte funcţii prevăzute în
nomenclatorul de funcţii pentru personalul sanitar cu pregătire medie.
Absolvenţii liceului sanitar cu diplomă de bacalaureat au dreptul să
participe la concursul de admitere în oricare instituţie de învăţământ superior.
Art. 63. – Medicii, farmaciştii şi dentiştii se pregătesc în institute medicofarmaceutice sau facultăţi de medicină ori farmacie organizate, potrivit legii, în
subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi Ministerului Sănătăţii.
Art. 64. – Instituţiile de învăţământ superior medical şi farmaceutic sunt
obligate să asigure pregătirea multilaterală a studenţilor, pentru ca fiecare medic,
farmacist şi dentist să poată îndeplini, în condiţii optime, obligaţiile de asigurare a
asistenţei medicale generale – profilactice, curative şi de recuperare medicală –, să
dea dovadă de o înaltă ţinută morală în exercitarea profesiei.
Art. 65. – Învăţământul medical şi farmaceutic se desfăşoară intregrat cu
asistenţa medicală şi cercetarea ştiinţifică medicală, potrivit planurilor şi
programelor de învăţământ elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului.
Art. 66. – Studii în învăţământul superior medical şi farmaceutic se
încheie printr-un examen de diplomă.
Absolvenţii care au promovat examenul obţin diploma, pe baza căreia
pot exercita, în condiţiile legii, profesiunea de medic, farmacist sau dentist.
Art. 67. – Personalul didactic, medici şi farmacişti, din învăţământul
superior medical şi farmaceutic au obligaţia să desfăşoare activitate didactică
integrată cu asistenţa medicală şi cu cercetarea ştiinţifică, să participe la acţiunile
de specializare şi de perfecţionare profesională a personalului sanitar, potrivit
programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi
Învăţământului.
Art. 68. – În vederea asigurării calităţii asistenţei medicale la nivel
corespunzător şi a stabilizării cadrelor medicale în comune, după absolvirea
învăţământului superior medicii vor efectua, în condiţiile prevăzute de lege, o
perioadă de practică în spitale sau alte unităţi sanitare, pe baza unui program
stabilit de Ministerul Sănătăţii, sub îndrumarea nemijlocită a unor medici cu
experienţă şi competenţă profesională deosebită, după care vor lucra în unităţile în
care sunt repartizaţi.
Art. 69. – Organizarea, îndrumarea şi controlul desfăşurării procesului
de învăţământ medical şi farmaceutic se asigură de către Ministerul Sănătăţii
împreună cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.
496

Secţiunea 2
Obligaţiile personalului sanitar cu pregătire superioară
Art. 70. – Personalul sanitar cu pregătire superioară cuprinde medici,
farmacişti, precum şi chimişti şi alt personal de specialitate cu pregătire superioară,
care lucrează în domeniul asigurării sănătăţii.
Art. 71. – În exercitarea profesiei, medicul, indiferent de specialitatea şi
unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, are următoarele obligaţii principale:
a) să aplice şi să folosească procedeele şi mijloacele pe care le are la
dispoziţie pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de sănătate şi
prevenirea îmbolnăvirilor;
b) să controleze aplicarea strictă a normelor de igienă, să vegheze la
menţinerea şi promovarea sănătăţii fiecărui cetăţean, să desfăşoare o susţinută
activitate de educaţie sanitară;
c) să urmărească modul cum sunt asigurate condiţiile igienice la locul de
muncă şi să dispună măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea pericolelor de
îmbolnăvire a personalului muncitor;
d) să aplice cu promptitudine măsurile de prevenire şi combatere a
bolilor transmisibile, profesionale şi a bolilor cronice;
e) să asigure asistenţa medicală permanentă a bolnavilor pe care îi are în
îngrijire, să aplice tratamentul medical corespunzător şi să promoveze măsuri
profilactice pentru prevenirea complicaţiilor şi cronicizarea bolilor;
f) să prescrie şi să folosească numai medicamentele şi produsele biologice
de uz uman necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprinse în nomenclatorul
de medicamente şi produse biologice de uz uman, să prevină şi că combată abuzul
de medicamente, să semnaleze organelor competente reacţiile neprevăzute ale
acestora;
g) să folosească gimnastica medicală pentru tratarea şi recuperarea
medicală a bolnavilor, corectarea deficienţelor fizice şi funcţionale şi să recomande
practicarea exerciţiilor fizice pentru întărirea organismului şi menţinerea sănătăţii;
h) să întocmească corect şi cu simţ de răspundere documentele medicale,
potrivit normelor legale;
i) să participe, în caz de producere a unor calamităţi naturale, epidemii
sau accidentări, la acţiunile de prim-ajutor şi de asistenţă medicală;
j) să manifeste deplină înţelegere faţă de bolnavi, să evite orice atitudine
care poate influenţa negativ evoluţia bolii; să nu primească sau să condiţioneze, în
orice fel, acordarea îngrijirilor medicale ori îndeplinirea celorlalte atribuţii ce-i
revin de obţinerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale;
k) să acorde primul ajutor şi să asigure asistenţă medicală bolnavului
până la dispariţia stării de pericol pentru sănătatea sau viaţa acestuia ori până la
internarea bolnavului într-o unitate sanitară;
l) să asigure continuitatea asistenţei medicale, să răspundă la solicitările
bolnavilor şi să locuiască în localitatea în care se află unitatea sanitară; în acest
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scop, consiliile populare vor sprijini cadrele medicale pentru obţinerea, potrivit
legii, a locuinţelor necesare.
Art. 72. – Farmacistul are următoarele obligaţii principale:
a) să participe alături de medic, la activitatea de apărare şi îngrijire a
sănătăţii populaţiei, prevenirea abuzului de medicamente şi combaterea
automedicaţiei;
b) să îndrume populaţia asupra modului de utilizare a medicamentelor,
respectării dozelor prescrise şi a consecinţelor folosirii incorecte a acestora; să
popularizeze în rândul cetăţenilor folosirea plantelor medicinale în profilaxia şi
tratamentul unor boli;
c) să prepare şi să elibereze medicamentele prevăzute în Farmacopeea
română, cu respectarea strictă a normelor tehnice, stabilite de Ministerului
Sănătăţii;
d) să urmărească în permanenţă calităţile fizico-chimice ale
medicamentelor, să sisteze consumul celor necorespunzătoare şi să semnaleze, de
îndată, organelor competente, modificările constatate;
e) să asigure păstrarea, conservarea şi securitatea medicamentelor,
potrivit dispoziţiilor legale, şi să nu elibereze medicamente cu termen de
valabilitate expirat;
f) să colaboreze permanent cu medicul pentru utilizarea raţională şi
eficientă a mijloacelor terapeutice şi să-l informeze ori de câte ori apar probleme
deosebite în consumul de medicamente;
g) să urmărească cu stricteţe respectarea riguroasă a tehnologiilor de
fabricaţie şi a calităţii produselor farmaceutice în cazul în care îşi desfăşoară
activitatea într-o unitate de producţie a medicamentelor.
Art. 73. – Biologul, chimistul şi celălalt personal de specialitate cu
pregătire superioară din unităţile sanitare au obligaţia să participe, potrivit
specialităţii lor, alături de medic şi farmacist, la activitatea de asistenţă medicală a
populaţiei.
Secţiunea 3
Obligaţiile personalului sanitar mediu şi auxiliar
Art. 74. – Personalul sanitar mediu este format din surori medicale,
laboranţi, tehnicieni medicali şi alte cadre cu pregătire medie de specialitate.
Art. 75. – Personalul sanitar mediu îşi desfăşoară activitatea sub
îndrumarea şi controlul direct al medicului şi are, în principal, următoarele
obligaţii:
a) participă la acţiunile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor, la
activitatea de educaţie sanitară;
b) asigură igiena individuală şi îngrijirea permanentă a bolnavului,
administrează alimentaţia şi medicamentele prescrise;
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c) efectuează, potrivit indicaţiei medicului, tratamente şi îngrijiri
medicale, recoltări de probe, analize de laborator şi alte prestaţii medicale; acordă
primul ajutor medical;
d) supraveghează în permanenţă starea bolnavilor şi informează pe
medic asupra evoluţiei bolii, răspunde cu promptitudine la solicitările acestora,
fiindu-i interzis să primească sau să pretindă sume de bani ori alte avantaje
materiale de la bolnavii pe care îi are în îngrijire;
e) răspunde de buna păstrare a aparaturii, utilajelor şi instrumentarului şi
a celorlalte materiale din dotare şi execută pregătirea şi sterilizarea
instrumentarului şi materialului, cu respectarea normelor tehnice sanitare.
În reţeaua farmaceutică personalul sanitar mediu îşi desfăşoară
activitatea sub îndrumarea şi controlul direct al farmacistului şi execută operaţii de
recepţie, preparare şi eliberare a medicamentelor sau produselor biologice de uz
uman. Este interzisă manipularea de către acest personal a produselor toxice sau
stupefiante.
Art. 76. – Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, îngrijitori şi alt
asemenea personal care asigură curăţenia şi păstrarea igienei unităţilor sanitare,
pregătirea materialelor necesare activităţii, însoţirea la nevoie a bolnavilor
spitalizaţi; îndeplineşte alte sarcini prevăzute în regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţii.
Secţiunea 4
Disciplina personalului sanitar
Art. 77. – Personalul sanitar are obligaţia să aplice tratamentul medical
corespunzător fiecărei boli şi să respecte normele medicale de tratament.
Nerespectarea normelor medicale de tratament, prescrierea de
medicamente contraindicate sau aplicarea unor tratamente necorespunzătoare
care cauzează vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, provoacă o
infirmitate permanentă ori pune în primejdie viaţa unei persoane sau are ca
rezultat moartea, se pedepseşte potrivit legii penale.
Art. 78. – Actele, datele şi informaţiile medicale obţinute de personalul
sanitar în exercitarea atribuţiilor de serviciu constituie secret profesional,
divulgarea lor fiind interzisă.
Nu constituie divulgare a secretului profesional raportarea sau
comunicarea datelor sau informaţiilor prevăzute în alineatul precedent, în temeiul
unor dispoziţii legale.
Art. 79. – Ministerul Sănătăţii poate suspenda dreptul de exercitare a
profesiei de medic, farmacist sau dentist, precum şi schimba specialitatea acestora,
în condiţiile prevăzute de Statutul personalului sanitar.
Personalul sanitar căruia i s-a suspendat dreptul de exercitare a
profesiunii îi este interzis să dea consultaţii, să prescrie reţete, să prepare
medicamente, să facă tratamente sau să administreze orice mijloace de tratament
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din domeniul medicinei sau farmaciei, în calitate de medic, farmacist sau dentist,
cu excepţia situaţiilor de acordare a primului ajutor.
Art. 80. – În vederea asigurării respectării stricte a normelor eticii şi
echităţii socialiste de către întregul personal sanitar, pe lângă Ministerul Sănătăţii
funcţionează Colegiul central de disciplină a personalului sanitar, iar pe lângă
direcţiile sanitare, colegiul judeţean şi al municipiului Bucureşti.
Colegiile judeţene de disciplină analizează abaterile de la normele de
etică şi deontologie medicală, precum şi alte abateri ce aduc atingeri prestigiului
profesiunii şi pot aplica următoarele sancţiuni:
a) avertismentul în faţa colegiului de disciplină;
b) avertismentul în faţa personalului sanitar din colectivul de muncă din
unitate;
c) mustrare cu avertisment, cu aducerea sancţiunii la cunoştinţa
întregului personal sanitar din localitate sau judeţ.
În cazul unor abateri mai grave, colegiile judeţene de disciplină pot
propune mustrarea cu avertisment în faţa Colegiului central de disciplină, cu
aducerea sancţiunii la cunoştinţa întregului personal sanitar.
În situaţii deosebite, colegiile judeţene şi al municipiului Bucureşti pot
propune organelor în drept aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de lege,
inclusiv desfacerea contractului de muncă, suspendarea dreptului de exercitare a
profesiei, iar în cazul săvârşirii unei infracţiuni în exercitarea profesiei, au obligaţia
să sesizeze organele judiciare competente.
Colegiul central de disciplină soluţionează contestaţiile împotriva
deciziilor aplicate de către colegiile judeţene de disciplină. La propunerea colegiilor
judeţene, poate aplica sancţiunea mustrării cu avertisment, cu aducerea sancţiunii
la cunoştinţa întregului personal sanitar.
Colegiul central de disciplină hotărăşte asupra propunerilor cu privire la
suspendarea dreptului de practicare a profesiei şi, atunci când este cazul, le
înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii.
Împotriva sancţiunilor aplicate de Colegiul central se poate face
contestaţie la Biroul executiv al Consiliului Sanitar Superior.
Art. 81. – Normele privind disciplina personalului sanitar, organizarea şi
funcţionarea colegiilor de disciplină, precum şi cele referitoare la încadrarea,
promovarea, specializarea şi perfecţionarea personalului sanitar, se stabilesc prin
Statutul personalului sanitar, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

500

CAPITOLUL IV
Întărirea stării de sănătate a populaţiei şi prevenirea îmbolnăvirilor
Secţiunea 1
Igiena mediului de viaţă şi muncă
Art. 82. – Organele de conducere a activităţii sanitare şi unităţile sanitare,
împreună cu organizaţiile socialiste şi obşteşti, precum şi întreaga populaţie, sunt
obligate să contribuie la asigurarea condiţiilor igienice de viaţă şi de muncă, a unui
înalt grad de salubritate a localităţilor şi locuinţelor, la prevenirea şi combaterea
poluării mediului înconjurător, condiţii de bază ale întăririi sănătăţii omului.
Prin normele de igienă se stabilesc condiţiile de asigurare a calităţii apei,
aerului şi solului, de igienă la locul de muncă şi în unităţile de folosinţă publică, de
protecţie sanitară a alimentelor, surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă
potabilă, de prevenire a contaminării radioactive, de salubritate a localităţilor,
unităţilor socialiste, mijloacelor de transport în comun şi locuinţelor, de
îndepărtare şi neutralizare a apelor uzate şi a reziduurilor solide.
Normele de igienă se aprobă prin decret al Consiliului de Stat, la
propunerea Ministerului Sănătăţii, şi sunt obligatorii la proiectarea şi executarea
obiectivelor economico-sociale, precum şi în toate domeniile de activitate.
Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare, unităţile
socialiste şi fiecare persoană răspund de respectarea normelor de igienă şi de
aplicare a măsurilor necesare pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror factori în
mediul de viaţă şi muncă ce ar putea dăuna sănătăţii publice.
Art. 83. – Ministerul Sănătăţii îndrumă şi controlează întreaga activitate
de asigurare a condiţiilor de igienă a mediului de viaţă şi muncă, în care scop:
a) studiază calitatea factorilor de mediu în vederea valorificării în
practica asigurării sănătăţii a influenţei pozitive a acestora pentru dezvoltarea şi
întreţinerea sănătăţii;
b) urmăreşte dinamica stării de sănătate a populaţiei, organizează şi
efectuează investigaţii medicale depline pentru cunoaşterea influenţei factorilor
nocivi şi stabileşte măsuri pentru eliminarea acestora;
c) organizează şi efectuează investigaţii pentru cunoaşterea stării
igienico-sanitare a colectivităţii de copii şi tineri, propune măsuri pentru ca
procesul instructiv-educativ şi regimul de activitate şi odihnă să contribuie la
dezvoltarea armonioasă, fizică şi intelectuală a acestora;
d) elaborează şi supune spre aprobare normele de igienă, răspunde de
aplicarea şi respectarea strictă a acestora pe întreg teritoriul ţării;
e) ia măsuri pentru aplicarea strictă a normelor de igienă la locurile de
muncă, organizează activităţi în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale şi
pentru înlăturarea cauzelor care determină îmbolnăvirea cu incapacitate de
muncă;
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f) urmăreşte şi ia măsuri pentru respectarea normelor de igienă privind
calitatea apei potabile, protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de alimentare cu
apă, a aerului, solului şi a sistemelor de îndepărtare şi neutralizare a apelor uzate şi
reziduurilor solide, precum şi pentru prevenirea contaminării radioactive;
g) controlează respectarea normelor de igienă în fabricarea, prelucrarea,
depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor, utilizarea coloranţilor,
conservanţilor şi altor substanţe chimice folosite la prepararea alimentelor, precum
şi aplicarea normelor de alimentaţia raţională.
Art. 84. – Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare
răspund de protecţia sanitară a surselor de aprovizionare cu apă potabilă şi de
îndepărtarea apelor uzate, de întreţinerea salubrităţii publice, a parcurilor,
ştrandurilor, piscinelor, locurilor de agrement, a localurilor publice, mijloacelor de
transport în comun, pieţelor, târgurilor şi oboarelor, precum şi pentru prevenirea
şi înlăturarea zgomotului.
Aceleaşi răspunderi revin unităţilor care exploatează obiective dintre cele
prevăzute la alin. 1.
Cetăţenii sunt obligaţi să respecte întocmai măsurile stabilite de consiliile
populare pentru asigurarea igienei publice şi salubrităţii în localităţi, precum şi a
regulilor de igienă în gospodăria sau locuinţa proprie. Organele de miliţie sunt
obligate să urmărească aplicarea măsurilor stabilite de consiliile populare şi să
sprijine, în caz de nevoie, organele sanitare.
Unităţile exploatează instalaţiile de apă potabilă au obligaţia să efectueze
prin mijloace proprii controlul calităţii apei şi să o distribuie numai dacă este
corespunzătoare standardelor de stat.
Se interzice fumatul în sălile de spectacole, în cele destinate procesului de
învăţământ, în sălile de şedinţe, în cabinetele medicale şi în saloanele de bolnavi, în
mijloacele de transport în comun din localităţi, în magazinele de desfacere cu
amănuntul şi în alte locuri publice stabilite de consiliul popular judeţean sau al
municipiului Bucureşti.
Art. 85. – Unităţile economice şi social-culturale funcţionează pe baza
autorizaţiei sanitare eliberate de organul sanitar judeţean sau al municipiului
Bucureşti.
Pentru unităţile nou construite, transformate sau sistematizate, recepţia
obiectivului este condiţionată de obţinerea în prealabil a autorizaţiei sanitare de
funcţionare.
Retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare se face cu informarea
consiliului popular şi atrage după sine obligaţia conducerii unităţii de a dispune de
îndată realizarea condiţiilor de igienă şi de protecţie a muncii şi, după caz, oprirea
activităţii respective până la realizarea condiţiilor de igienă şi de protecţie a muncii
şi eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare.
Pentru obiectivele industriale, încetarea activităţii, ca urmare a retragerii
autorizaţiei sanitare de funcţionare, se face cu aprobarea Consiliului de Miniştri.
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Art. 86. – Unităţile socialiste din activitatea cărora pot rezulta poluanţi de
orice natură, cu riscuri de a provoca intoxicaţii acute sau îmbolnăviri profesionale
în rândul personalului muncitor ori de a pune în pericol sănătatea populaţiei, sunt
obligate să asigure periodic controlul concentraţiei poluanţilor la locurile de
muncă şi în mediul înconjurător din incinta unităţii.
Conducerea unităţii este obligată să aplice toate măsurile de protecţie
individuală la locurile de muncă, iar în cazul când se constată că sunt depăşite
limitele maxime admisibile pentru fiecare poluant, să remedieze deficienţele în
termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai mult de 30 de zile.
Dacă după expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent se
menţine depăşirea limitelor maxime admisibile, unitatea va sesiza imediat consiliul
popular respectiv şi organul ierarhic superior, care va hotărî măsurile şi termenele
de remediere ce trebuie îndeplinite de unitatea respectivă sau, după caz, încetarea
activităţii, informând despre aceasta Consiliul de Miniştri.
Art. 87. – Unităţile socialiste care utilizează surse de radiaţii nucleare sau
prelucrează materiale ori minereuri radioactive au obligaţia să aplice măsurile
corespunzătoare şi să aibă dispozitivele şi echipamentele necesare pentru protecţia
faţă de radiaţii şi de eventuala contaminare radioactivă a personalului muncitor, a
populaţiei şi a mediului, precum şi mijloacele necesare controlului permanent al
iradierii şi contaminării radioactive.
Art. 88. – Unităţile socialiste pot pune în circulaţie substanţe chimice
pentru a fi folosite ca dezinfectante sau pesticide numai cu avizul Ministerului
Sănătăţii şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentaţiei.
Folosirea substanţelor prevăzute la alineatul precedent în sectoarele
zootehnic şi de producţie vegetală se face potrivit reglementărilor specifice acestor
sectoare de activitate.
Art. 89. – Unităţile de proiectare sunt obligate ca la elaborarea studiilor şi
proiectelor pentru orice fel de construcţii să adopte soluţii tehnice eficiente pentru
aplicarea normelor de igienă, de tehnica securităţii muncii şi de protecţia mediul
înconjurător, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi accidentelor.
Elaborarea normativelor de proiectare şi a proiectelor pentru construcţii
economice şi social-culturale, proiectelor de sistematizare a teritoriului şi
localităţilor, standardelor de stat sau normelor tehnice referitoare la condiţiile de
calitate pentru produsele alimentare şi produsele cosmetice, precum şi la
introducerea în procesele tehnologice de substanţe sau tehnologii pentru care sunt
stabilite norme de igienă, se va face numai cu avizul Ministerului Sănătăţii. În
scopul avizării, unităţile şi organele interesate vor prezenta datele tehnice necesare
evaluării eventualelor influenţe negative pentru sănătatea populaţiei.
Art. 90. – Încadrarea în muncă sau schimbarea locului de muncă al
personalului muncitor se face numai după examenul medical care atestă că starea
sănătăţii permite prestarea muncii în postul ce urmează să fie ocupat. Examenul
medical se efectuează prealabil tuturor celorlalte forme de examinare.
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De asemenea, examenul medical este obligatoriu la admiterea în licee,
şcoli profesionale, ucenicie şi învăţământ superior, pentru orientarea profesională
a tinerilor.
Personalul muncitor şi persoanele care efectuează practica în producţie
sunt obligate să se prezinte la controlul medical periodic.
Conducerile unităţilor socialiste sunt obligate să asigure, cu sprijinul
organelor sindicale şi al organizaţiilor de tineret, prezentarea personalului
muncitor, elevilor şi studenţilor, la controlul medical periodic şi să aplice
recomandările rezultate din examenele efectuate.
Art. 91. – Organele de conducere ale unităţilor socialiste au obligaţia să
analizeze periodic, împreună cu organele sanitare, cu organele de protecţie a
muncii, sindicale şi de tineret, cauzele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor
şi să ia măsuri eficiente în vederea înlăturării factorilor nocivi pentru sănătatea
personalului muncitor.
Art. 92. – Personalul medical din unităţile care funcţionează pe lângă
întreprinderi şi organizaţii economice trebuie să se integreze organic în viaţa şi
activitatea acestora, să lucreze efectiv sub conducerea nemijlocită a consiliilor
oamenilor muncii.
Periodic, medicii din întreprinderi au obligaţia să raporteze consiliilor
oamenilor muncii asupră stării de sănătate a muncitorilor, dinamicii şi cauzelor
incapacităţii temporare de muncă, noxelor care apar la întreprinderi, precum şi cu
privire la măsurile ce trebuie luate pentru eliminarea acestora şi celelalte măsuri
tehnico-organizatorice şi medico-sanitare necesare pentru prevenirea şi
combaterea cauzelor îmbolnăvirilor.
Secţiunea 2
Apărarea şi dezvoltarea sănătăţii, mamei, copilului şi tineretului
Art. 93. – Unităţile şi personalul sanitar sunt obligate să desfăşoare o
activitate de educaţie sanitară care să conducă la formarea unei opinii favorabile
creşterii natalităţii, precum şi să asigure condiţiile optime medico-sanitare pentru
îngrijirea femeii gravide, dezvoltarea sănătoasă a nou-născuţilor, copiilor şi
tinerilor.
În acţiunea de apărare a sănătăţii familiei, medicii, întregul personal
sanitar, trebuie să acorde o atenţie deosebită întăririi sănătăţii femeii, astfel încât
să-şi poată îndeplini importantul său rol social de mamă, privind creşterea şi
educarea de copii sănătoşi, bine dezvoltaţi fizic şi intelectual, în condiţiile îmbinării
armonioase a acestui rol cu acela de participantă activă la procesul de producţie.
Art. 94. – În activitatea de apărare şi dezvoltare a sănătăţii mamei,
copilului şi tineretului, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
a) să desfăşoare acţiuni de ordin educativ şi medical – în familie, şcoli, la
locul de muncă – pentru pregătirea tinerilor în vederea întemeierii familiei,
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asigurării unui comportament demografic favorabil naşterii şi creşterii unui număr
sporit de copii;
b) să efectueze examenul medical în vederea căsătoriei şi, potrivit legii, să
elibereze certificatele prenupţiale;
c) să aplice toate măsurile de ordin medical pentru combaterea sterilităţii
şi infertilităţii;
d) să urmărească în toate unităţile socialiste modurile în care conducerile
acestora aplică normele stabilite privind asigurarea condiţiilor necesare pentru
protecţia femeii şi a tinerilor la locul de muncă;
e) să asigure supravegherea medicală a femeii gravide, prin examene
clinice şi de laborator, pe toata durata gravidităţii; să efectueze un control medical
diferenţiat şi să ia măsurile corespunzătoare pentru gravidele a căror sănătate este
periclitată; să asigure asistenţă medicală calificată la naştere, să supravegheze
evoluţia stării de sănătate a femeii în perioada de după naştere;
f) să efectueze periodic examinarea medicală a nou-născuţilor, sugarilor
şi copiilor şi să asigure asistenţa medicală diferenţiată a acestora;
g) să supravegheze starea de sănătate şi să organizeze regimul de viaţă al
copiilor din creşe, leagăne şi alte colectivităţi;
h) să asigure asistenţa medicală a elevilor şi studenţilor, precum şi
respectarea cerinţelor de igienă în procesul de învăţământ, în vederea asigurării
dezvoltării lor armonioase fizice şi intelectuale;
i) să asigure asistenţa medicală a copiilor cu deficienţe în dezvoltarea
fizică ori psihică şi să aplice tratamente diferenţiate în vederea recuperării şi
integrării lor în activitatea socială.
Art. 95. – Unităţile socialiste răspund, potrivit legii, de aplicarea în
procesul de producţie a tuturor măsurilor de protecţie, tehnico-organizatorice şi
sanitare, diferenţiate pe locul de muncă şi în raport de necesitatea ocrotirii
eficiente a sănătăţii femeii, mamei, copilului şi tineretului.
Art. 96. – Femeile se bucură, potrivit legii, de măsuri speciale pentru
asigurarea sănătăţii şi pentru îngrijirea şi educarea copiilor.
Femeia gravidă este obligată să se prezinte la examenele medicale
prenatale şi să respecte indicaţiile medicale.
Întreruperea cursului normal la sarcinii este interzisă. În cazurile de
excepţie când, în condiţiile prevăzute de lege, este permisă întreruperea cursului
sarcinii, aceasta se poate efectua numai în unităţi sanitare de specialitate.
Art. 97. – Părinţii sau ceilalţi ocrotitori legali au obligaţia, la orice
solicitare a unităţilor sanitare, să prezinte copilul pentru examinare medicală şi
aplicarea măsurilor profilactice.
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Secţiunea 3
Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile
Art. 98. – Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile constituie o
obligaţie permanentă pentru organele, unităţile şi personalul sanitar, precum şi
pentru unităţile socialiste şi toţi cetăţenii.
În îndeplinirea acestei obligaţii organele, unităţile şi personalul sanitar
răspund de:
a) declararea, tratamentul şi, după caz, izolarea obligatorie a bolnavilor,
suspecţilor de boli transmisibile şi al purtătorilor de germeni patogeni;
b) vaccinarea preventivă, efectuarea investigaţiilor clinice,
epidemiologice şi de laborator, aplicarea tratamentelor profilactice şi curative,
precum şi urmărirea realizării măsurilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;
c) supravegherea epidemiologică a foştilor bolnavi, suspecţilor sau
purtătorilor de germeni patogeni, interzicerea primirii, încadrării, menţinerii sau
reluării activităţii acestora în colectivităţi de copii, în sistemul alimentar, la
exploatarea instalaţiilor centrale de alimentare cu apă potabilă şi în alte unităţi,
dacă prezenţa lor constituie pericol pentru sănătatea populaţiei;
d) aplicarea de măsuri sanitare speciale, la punctul de trecere a frontierei
de stat, în localităţi şi unităţi pentru persoane, alimente, mărfuri, vehicule şi altele.
Art. 99. – Personalul sanitar care constată sau este informat de existenţa
unui caz de boală transmisibilă are obligaţia de a lua imediat măsurile pentru
prevenirea răspândirii bolii în rândul populaţiei şi în colectivităţi şi de a informa
de îndată unitatea sanitară ierarhic superioară.
De asemenea, personalul sanitar este obligat să ia măsuri de urgenţă
pentru izolarea bolnavului, efectuarea anchetei epidemiologice preliminare,
identificarea sursei de infecţie, înregistrarea şi supravegherea prin examinări
clinice şi de laborator, a persoanelor cu care bolnavul a venit în contact, precum şi
alte măsuri în raport cu specificul bolii transmisibile.
Art. 100. – În cazul apariţiei unui focar epidemiologic şi în caz de
iminenţă de epidemie, ori în situaţii de calamitate naturală, Ministerul Sănătăţii,
unităţile sanitare şi personalul sanitar au obligaţia să dispună următoarele:
a) interzicerea consumului şi comercializării alimentelor, obiectelor,
materialelor ori substanţelor contaminate sau provenite din mediul contaminat,
ori recondiţionarea sau distrugerea acestora;
b) efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei sau deratizării în anumite zone,
localităţi, locuri de muncă, gospodării şi mijloace de transport;
c) stabilirea măsurilor necesare cu privire la transportul sau interzicerea
transportării cadavrelor în aria localităţii unde s-a produs decesul;
d) restrângerea sau suspendarea, pe perioade limitate, în condiţiile legii, a
activităţii unităţilor socialiste, a circulaţiei de persoane, vehicule, de mărfuri, de
alimente, de obiecte ori alte bunuri din şi în anumite zone sau localităţi;
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e) stabilirea sarcinilor de intervenţie operativă ce revin unităţilor de
asistenţă medicală şi de cercetare ştiinţifică medicală, cu privire la prevenirea şi
combaterea bolilor transmisibile.
Art. 101. – Orice persoană care se află pe teritoriul Republicii Socialiste
România are obligaţia să se supună măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor
transmisibile, dispuse de unităţile sanitare.
Bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea
este obligatorie se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.
Art. 102. – Organele de miliţie au obligaţia ca, la cererea personalului
sanitar, să acorde sprijin pentru aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a
bolilor transmisibile, faţă de persoanele care refuză sau nu se supun acestor
măsuri.
Art. 103. – Pentru intervenţia urgentă, în situaţia apariţiei unor focare de
boli epidemice, se constituie la Ministerul Sănătăţii o rezervă antiepidemică de
medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, aparate şi alte materiale
specifice. Volumul rezervei antiepidemice se aprobă anual prin planul naţional
unic.
Art. 104. – Ministerul Sănătăţii asigură schimbul de informaţii
epidemiologice cu organele sanitare competente din alte state sau cu organizaţiile
internaţionale corespunzătoare, potrivit regulamentelor internaţionale, a
convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care Republica Socialistă
România este parte.
Secţiunea 4
Prevenirea şi combaterea bolilor cronice netransmisibile
Art. 105. – Pentru prevenirea şi combaterea bolilor cronice
netransmisibile – cardio-vasculare, cancer, reumatism, de nutriţie şi alte boli –,
precum şi pentru eliminarea factorilor ce favorizează apariţia acestora, organele,
unităţile şi personalul sanitar sunt obligate să organizeze acţiuni largi de profilaxie,
să efectueze studii pentru cunoaşterea factorilor care influenţează negativ starea de
sănătate, să depisteze şi să trateze îmbolnăvirile în faze precoce în vederea
recuperării bolnavului.
Art. 106. – Unităţile sanitare sunt obligate să ia în evidenţă persoanele la
care se depistează bolile cronice netransmisibile stabilite de Ministerul Sănătăţii şi
să asigure tratamentul de specialitate corespunzător.
Art. 107. – În cazul îmbolnăvirilor cu incapacitate temporară de muncă,
personalul medical este obligat să stabilească, concomitent cu indicaţiile de
tratament, măsurile de recuperare a capacităţii de muncă şi să urmărească,
împreună cu unităţile socialiste, respectarea acestora. Totodată, unităţile sanitare
vor sprijini încadrarea persoanelor care suferă de asemenea boli într-o activitate
corespunzătoare capacităţii lor de muncă.
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Art. 108. – Bolnavii psihici care, din cauza stării de tulburare în care se
află, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea corporală proprie sau a
altora, ori tulbură, în mod repetat şi grav, condiţiile normale de viaţă sau de muncă
sau pot săvârşi fapte prevăzute de legea penală, sunt supuşi obligatoriu la tratament
medical într-o unitate sanitară, potrivit legii.
Secţiunea 5
Educaţia fizică şi sportul
Art. 109. – În scopul dezvoltării armonioase, fizice şi morale, a fiecărui
cetăţean, călirii şi fortificării organismului, prevenirii îmbolnăvirilor, creşterii
capacităţii de muncă şi de creaţie, precum şi pentru folosirea în mod util şi plăcut a
timpului liber, conducerile unităţilor socialiste au obligaţia să dezvolte practicarea
educaţiei fizice şi sportului, turismului de masă, excursiilor, drumeţiilor, de către
preşcolari, elevi, studenţi şi întreg personalul muncitor, precum şi să
îmbunătăţească conţinutul educativ al acestor activităţi.
Art. 110. – Unităţile şi întregul personal sanitar au obligaţia să sprijine şi
să orienteze activitatea de educaţie fizică şi sport a cetăţenilor, ţinând seama de
specificul muncii acestora, de starea de sănătate şi de capacitatea lor fizică.
Art. 111. – Instituţiile de învăţământ sunt obligate să dezvolte şi să
asigure creşterea eficienţei educaţiei fizice în învăţământul de toate gradele, să
organizeze activitatea sportivă de masă a elevilor şi studenţilor, să realizeze
programe diversificate de educaţie fizică şi sport, în scopul întăririi organismului şi
formării unor deprinderi sănătoase de muncă şi viaţă.
Totodată, instituţiile de învăţământ şi profesorii de educaţie fizică sunt
obligaţi, la recomandarea medicului, să aplice programe speciale de gimnastică
pentru elevii şi studenţii care prezintă deficienţe în dezvoltarea lor fizică.
Art. 112. – Unităţile socialiste sunt obligate să desfăşoare o intensă
activitate de atragere a oamenilor muncii la practicarea sistematică a educaţiei
fizice şi sportului şi, cu sprijinul medicului de întreprindere, să dezvolte gimnastica
de reconfortare în producţie, în vederea înlăturării oboselii şi creşterii
randamentului în muncă.
Art. 113. – Ministerul Sănătăţii, împreună cu Consiliul Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport, elaborează norme igienico-sanitare pentru cultura fizică şi
sport, dezvoltă cercetările privind creşterea continuă a capacităţii fizice a
organismului, organizează activitatea de medicină sportivă, asigură controlul şi
asistenţa medico-sanitară a sportivilor de performanţă.
Secţiunea 6
Educaţia sanitară a populaţiei
Art. 114. – Educaţia sanitară are ca scop însuşirea de către populaţiei a
cunoştinţelor necesare cu privire la igiena individuală, a mediului, alimentaţia
raţională, prevenirea îmbolnăvirilor, evitarea abuzului de medicamente, pentru
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formarea deprinderilor igienice, cunoaşterea principalelor semne de boală şi
acordarea, în caz de nevoie, a primului ajutor.
Art. 115. – Activitatea de educaţie sanitară se desfăşoară pe baza planului
unic de educaţia sanitară, adoptat de Consiliul Sanitar Superior, care cuprinde, în
principal, următoarele:
a) educarea copiilor şi tinerilor în probleme sanitare şi de prim-ajutor,
precum şi în vederea formării deprinderilor igienice;
b) integrarea educaţiei sanitare în procesul general instructiv-educativ al
instituţiilor de învăţământ de toate gradele;
c) dezvoltarea acţiunilor de educaţie sanitară privind familia şi creşterea
copiilor;
d) educaţia sanitară a oamenilor muncii în vederea formării
comportamentului igienic necesar prevenirii îmbolnăvirilor, bolilor profesionale
sau accidentelor, precum şi a întăririi capacităţii de muncă, combaterii abuzului de
medicamente, de alcool, a fumatului şi a altor deprinderi dăunătoare sănătăţii;
e) diversificarea şi îmbunătăţirea conţinutului materialelor educativsanitare prin presă, radioteleviziune, cinematografie sau alte modalităţi;
f) antrenarea populaţiei la înfăptuirea programelor de sănătate pentru
prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor.
Art. 116. – Ministerul Sănătăţii coordonează, controlează şi răspunde de
realizarea planului unic de educaţie sanitară.
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste, celelalte ministere, organe centrale şi locale, Uniunea Generală a
Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Organizaţia Pionierilor,
Radioteleviziunea Română, Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport,
Societatea de Cruce Roşie din Republica Socialistă România, precum şi presa
centrală şi locală, sunt obligate să-şi aducă contribuţia, prin mijloace specifice, la
realizarea acţiunilor de educaţie sanitară.
CAPITOLUL V
Asistenţa medicală a populaţiei
Secţiunea 1
Asistenţa medicală generală şi de urgenţă
Art. 117. – Asistenţa medicală a populaţiei se acordă, de regulă, în
unităţile sanitare.
Asistenţa medicală poate fi acordată şi la locul de muncă, la domiciliu
sau la locul accidentului, după caz.
Art. 118. – Toţi cetăţenii au dreptul la asistenţă medicală, asigurată de
către dispensarul medical, dispensarul policlinic sau, după caz, spitalul cel mai
apropiat, în raza căruia se află domiciliul ori locul de muncă.
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Art. 119. – Internarea bolnavului se efectuează, în principal, în cazul
bolilor transmisibile, al urgenţelor sau al unor boli cronice care impun aplicarea
unui tratament sau efectuarea unor investigaţii în condiţii de spitalizare.
Internarea în spital se face, de regulă, la indicaţia medicului specialist sau,
în situaţii deosebite, a medicului de dispensar. Aceştia sunt obligaţi, cu excepţia
urgenţelor medico-chirurgicale, să asigure efectuarea analizelor pentru stabilirea
diagnosticului în condiţii de ambulatoriu şi scurtarea perioadei de internare.
Dacă spitalul de care aparţine bolnavul nu poate asigura îngrijirile
medicale necesare este obligat să asigure internarea bolnavului într-un alt spital
sau într-o unitate de specialitate.
Art. 120. – Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă
a personalului muncitor se acordă de conducerea unităţii socialiste pe baza
certificatului medical.
Certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă se
eliberează, în condiţiile prevăzute de lege, de către unitatea sanitară care deserveşte
personalul muncitor din unitatea socialistă respectivă.
În caz de urgenţă medicală, unitatea care acordă asistenţa de urgenţă este
obligată să confirme în scris diagnosticul, tratamentul aplicat şi durata de
spitalizare sau de imobilizare obligatoriu la domiciliu. Certificatul medical se
eliberează de unitatea sanitară care aparţine bolnavul, după verificarea datelor
comunicate de unitatea care a acordat asistenţa medicală de urgenţă şi a stării de
sănătate a persoanei în cauză.
Art. 121. – Spitalele au obligaţia să comunice dispensarului, pentru
bolnavii care au fost în tratamentul lor, toate datele necesare continuării
tratamentului.
Art. 122. – Unităţile sanitare sunt obligate să asigure permanent asistenţa
medicală necesară, programarea judicioasă pe ore şi specialităţi a tuturor
bolnavilor care solicită consultaţii sau tratament, în aşa fel încât să evite
aglomeraţia şi aşteptările îndelungate ale acestora.
Art. 123. – În vederea unei mai bune urmăriri a dinamicii stării de
sănătate, a unei mai judicioase evidenţe a prestaţiilor medicale, precum şi pentru
creşterea responsabilităţii personalului medical faţă de sănătatea oamenilor
muncii, se introduce carnetul de sănătate individual.
Regimul carnetului de sănătate şi condiţiile de realizare a acestuia se
stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
Art. 124. – Îngrijirile medicale se efectuează cu consimţământul
bolnavului sau al persoanelor care, potrivit legii, sunt îndreptăţite a-şi da acordul.
În cazuri grave, în care pentru salvarea vieţii minorului, precum şi a
persoanelor lipsite de discernământ ori în neputinţă de a-şi manifesta voinţa, este
necesară o îngrijire de urgenţă, iar consimţământul sau încuviinţarea persoanelor
în drept nu se poate obţine în timp util, îngrijirea medicală va fi efectuată de medic
pe proprie răspundere.
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În cazul refuzului de îngrijiri medicale, se va face o declaraţie scrisă în
acest sens, medicul fiind dator să informeze bolnavul ori persoana îndreptăţită a da
consimţământul asupra consecinţelor ce decurg din neacceptarea acestor îngrijiri.
Prevederile acestui articol nu se aplică în cazul în care, potrivit legii,
pentru apărarea sănătăţii populaţiei îngrijirea medicală este obligatorie.
Art. 125. – Asistenţa medicală de urgenţă se face de toate unităţile
sanitare permanent, la orice oră din zi sau noapte, indiferent de domiciliul
persoanei.
Personalul sanitar este obligat să acorde un ajutor medical indiferent de
specialitate, de locul unde se află, sau dacă este în timpul ori în afara programului
de lucru.
Acordarea primului ajutor la locul accidentelor cu îmbolnăviri constituie
o obligaţie şi pentru formaţiunile sanitare ale Crucii Roşii din Republica Socialistă
România, de la locurile de muncă, din comune, oraşe sau municipii, precum şi
pentru echipele specifice de salvare.
Art. 126. – Transportul de urgenţă al accidentaţilor, bolnavilor şi
femeilor gravide, cu mijloace sanitare de transport rutiere, navale şi aeriene, se
asigură prin grija unităţii sanitare teritoriale.
Art. 127. – Toţi cetăţenii, începând de la vârsta şcolară, sunt obligaţi să-şi
însuşească cunoştinţele privind acordarea primului ajutor.
Orice persoană care este de faţă la producerea unei accidentări sau
îmbolnăviri grave este obligată să acorde primul ajutor în limita posibilităţilor sale,
să anunţe unitatea sanitară cea mai apropiată, să sprijine personalul sanitar în
acordarea primului ajutor medical, să pună la dispoziţie mijloacele de transport de
care dispune şi să asigure transportul gratuit al accidentaţilor şi bolnavilor până la
unitatea sanitară cea mai apropiată. Aceste măsuri se aplică şi pentru femeile
gravide a căror stare necesită asistenţa medicală de urgenţă.
Art. 128. – Unităţile socialiste sunt obligate să sprijine acţiunea de
instruire şi educaţie sanitară a populaţiei în probleme de prim-ajutor.
Ministerul Sănătăţii împreună cu Societatea de Cruce Roşie din
Republica Socialistă România şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului asigură
instruirea şi educaţia sanitară a populaţiei în probleme de prim-ajutor.
Secţiunea 2
Terapia cu sânge, plasmă şi derivate de sânge. Prelevarea şi transplantarea
de ţesuturi şi organe umane
Art. 129. – Donarea de sânge uman pentru scopuri terapeutice,
prepararea plasmei şi a derivatelor de sânge uman, precum şi conservarea acestora,
se fac în unităţi sanitare specializate.
Recoltarea de sânge uman de la donatori, imunizările active la donatori
în vederea obţinerii de seruri comune, plasmaforeza de producţie, terapia cu sânge,

511

plasmă şi derivate de sânge, se efectuează numai de medici sau, sub controlul
acestora, de alt personal sanitar.
Este interzisă recoltarea de sânge, în scopul prevăzut la alin. 1, de la
persoane minore, precum şi de la persoane adulte lipsite de discernământ.
Donatorii de sânge beneficiază de drepturile prevăzute de lege.
Art. 130. – Cetăţenii, de la vârsta de 14 ani, sunt obligaţi, potrivit legii, să
se supună determinării grupei sangvine, ce se execută numai de medici autorizaţi.
Grupa sangvină se înscrie, în mod obligatoriu, în buletinul de identitate şi în
livretul militar al fiecărui cetăţean.
Art. 131. – Prelevarea de organe umane, ca şi transplantarea de ţesuturi şi
organe umane, se pot face în scop terapeutic, în condiţiile prezentei legi.
Prelevarea şi transplantarea ţesuturilor şi organelor umane nu pot face
obiectul vreunei tranzacţii.
Art. 132. – Prelevarea de ţesuturi şi organe de la persoane în viaţă se
efectuează numai dacă nu există un pericol pentru viaţa donatorului, cu
consimţământul scris al acestui, dat medicului şef al secţiei din unitatea sanitară în
care este internat donatorul, în prezenţa a doi martori.
Consimţământul donatorului poate fi dat numai după ce medicul l-a
informat asupra eventualelor riscuri de ordin medical, care pot rezulta din faptul
prelevării. Donatorul poate să revină asupra consimţământului dat.
Art. 133. – Se interzice prelevarea de ţesuturi şi organe de la minori,
precum şi de la persoanele lipsite de discernământ. De asemenea, se interzice
prelevarea de ţesuturi şi organe de la persoanele care suferă de bolile stabilite de
Ministerul Sănătăţii.
Art. 134. – Prelevarea de ţesuturi şi organe de la decedaţi se efectuează
numai dacă moartea biologică a fost confirmată medical. În acest caz prelevarea se
poate face cu consimţământul scris al unuia dintre membrii majori ai familiei, în
următoarea ordine: soţ, părinte, copil, frate sau soră.
Elementele şi criteriile pe baza cărora se face confirmarea morţii
biologice şi datele pe care trebuie să le conţină actul constatator al morţii se
stabilesc de Ministerul Sănătăţii.
Art. 135. – Este interzisă prelevarea de ţesuturi şi organe dacă în timpul
vieţii persoana şi-a manifestat în scris voinţa de a nu se face asemenea prelevări sau
atunci când prin prelevare s-ar compromite o autopsie medico-legală.
Art. 136. – Transplantarea de ţesuturi şi organe umane se poate efectua
numai dacă este singura în măsură să asigure salvarea sănătăţii sau integritatea
corporală a primitorului, cu consimţământul scris al acestuia, dat în prezenţa
medicului şef al secţiei unde este internat şi a doi martori.
În cazul când primitorul este în imposibilitate de a-şi da
consimţământul, acesta poate fi dat în scris de către unul din membrii familiei, în
ordinea prevăzută la art. 134. Pentru persoanele puse sub interdicţie,
consimţământul poate fi dat de părinţi sau tutore, după caz. Pentru minori,
consimţământul se poate da de părinţi sau ceilalţi ocrotitori legali ai acestora.
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Consimţământul poate fi dat numai după ce medicul a informat
primitorul sau persoanele prevăzute la alineatul precedent asupra eventualelor
riscuri de ordin medical.
Transplantarea de ţesuturi şi organe umane se poate face fără
consimţământul prevăzute la alin. 1 şi 2 dacă, datorită unor împrejurări obiective,
legătura cu familia ori ocrotitorii legali ai primitorului, care este în imposibilitate
de a-şi da consimţământul, iar întârzierea ar duce inevitabil la moartea
primitorului, fapt consemnat de medicul şef de secţie şi de doi martori.
Art. 137. – Prelevarea şi transplantarea de ţesuturi şi organe umane se
efectuează de medici şi numai în spitalele stabilite de Ministerul Sănătăţii.
Necesitatea prelevării şi transplantării, precum şi aprobarea efectuării
acestora, se vor hotărî de comisii special constituite de conducerea spitalului.
În cazul prelevării de ţesuturi şi organe de la decedaţi, confirmarea morţii
acestora se face de cel puţin doi medici membri ai comisiei şi de un medic legist,
concluziile consemnându-se într-un proces-verbal.
CAPITOLUL VI
Asistenţa medicală, balneară şi climatică
Secţiunea 1
Organizarea asistenţei medicale în staţiunile balneare şi climatice
Art. 138. – Pentru asigurarea sănătăţii populaţiei sunt utilizaţi, în scop
profilactic, curativ şi de recuperare, factorii curativi naturali de pe teritoriul ţării,
apele minerale, apele termale, lacurile, nămolurile, gazele terapeutice şi factorii
climatici.
Art. 139. – Unităţile sanitare au obligaţia de a utiliza factorii curativi
naturali pentru păstrarea şi promovarea stării de sănătate a populaţiei, creşterea
puterii de apărare a organismului, prevenirea îmbolnăvirilor, adaptarea mai
adecvată a acestuia la condiţiile de viaţă şi de muncă, precum şi pentru asistenţa
medicală de recuperare a capacităţii de muncă.
Art. 140. – Staţiunile balneare sunt localităţi care dispun de substanţe
minerale eficiente în terapeutică, ştiinţific recunoscute, având o organizare ce
permite acordarea asistenţei medicale balneare.
Staţiunile climatice sunt localităţi care dispun de factori climatici
favorabili şi condiţii ce asigură reconfortarea, întărirea sănătăţii şi capacităţii de
muncă a cetăţenilor.
Stabilirea localităţilor care dispun de factori naturali de cură şi se
organizează ca staţiuni balneare, climatice sau balneoclimatice se face prin decret
prezidenţial, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene
şi a Ministerului Sănătăţii.
Art. 141. – Ministerul Sănătăţii răspunde de utilizarea raţională a
factorilor curativi naturali, conduce, organizează şi controlează modul de asigurare
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a asistenţei medicale ce se acordă în unităţile din staţiunile balneare, climatice şi
balneoclimatice.
De asemenea, Ministerul Sănătăţii stabileşte pentru fiecare staţiune în
parte, în raport cu importanţa acesteia şi calităţile terapeutice ale factorilor curativi
naturali, profilul de tratament al staţiunii, tipul, capacitatea şi structura bazelor de
tratament şi a unităţilor sanitare din staţiunile balneare, baremurile de dotare cu
instalaţii şi aparatură de specialitate, precum şi metodologia de tratament.
Art. 142. – Personalul sanitar din staţiunile balneo-climatice are, în
principal, următoarele obligaţii:
a) stabileşte forma şi stadiul de boală a persoanelor venite în staţiune şi
prescrie tratamentul preventiv, terapeutic sau de recuperare, folosind cu preferinţă
factorii curativi naturali specifici staţiunii;
b) introduce în tratament, pe lângă factorii curativi naturali specifici şi
alţi factori asociaţi, odihna şi mişcarea, cultura fizică medicală, regimul alimentar
adecvat;
c) controlează respectarea normelor de igienă şi fazele de tratament,
aplicarea corectă a metodologiei de cură stabilită de Ministerul Sănătăţii, precum şi
aplicarea normelor de exploatare, de protecţie sanitară, de gospodărire a izvoarelor
minerale, lacurilor şi nămolurilor terapeutice.
d) efectuează cu sprijinul unităţilor de cercetare studii de eficienţă şi
fundamentare ştiinţifică a metodologiei de tratament cu factori naturali curativi
specifici staţiunii, în vederea lărgirii şi perfecţionării continue a utilizării acestora.
Art. 143. – Sanatoriile, bazele de tratament şi celelalte unităţi care
asigură asistenţa medicală balneară şi climatică funcţionează în subordinea
direcţiilor sanitare şi, după caz, a Ministerului Sănătăţii.
Casele de odihnă cu baze de tratament care aparţin altor organe centrale,
organizaţii de masă sau obşteşti, sunt subordonate din punct de vedere al asistenţei
medicale direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz,
Ministerului Sănătăţii.
Art. 144. – Ministerul Sănătăţii împreună cu Uniunea Generală a
Sindicatelor, Ministerul Turismului şi celelalte organe centrale şi locale vor asigura
utilizarea integrală, pe toată durata anului, a capacităţilor de cazare şi tratament
din staţiunile balneare şi climatice.
Secţiunea 2
Prospectarea, exploatarea şi protecţia factorilor naturali balneari şi climatici
Art. 145. – Răspunderea privind prospectarea, exploatarea şi protecţia
factorilor naturali balneari şi climatici revine Ministerului Sănătăţii, Ministerului
Minelor, Petrolului şi Geologiei, Consiliului Naţional al Apelor şi Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Art. 146. – Ministerul Sănătăţii răspunde de cercetarea medicală şi
protecţia sanitară a substanţelor minerale terapeutice, în care scop:
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a) organizează, coordonează şi controlează cercetarea medicală, stabilind
caracterul de factori curativi naturali, valoarea şi indicaţiile lor terapeutice;
b) elaborează norme tehnice privind stabilirea perimetrelor de protecţie
sanitară a staţiunilor balneo-climatice, precum şi norme unitare de utilizare a
substanţelor minerale terapeutice şi controlează modul de aplicare a acestora;
c) stabileşte indicaţiile şi contraindicaţiile în consumul alimentar al
apelor minerale îmbuteliate;
d) autorizează folosirea substanţelor minerale, terapeutice şi a derivatelor
lor în tratamentul balnear, industrializarea şi comercializarea acestora.
Art. 147. – Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei răspunde de
cercetarea geologică, extragerea raţională şi protecţia hidrogeologică a substanţelor
minerale terapeutice, în care scop:
a) organizează, coordonează şi controlează cercetarea geologică, în
vederea identificării rezervelor de substanţe minerale terapeutice şi stabilirii
caracterului de zăcământ al acestora, precum şi cercetările necesare instituirii
perimetrului de protecţie hidrogeologică;
b) autorizează, cu acordul Ministerului Sănătăţii, punerea în exploatare,
sistarea temporară sau oprirea definitivă a exploatării de substanţe minerale
terapeutice.
Art. 148. – Consiliul Naţional al Apelor răspunde de cercetarea şi
exploatarea hidrologică a lacurilor terapeutice şi autorizează, cu acordul
Ministerului Sănătăţii, punerea în exploatare sau sistarea temporară ori definitivă a
exploatării acestor lacuri.
Art. 149. – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare răspunde de
valorificarea apelor minerale pentru consumul public şi asigură îmbunătăţirea
tehnologiei de îmbuteliere, în scopul menţinerii calităţilor naturale ale apelor
minerale îmbuteliate.
Art. 150. – Exploatarea factorilor curativi naturali se face pe baza
documentaţiei elaborate potrivit normelor de conţinut stabilite de Ministerul
Minelor, Petrolului şi Geologiei împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Consiliul
Naţional al Apelor.
Documentaţiile de exploatare trebuie să stabilească condiţiile de
protecţie, extragere şi menţinere a echilibrului natural al unui zăcământ şi să
asigure folosirea cu maximă eficienţă a substanţelor minerale din cadrul
perimetrului de protecţie.
Rezervele de substanţe minerale terapeutice şi volumul exploatabil al
acestora se confirmă de către Comisia Republicană de Rezerve Geologice, pe baza
documentaţiilor geologice întocmite de unităţile care cercetează sau exploatează
zăcămintele respective.
Art. 151. – Documentaţia prevăzută la art. 150 se întocmeşte de unitatea
care exploatează substanţe minerale terapeutice.
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Documentaţia se avizează, în mod obligatoriu, de către Ministerul
Minelor, Petrolului şi Geologiei, Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Naţional al
Apelor şi se aprobă de către Consiliul de Miniştri.
Unităţile care nu au întocmite documentaţiile privind exploatarea şi
valorificarea substanţelor minerale terapeutice sunt obligate să le elaboreze şi să le
supună aprobării în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei
legi.
Art. 152. – Unităţile care exploatează factori curativi naturali răspund de
aplicarea întocmai a prevederilor documentaţiilor de exploatare a substanţelor
minerale terapeutice şi au obligaţia să asigure urmărirea dinamică a parametrilor
calitativi şi cantitativi ai zăcământului, să menţină în perfectă stare de funcţionare
instalaţiile de captare, acumulare şi distribuţie a substanţelor minerale terapeutice
şi să sesizeze de îndată organele competente în cazul apariţiei unor fenomene de
degradare.
Unităţile care cercetează sau exploatează factori naturali curativi sunt
obligate să păstreze echilibrul natural al zăcământului, să respecte condiţiile
stabilite prin perimetrele de protecţie hidrogeologică şi sanitară, să nu modifice
condiţiile naturale şi terapeutice ale solului şi lacurilor.
Art. 153. – Amplasarea oricăror construcţii sau executarea de lucrări
industriale şi edilitar-gospodăreşti în perimetrul de protecţie hidrogeologică se
efectuează pe baza documentaţiilor de sistematizare a localităţilor balneoclimatice,
aprobate potrivit legii. Elaborarea acestor documentaţii se face cu avizul prealabil
al Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, iar în perimetrele de protecţie a
lacurilor terapeutice, şi al Consiliul Naţional al Apelor.
Art. 154. – Amplasarea de construcţii noi pentru dezvoltarea staţiunilor
balneare şi balneoclimatice se avizează de Ministerul Sănătăţii şi se realizează
potrivit schiţelor de sistematizare a acestora.
Art. 155. – Consiliile populare judeţene sunt obligate, potrivit legii, să ia
măsuri pentru interzicerea oricăror activităţi sau lucrări care pot dăuna factorilor
curativi naturali sau bunei desfăşurări a tratamentului şi să asigure condiţiile
igienice şi edilitare de funcţionare necesare.
CAPITOLUL IV
Medicamentele, produsele biologice, aparatele şi produsele tehnico-medicale
Art. 156. – În scopul întăririi şi refacerii sănătăţii populaţiei, asigurării
desfăşurării acţiunilor de profilaxie a îmbolnăvirilor, stabilirii diagnosticului şi
tratamentului bolilor, precum şi pentru protecţia populaţiei împotriva folosirii
unor medicamente care nu au fost verificate de organele sanitare competente,
medicii pot recomanda şi folosi numai medicamente şi produse biologice cuprinse
în nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman, aprobat de
Biroul executiv al Consiliului Sanitar Superior.
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Art. 157. – Medicament de uz uman este orice substanţă sau amestec de
substanţe chimice ori produse de origine vegetală şi animală, destinate combaterii
bolilor şi întăririi sănătăţii, refacerii funcţiilor dereglate ale organismului.
Produs biologic de uz uman este preparatul de origine bacteriană, virală,
fungică sau provenit din prelucrarea unor produse de provenienţă animal umană
ori animală, ce se administrează în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, stabilirii
diagnosticului sau pentru tratamentul unor boli.
Art. 158. – Ministerul Sănătăţii stabileşte sortimentele şi cantităţile de
medicamente necesare pentru asigurarea asistenţei medicale, elaborează programe
pentru orientarea şi dezvoltarea producţiei de medicamente, sprijină efectuarea
cercetării ştiinţifice în vederea diversificării şi creşterii eficienţei profilactice şi
terapeutice a medicamentelor şi produselor biologice.
Art. 159. – Ministerul Industriei Chimice are obligaţia să realizeze
integral şi la termenele stabilite necesarul de medicamente, cuprins în planul
aprobat, cu respectarea riguroasă a normelor de calitate.
Ministerul Sănătăţii controlează în întreprinderile de medicamente şi
produse biologice de uz uman respectarea fazelor proceselor tehnologice de
fabricaţie, asigurarea calităţii materiilor prime, produselor intermediare şi finite.
Art. 160. – Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz
uman se elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se revizuieşte anual, în raport cu
necesităţile asigurării sănătăţii populaţiei şi în concordanţă cu progresele realizate
pe plan mondial în acest domeniu.
În nomenclatorul de medicamente şi produse biologice se cuprind numai
medicamentele şi produsele biologice autorizate pentru fabricare şi înregistrate de
Ministerul Sănătăţii.
Regimul de autorizare şi înregistrare prevăzut pentru medicamentele din
producţia internă se aplică şi pentru medicamentele de import.
Medicamentele fabricate în străinătate nu se pot importa şi recomanda
pentru utilizare decât dacă au aprobarea Biroului executiv al Consiliului Sanitar
Superior şi au fost incluse în nomenclatorul de medicamente şi produse biologice.
Art. 161. – Autorizarea medicamentului sau produsului biologic de uz
uman este actul prin care se acordă organizaţiilor socialiste dreptul de a le fabrica
în ţară.
Înregistrarea medicamentului sau produsului biologic de uz uman este
operaţia pe baza căreia se emite actul prin care se permit circulaţia şi folosirea
acestora, fie că sunt fabricate în ţară, fie provenite din import.
Art. 162. – Autorizarea fabricării şi emiterea certificatelor de înregistrare
a medicamentelor se fac de Ministerul Sănătăţii cu avizul Comisiei
medicamentului, iar în cazul produselor biologice, cu avizul Comisiei pentru
produse biologice.
Organizarea şi funcţionarea Comisiei medicamentului şi Comisiei pentru
produse biologice se aprobă prin decret al Consiliului de Stat.
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Art. 163. – Metodologia şi etapele cercetării medicamentelor şi
produselor biologice de uz uman pentru autorizarea fabricării lor şi emiterea
certificatului de înregistrare se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.
Art. 164. – Pentru obţinerea certificatului de înregistrare a
medicamentului sau produsului biologic de uz uman, din ţară şi din import,
producătorul intern sau firma din străinătate va plăti o taxă stabilită potrivit legii.
Art. 165. – Sunt exceptate de la operaţiunile înregistrării medicamentele
şi produsele biologice care fac obiectul cercetărilor ştiinţifice aprobate de
Ministerul Sănătăţii, medicamentele şi produsele biologice terapeutice importate
sau primite pentru situaţii deosebite.
Art. 166. – Suspendarea temporară sau a certificatului de înregistrare a
medicamentului şi a produsului biologic de uz uman se face de Ministerul
Sănătăţii.
Art. 167. – Regimul substanţelor şi produselor stupefiante, precum şi
regimul substanţelor şi produselor toxice, se stabilesc prin lege.
Art. 168. – Condiţiile de calitate a medicamentelor, termenele de
valabilitate, testele de toxicitate etaloanele naţionale şi substanţele de referinţă
necesare controlului calităţii medicamentelor, dozajele maxime şi minime
utilizabile se stabilesc prin farmacopeea română, elaborată de Ministerul Sănătăţii
este obligatorie pentru toate unităţile care produc, controlează, distribuie şi
depozitează medicamente, precum şi pentru întreg personalul sanitar.
Art. 169. – Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu organele centrale
interesate, asigură informarea şi documentarea personalului sanitar asupra
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman, aparatelor şi produselor
tehnico-medicale, precum şi asupra noilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în
domeniul medicinei.
Publicitatea privind medicamentele, produselor biologice, aparatele şi
produsele tehnico-medicale se face numai cu avizul Ministerului Sănătăţii.
Art. 170. – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Uniunea
Naţională a Cooperativelor Agricole de Producţie au obligaţia să extindă culturile
de plante medicinale, să îmbunătăţească calitatea şi răspund de asigurarea
cantităţilor de plante medicinale necesare satisfacerii cerinţelor populaţiei şi ale
industriei de medicamente.
Art. 171. – Aparatele şi produsele tehnico-medicale ce se folosesc în
investigaţiile şi tratamentul bolilor şi în alte activităţi în legătură cu asistenţa
medicală, protezele ortopedice, dentare, oculare, auditive, mijloacele speciale de
mişcare şi alte asemenea se autorizează de Ministerul Sănătăţii.
Art. 172. – Punerea în circulaţie, utilizarea şi experimentarea pe om a
medicamentelor, produselor biologice de uz uman, aparatelor şi produselor
tehnico-medicale care nu sunt autorizate sau, după caz, înregistrate de Ministerul
Sănătăţii, sunt interzise şi se sancţionează potrivit legii.
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CAPITOLUL VIII
Cercetarea ştiinţifică medicală
Art. 173. – Cercetarea ştiinţifică medicală are ca obiective principale
aprofundarea cunoaşterii fenomenelor biologice legate de adaptarea omului la
lumea modernă, prevenirea îmbolnăvirilor, frânarea proceselor degenerative ale
organismului, prelungirea duratei de viaţă şi a perioadei de activitate a omului,
aplicarea de noi metode şi tehnici de profilaxie, diagnostic, tratament şi
recuperare, utilizarea intensivă a resurselor indigene, a plantelor medicinale şi a
factorilor naturali de cură.
Art. 174. – Ministerul Sănătăţii împreună cu Consiliul Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie răspund de orientarea cercetării ştiinţifice medicale pentru
rezolvarea problemelor esenţiale ale asigurării sănătăţii populaţiei, de legarea
acestora de cerinţele dezvoltării armonioase, fizice şi psihice, a omului, de
realizarea obiectivelor planului unic de cercetare ştiinţifică medicală.
Ministerul Sănătăţii conduce activitatea de cercetare ştiinţifică medicală
şi răspunde de promovarea noului în domeniul medicinei, de ridicare permanentă
a calităţii asistenţei medicale în toate unităţile sanitare prin publicarea şi
generalizarea rezultatelor ştiinţifice.
Art. 175. – Cercetarea ştiinţifică este integrată cu activitatea de asistenţă
şi de învăţământ medical şi se desfăşoară în cadrul planului unic de cercetare
ştiinţifică medicală.
Planul unic de cercetare trebuie să cuprindă următoarele orientări
prioritare:
a) aprofundarea cunoaşterii multilaterale a organismului uman, a
proceselor şi mecanismelor care condiţionează starea de sănătate şi a celor care
provoacă îmbolnăviri;
b) creşterea posibilităţilor de adaptare ale organismului şi colectivităţii la
factorii mediului ambiant, la condiţiile noi de viaţă şi de muncă;
c) prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor prin identificarea şi reducerea
factorilor de risc şi îmbunătăţirea metodelor şi mijloacelor de depistare precoce, de
tratament şi recuperare;
d) perfecţionarea asistenţei medicale a populaţiei, în raport cu evoluţia
stării de sănătate şi cu dezvoltarea social-economică a ţării;
e) dezvoltarea producţiei de medicamente şi de aparatură medicală, prin
valorificarea resurselor indigene şi asigurarea cercetărilor pentru introducerea lor
în practica medicală.
La cercetarea ştiinţifică în domeniul ocrotirii sănătăţii participă şi unităţi
de cercetare în alte domenii şi ramuri de activitate.
Art. 176. – Academia de Ştiinţe Medicale, potrivit statutului său,
organizează şi controlează întreaga activitate de cercetare ştiinţifică medicală şi
răspunde de realizarea planului unic de cercetare la nivelul dezvoltării ştiinţelor
medicale pe plan mondial, precum şi de obţinerea unor rezultate cu aplicabilitate
practică, care să ducă la perfecţionarea asistenţei medicale.
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În acest scop, Academia de Ştiinţe Medicale are, în principal,
următoarele atribuţii:
a) elaborează planul unic de cercetare ştiinţifică medicală şi îl adaptează
periodic la necesităţile asigurării sănătăţii, pe baza dinamicii stării de sănătate a
populaţiei şi în raport cu nivelul ştiinţelor medicale;
b) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de cercetare ştiinţifică
inclusă în planul unic de cercetare medicală, indiferent de subordonarea unităţilor
sau colectivelor care desfăşoară această activitate;
c) organizează concentrarea potenţialului de cercetare pentru înfăptuirea
obiectivelor prevăzute în planul unic de cercetare şi scurtarea perioadei de
cercetare-valorificare;
d) organizează şi coordonează, pe domenii, activitatea de cercetare, astfel
încât să se asigure aplicarea unor metodologii unitare de cercetare şi obţinerea de
rezultate utile pentru practica medicală şi cercetarea ştiinţifică;
e) face propuneri de valorificare a rezultatelor cercetării în activitatea
practică şi urmăreşte rezultatele obţinute;
f) ia măsuri pentru utilizarea raţională a bazei materiale, organizează
laboratoare centrale dotate cu aparatură de vârf în vederea utilizării acesteia în
comun de către cercetare, învăţământ şi practica medicală;
g) organizează şi asigură, prin colectivele de cercetare, îndrumarea
tehnică şi metodologică a unităţilor sanitare, potrivit programului stabilit de
Ministerul Sănătăţii;
h) organizează şi controlează perfecţionarea pregătirii profesionale a
personalului de cercetare, precum şi utilizarea judicioasă a acestuia în activităţile
integrate de cercetare, învăţământ şi practică medicală;
i) stimulează activitatea creatoare a întregului personal sanitar şi sprijină
introducerea de noi tehnici şi mijloace în cercetarea ştiinţifică şi practica medicală.
Art. 177. – Institutele, centrele şi colectivele de cercetare medicală,
instituţiile de învăţământ superior medical şi farmaceutic, spitalele clinice sunt
obligate să realizeze obiectivele ce le revin din planul unic de cercetare, să
urmărească valorificarea în practica medicală şi activitatea de microproducţie a
rezultatelor cercetării ştiinţifice şi să acorde asistenţă tehnică de specialitate pentru
unităţile de profil din reţeaua sanitară, să asigure şi, după caz, să sprijine activităţile
de formare şi perfecţionare a cadrelor.
Art. 178. – Personalul de cercetare ştiinţifică medicală este obligat să
cunoască temeinic problemele de sănătate publică din domeniul său de activitate,
să-şi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, să-şi aducă contribuţia la
descoperirea de noi metode şi mijloace pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale a
populaţiei.
Art. 179. – Ministerul Sănătăţii stabileşte unităţile şi condiţiile în care se
pot experimenta mijloace şi metode noi de profilaxie, diagnostic, tratament şi
recuperarea medicală şi aprobă introducerea în practica medicală a rezultatelor
cercetării ştiinţifice.
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Art. 180. – Uniunea societăţilor de ştiinţe medicale, organizaţie
obştească, ştiinţifică şi profesională a personalului sanitar, trebuie să contribuie,
potrivit statutului său, la dezbaterea şi difuzarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi
practicii medicale, la organizarea unui larg schimb de experienţă în scopul
perfecţionării continue a pregătirii profesionale şi al creşterii calităţii asistenţei
medicale.
Art. 181. – Academia de Ştiinţe Medicale şi Uniunea societăţilor de
ştiinţe medicale asigură schimbul de informaţii ştiinţifice în domeniul asigurării
sănătăţii publice şi contribuie la afirmarea ştiinţei şi practicii medicale româneşti
pe plan internaţional.
CAPITOLUL IX
Activitatea medico-legală
Art. 182. – Asistenţa medico-legală constă în efectuarea de expertize,
examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra
persoanelor în viaţă, a cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicte, în
vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii,
integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor, precum şi în alte situaţii prevăzute
de lege.
Art. 183. – Decesul unei persoane sau faptul că copilul s-a născut mort se
constată şi se certifică de medic, cu excepţia cazurilor în care, potrivit legii,
constatarea se poate face de alte organe.
Art. 184. – Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare care
exercită atribuţii de stare civilă vor înregistra decesul unei persoane constatat
potrivit art. 183, numai pe baza certificatului constatator de moarte, eliberat de
unitatea sanitară.
Art. 185. – În cazul decesului survenit în unităţile sanitare, autopsierea
este obligatorie în scopul precizării sau confirmării cauzei decesului. Autopsierea
se face de medicul legist sau medicul desemnat în acest scop de direcţia sanitară, în
unitatea sanitară respectivă, cu excepţia cazurilor medico-legale care fac necesară
efectuarea autopsiei în alt loc.
În situaţia în care se constată că decesul a survenit din culpa personalului
sanitar, medicul legist sau cel desemnat de direcţia sanitară să efectueze autopsia
este obligat să sesizeze organele judiciare competente.
Ori de câte ori există suspiciuni că moartea unei persoane a fost cauzată
din culpă medicală, la efectuarea autopsiei este obligatorie şi prezenţa
procurorului. De asemenea, procurorul are dreptul să ceară, atunci când este
necesar, refacerea autopsiei de către o comisie medico-legală, în prezenţa sa.
Directorul unităţii sanitare poate aproba, cu avizul medicului şef de
secţie, neefectuarea autopsiei dacă nu există impedimente de ordin medico-legal.
Art. 186. – Situaţiile şi condiţiile în care se acordă asistenţă
medico-legală, actele ce se întocmesc sau se eliberează, se stabilesc potrivit legii.
521

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale
Art. 137. – Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea
disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă,
a persoanei vinovate.
Practicarea profesiunii de medic, farmacist sau dentist de către alte
persoane decât cele autorizate de Ministerul Sănătăţii, recomandarea folosirii de
medicamente, produse biologice, tehnico-medicale sau aparate medicale în alte
condiţii decât în cele stabilite potrivit legii, constituie infracţiune şi se sancţionează
de legea penală.
De asemenea, constituie infracţiune şi se sancţionează de legea penală
condiţionarea îngrijirii medicale de primirea unor sume de bani sau de obţinerea
altor avantaje materiale.
Art. 188. – Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune
sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi sunt obligate să suporte cheltuielile
necesitate de asistenţa medicală acordată acesteia.
Art. 189. – Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării
ei în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe aceeaşi dată se abrogă:
– Legea sanitară şi de ocrotire nr. 236/1930, publicată în Monitorul
Oficial nr. 154 din 14 iulie 1930, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 508/1939, privind reglementarea practicii de cosmetician,
publicată în Monitorul Oficial nr. 130 din 9 iunie 1939;
- Legea nr. 189/1943 pentru organizarea sanitară a statului, publicată în
Monitorul Oficial nr. 171 din 23 martie 1943, cu modificările ulterioare;
- Decretul nr. 141/1953 pentru prevenirea şi combaterea bolilor venerice,
publicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 9 aprilie 1953;
- Decretul nr. 212/1953 privind reglementarea practicii profesiunii de
medic, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 16 mai 1953.
- Decretul nr. 874/1965 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului sanitar de stat, publicat în Buletinul Oficial nr.24 din 30 octombrie
1965, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 297/1952 privitoare la ocrotirea
copilului, publicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 14 mai 1952;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1830/1953, pentru organizarea
asistenţei medico-sanitare a muncitorilor, tehnicienilor şi funcţionarilor din
întreprinderile industriale, publicată în Colecţia de Hotărâri ale Consiliului de
Miniştri nr. 38 din 13 iunie 1953;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 190/1954 pentru crearea şi
manipularea rezervelor antiepidemice în cadrul Ministerului Sănătăţii;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1022/1954 privind acordarea de
gratuitate la internarea şi transportul anumitor categorii de bolnavi şi însoţitorilor
522

lor, publicată în Colecţia de Hotărâri ale Consiliului de Miniştri nr. 36 din 7 iulie
1954;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1302/1955 privind aprobarea
regulamentului pentru paza sanitară a frontierelor, publicată în Colecţia de
Hotărâri ale Consiliului de Miniştri nr. 46 din 22 august 1955;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri şi a Uniunii Generale a Sindicatelor
din România nr. 9/1960 cu privire la organizarea odihnei şi tratamentului
oamenilor muncii în staţiunile climaterice şi balneoclimaterice;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 202/1970 privind trecerea unor
unităţi sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea comitetelor
executive ale consiliilor populare judeţene;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 558/1970 privind îmbunătăţirea
activităţii balneoclimatice şi modificarea unor dispoziţii din Hotărârea Consiliului
de Miniştri nr. 405/1965, publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 22 mai 1970;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 560/1970 privind reglementarea
asistenţei medicale cu plată, publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 22 mai 1970;
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1946/1970 privind trecerea unor
unităţi sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea comitetelor
executive ale consiliilor populare,
- precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 6
iulie 1978.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale
NICOLAE GIOSAN
Bucureşti, 6 iulie 1978.
Nr. 3.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIV, nr. 62,
15 iulie 1978, p. 9–10.
103.
Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele sanitare veterinare
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Constituie contravenţii la normele sanitare veterinare şi se
sancţionează următoarele fapte:
523

A. Cu amendă de la 200 lei la 500 lei:
1. nerespectarea animalelor de către deţinători şi neacordarea sprijinului
necesar organelor veterinare pentru efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare;
2. înstrăinarea bovinelor, cabalinelor, porcinelor şi ovinelor fără
documente care să ateste proprietatea şi sănătatea lor;
3. nerespectarea normelor curativo-profilactice în scopul recuperării
animalelor bolnave;
4. lovirea sau exploatarea neraţională a animalelor;
5. manipularea produselor de origine animală în condiţii neigienice.
B. Cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:
1. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind întreţinerea şi
folosirea adăposturilor, padocurilor, sistemelor de adăpare, depozitelor de furaje şi
păşunilor, precum şi depozitarea şi utilizarea dejecţiilor provenite de la animale;
2. nerespectarea normelor de igienă în spaţiile de recoltare, depozitare şi
valorificare a produselor de origine animală;
3. organizarea sau efectuarea transporturilor de animale şi produse de
origine animală în alte condiţii decât cele stabilite prin normele sanitare veterinare;
4. introducerea de animale noi în efectivele unităţilor zootehnice fără
efectuarea carantinei profilactice;
5. deţinerea de câini peste numărul legal admis sau lăsarea lor să circule
în alte condiţii decât cele stabilite de normele legale în vigoare;
6. neanunţarea imediată a apariţiei sau a suspiciunii unei boli
transmisibile la animale, precum şi înstrăinarea, tăierea şi valorificarea animalelor
bolnave sau suspecte de boală;
7. păstrarea şi transportul produselor biologice şi medicamentelor de uz
veterinar contrar normelor tehnice, precum şi difuzarea sau utilizarea unor
produse biologice şi medicamentoase de uz veterinar avizate de către Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare.
C. Cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei:
1. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind adăpostirea,
furajarea, îngrijirea şi reproducţia animalelor;
2. nerespectarea normelor de profilaxie generală referitoare la accesul,
împrejmuirea, funcţionarea filtrelor-vestiar, efectuarea lucrărilor de dezinfecţie,
deratizare şi dezinsecţie în fermele zootehnice, locurile de aglomerare a animalelor
şi unităţile care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală.
3. încălcarea normelor sanitare veterinare privind industrializarea,
valorificarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor de abator sau neasigurarea
distrugerii acestora;
4. colectarea şi folosirea în hrana animalelor a resturilor menajere sau a
reziduurilor industriale de origine animală în alte condiţii decât cele prevăzute în
normele sanitare veterinare;
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5. nerespectarea măsurilor sanitare veterinare stabilite pentru transportul
unor animale sau produse de origine animală, în scopul evitării difuzării bolilor
epizootice;
6. funcţionarea unităţilor care prelucrează, depozitează sau valorifică
produse de origine animală fără autorizaţie sanitară veterinară;
7. punerea în vânzare sau în consum public a cărnurilor rezultate din
tăierile de necesitate şi altor produse alimentare de origine animală neexaminate
de organele sanitare veterinare de stat sau care sunt degradate şi insalubre;
8. împiedicarea organelor sanitare veterinare de stat de a-şi exercita
atribuţiile legale cu privire la verificarea sănătăţii animalelor sau a condiţiilor de
prelucrare, depozitare, transport şi valorificare a produselor de origine animală.
D. Cu amendă de la 2000 lei la 3000 lei:
1. neinstituirea măsurilor de carantină în termenele şi în condiţiile
prevăzute în normele sanitare veterinare; ieşirea persoanelor sau scoaterea
animalelor, produselor şi materialelor, care pot fi purtătoare de germeni infecţioşi,
din locurile aflate în carantină, fără acordul organelor sanitare veterinare;
2. neaplicarea măsurilor stabilite pentru prevenirea şi combaterea bolilor
infectocontagioase şi parazitare transmisibile, în scopul asanării gospodăriilor sau
unităţilor zootehnice şi evitării introducerii unor astfel de boli în efectivele de
animale sănătoase;
3. neexecutarea acţiunilor speciale de profilaxie în zonele de proiecţie
antiepizootică din jurul unităţilor zootehnice de tip industrial;
4. procurarea, păstrarea şi manipularea unor culturi microbiene şi
virotice sau a altor produse patologice de natură infecto-contagioasă specifice
activităţii sanitare veterinare, în alte condiţii decât cele legale;
5. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare, prevăzute în convenţii
sau alte reglementări, cu privire la importul, tranzitul şi exportul de animale,
produse de origine animală, furaje sau alte mărfuri, precum şi neefectuarea
carantinei profilactice a animalelor provenite din import.
Pentru contravenţiile prevăzute la lit. B pct. 1, 2, 3, 4, lit. C. 1, 2, 3, 4, 5, 7
şi lit. D pct. 1, 2, 5, amenzile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.
Art. 2. – Obiectele şi materialele care au servit la săvârşirea
contravenţiilor, precum şi cele produse prin contravenţiile prevăzute la art. 1, sunt
supuse sechestrării sau confiscării, urmând a fi conservate, valorificate sau
distruse, după caz, potrivit legii.
Art. 3. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin
proces-verbal încheiat de către medicii veterinari inspector de stat din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi din reţeaua sanitară veterinară
a consiliilor populare.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate împuternici să
constate şi să sancţioneze contravenţiile sanitare veterinare şi personal încadrat la
alte ministere sau organe centrale, cu acordul conducerii acestora.
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Art. 4. – Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi
aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.
Plângerea suspendă executarea.
Art. 5. – În cazul contravenţiilor pentru care se prevede o amendă până
la 1000 lei sau dacă valoarea lucrurilor confiscate nu depăşeşte această sumă,
plângerea se soluţionează de:
a) Inspecţia de stat sanitară veterinară din Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare pentru contravenţiile constatate de către persoanele
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi împuterniciţii în acest scop
din alte ministere sau organe centrale;
b) şefii inspectoratelor sanitare veterinare judeţene pentru contravenţiile
constatate de persoanele din reţeaua sanitară veterinară a consiliilor populare;
În cazul contravenţiilor pentru care se percepe o amendă de peste 1000
lei sau dacă valoarea bunurilor confiscate depăşeşte această sumă, plângerea se
soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.
Art. 6. – Contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispoziţiile
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, în măsura în
care prezentul decret nu dispune altfel.
Art. 7. – Faptele prevăzute la art. 1 constituie contravenţii numai dacă nu
sunt săvârşite în anumite condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate
infracţiuni.
Art. 8. – În înţelesul prezentului decret, prin animale se înţeleg
mamiferele, păsările domestice şi sălbatice, albinele, peştii, viermii de mătase, iar
prin produse de origine animală, toate produsele şi sub-produsele care se obţin de
la acestea, precum şi de la batracieni, moluşte gasteropode şi crustacee, folosite
pentru consum uman, în hrana animalelor sau în scopuri industriale, farmaceutice
şi agricole.
Art. 9. – Hotărârea Consiliul de Miniştri nr. 2492/1969 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi zootehnice se
abrogă.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 10 iulie 1978.
Nr. 253.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIV, nr. 95,
4 noiembrie 1978, p. 1–3.
104.
Decret al Consiliului de Stat privind repartizarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ superior medical şi farmaceutic
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – În conformitate cu prevederile Constituţiei statul garantează
dreptul la muncă tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România. Absolvenţilor
institutelor de învăţământ superior li se asigură, potrivit pregătirii obţinute prin
studiile efectuate, locuri de muncă corespunzător cerinţelor dezvoltării economice
şi sociale a ţării.
Art. 2. – Repartizarea absolvenţilor institutelor de medicină şi farmacie
se efectuează pe baza rezultatelor obţinute la învăţătură şi a criteriilor prevăzute în
prezentul decret, în raport cu cerinţele asigurării sănătăţii întregii populaţii, cu
dezvoltarea reţele unităţilor sanitare şi perfecţionarea asistenţei medicale.
Art. 3. – În scopul desăvârşirii pregătirii profesionale complexe a
absolvenţilor pentru asigurarea calităţii asistenţei medicale la nivel corespunzător
şi realizării practicii internatului, absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior
medical şi farmaceutic se repartizează şi vor lucra nemijlocit timp de 3 ani în
spitale şi alte unităţi sanitare din municipii şi oraşe în care sunt asigurate condiţiile
necesare de pregătire.
Ministerul Sănătăţii va lua măsuri pentru încadrarea tuturor
dispensarelor medicale comunale cu medici, farmacişti sau dentişti cu experienţă,
pentru asigurarea asistenţei medicale corespunzătoare.
Art. 4. – Repartizarea absolvenţilor nu se poate face în aparatul central al
Ministerului Sănătăţii, al altor organe centrale sau locale ale administraţiei de stat.
Art. 5. – Stabilirea numărului de absolvenţi care se repartizează unităţilor
sanitare ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi
ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, se face prin decret prezidenţial.
Unităţile sanitare şi posturile de medici, farmacişti şi dentişti în care se
repartizează absolvenţii pentru efectuarea pregătirii practice se stabilesc de către
Ministerul Sănătăţii, la propunerea direcţiilor sanitare judeţene, a municipiului
Bucureşti şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie.
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CAPITOLUL II
Repartizarea absolvenţilor, pregătirea practică şi încadrarea pe posturi
Secţiunea 1
Repartizarea absolvenţilor pentru efectuarea pregătirii practice
Art. 6. – Organizarea repartizării absolvenţilor din institutele de
medicină şi farmacie se asigură de către o comisie alcătuită din reprezentanţi al
Biroului executiv al Consiliului Sanitar Superior, ai Ministerului Sănătăţii,
Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, Comitetului de Stat al Planificării,
Ministerului Muncii, Consiliului Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din
Romania şi ai Uniunii sindicatelor din unităţile sanitare, în condiţiile stabilite de
lege.
Art. 7. – Repartizarea absolvenţilor în unităţi sanitare pentru efectuarea
pregătirii practice se face în ordinea mediei de absolvire, după cum urmează:
a) şefii de promoţii pe specialităţi pot alege, în ordinea mediilor, orice
unitate sanitară din cele puse la dispoziţia promoţiei;
b) absolvenţii care solicită repartizarea pentru pregătire practică în
judeţele unde îşi au domiciliul ei, soţul (soţia) sau părinţii lor au prioritate să
aleagă unităţi sanitare din acest judeţ.
În unităţile sanitare din oraşele care, potrivit legii, sunt declarate oraşe
mari, se pot ocupa cu prioritate 50% din numărul locurilor puse la dispoziţie
pentru repartizarea în aceste localităţi, de către absolvenţii care au domiciliul în
aceste oraşe şi au cel puţin media 9;
c) locurile rămase libere se ocupă în ordinea mediilor, indiferent de
domiciliu.
La medii egale, vor avea prioritate de alegere absolvenţii căsătoriţi. În
cazul în care sunt mai mulţi absolvenţi căsătoriţi, vor alege, în primul rând, cei cu
copii şi după aceea absolvenţii care au soţul (soţia) încadrat într-o unitate socialistă
din judeţul respectiv.
Absolvenţii căsătoriţi, din aceeaşi promoţie, aleg la media de absolvire
cea mai mare a unuia dintre cei doi soţi. În cazul şefilor de promoţie soţul (soţia)
alege locul de practică după ce au fost aleşi toţi şefii de promoţie.
La repartizare se vor lua în considerare cele 50 de sutimi acordate de
către consiliul profesoral pentru activitatea obştească şi comportarea avută în
perioada studiilor.
Art. 8. – Absolvenţii care nu au promovat examenul de diplomă vor fi
repartizaţi, potrivit art. 7, după absolvenţii care au promovat acest examen.
Art. 9. – Absolvenţii se vor prezenta la unităţile sanitare, pentru
începerea pregătirii practice, la data de 1 noiembrie al fiecărui an.
Absolvenţii care îndeplinesc serviciul militar vor încunoştinţa despre
aceasta, în scris, unitatea sanitară şi se vor prezenta la posturi în cel mult 20 de zile
de la data la care a încetat îndeplinirea obligaţiei militare.
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Secţiunea 2
Pregătirea practică
Art. 10 – În perioada de practică medicii, farmaciştii şi dentiştii se
pregătesc în domeniile de bază ale asistenţei medicale, efectuând stagii de practică
după cum urmează:
a) medicii, în specialităţile medicină internă, pediatrie, mică chirurgie,
chirurgie de urgenţă, traumatologie, obstetrică-ginecologie, igienă, boli
transmisibile şi epidemiologie.
b) medicii stomatologi şi dentiştii, în profilul facultăţii absolvite şi de
prim-ajutor medical, în vederea soluţionării urgenţelor medico-chirurgicale care
pot apărea în timpul exercitării profesiunii;
c) farmaciştii, în profilul facultăţii absolvite.
Art. 11. – Durata şi conţinutul fiecărui stagiu se stabilesc anual, potrivit
practicii internatului, prin programul elaborat de Ministerul Sănătăţii, aprobat de
Consiliul Sanitar Superior.
Verificarea nivelului de pregătire al medicilor, farmaciştilor şi dentiştilor
se face de către o comisie de specialişti desemnată de direcţia sanitară. Preşedintele
comisiei este un profesor, conferenţiar sau şef de lucrări de la disciplinele pentru
care se face verificarea, delegat de institutul de medicină şi farmacie la care este
arondat judeţul respectiv.
Verificarea se face la sfârşitul fiecărui stagiu, acordându-se note între 10
şi 1, pe baza rezultatelor în muncă, aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale.
La terminarea pregătirii practice pentru medici, farmacişti şi dentişti, se
face media generală prin înmulţirea mediilor anuale rezultate din notele obţinute
şi sfârşitul fiecărui stagiu din anul respectiv şi media de absolvire a facultăţii.
Art. 12. – În perioada pregătirii practice medicii, farmaciştii şi dentiştii
au calitatea de personal muncitor.
Contractele de muncă încheiate pentru timpul efectuării pregătirii
practice au regimul contractelor de muncă pe durată nedeterminată. Trecerea la
unităţile sanitare în care au ales locurile de muncă după încheierea perioadei de
practică se consideră transfer în interesul serviciului.
Pentru a asigura prezenţa permanentă a medicilor, farmaciştilor şi
dentiştilor în unităţile sanitare în care se efectuează pregătirea practică, consiliile
populare au obligaţia de a atribui acestora, în condiţiile prevăzute de lege, spaţii de
locuit în incinta spitalelor, în cămine sau în alte imobile din apropierea unităţii
sanitare respective.
Secţiunea 3
Încadrarea pe posturi
Art. 13. – După terminarea celor 3 ani de pregătire practică, medicii,
farmaciştii şi dentiştii sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea în unităţi sanitare
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din comune, oraşe şi municipii, în raport cu nevoile asistenţei medicale şi în
limitele normativelor aprobate prin lege.
Art. 14. – Posturile în care urmează să fie încadraţi în muncă medicii,
farmaciştii şi dentiştii după efectuarea pregătirii practice se stabilesc de Ministerul
Sănătăţii la propunerea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti
sau a ministerelor cu reţea sanitară proprie.
Art. 15. – Medicii, farmaciştii şi dentiştii pot alege posturi în judeţul pe
teritoriul căruia se află unitatea sanitară în care au terminat pregătirea practică.
Alegerea posturilor se face în ordinea mediei generale stabilite potrivit
art. 11, după cum urmează:
a) medicul, farmacistul sau dentistul cu media cea mai mare poate alege
orice post din cele publicate;
b) medicii, farmaciştii şi dentiştii care solicită încadrarea la unităţile
sanitare din comunele unde îşi au domiciliul ei, soţul (soţia) sau părinţii lor, ori în
comunele limitrofe, au prioritate să ocupe posturile din aceste localităţi, indiferent
de media generală obţinută.
c) medicii, farmaciştii şi dentiştii care au obţinut cel puţin media 9 şi
aptitudini pentru profilul postului publicat pot solicita cu prioritate încadrarea, în
limita a 50% din numărul posturilor puse la dispoziţie de unităţile sanitare din
oraşele care, potrivit legii, pot fi declarate oraşe mari, dacă au domiciliul în aceste
localităţi;
d) ceilalţi medici, farmacişti şi dentişti aleg, în ordinea mediilor generale,
din posturile rămase libere.
La medii egale vor avea prioritate de alegere cei căsătoriţi şi apoi cei care
au nota cea mai mare la specialitatea postului. În cazul în care sunt mai mulţi
medici, farmacişti sau dentişti căsătoriţi vor alege în primul rând cei cu copii, iar
după aceea cei care au soţul (soţia) încadrat într-o unitate socialistă din localitatea
respectivă.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 16. – Drepturile şi obligaţiile absolvenţilor şi unităţilor socialiste,
răspunderile şi sancţiunile în care de nerespectare a dispoziţiilor de repartizare
sunt cele prevăzute de lege.
Art. 17. – Pregătirea practică a medicilor, farmaciştilor şi dentiştilor,
efectuată potrivit dispoziţiilor prezentului decret, se consideră stagiu în producţie.
Art. 18. – Medicii şi farmaciştii care, la data intrării în vigoare a
prezentului decret, efectuează pregătirea în sistem de internat, continuă această
pregătire până la terminare, după care vor fi repartizaţi în activitatea de asistenţă
medicală, de cercetare ştiinţifică, în învăţământul superior medical şi farmaceutic,
potrivit legii. Stagiul de internat se echivalează cu perioada de pregătire practică
stabilită în prezentul decret.
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Absolvenţii facultăţilor de medicină generală şi pediatrie promoţia 1978,
care au promovat concursul de internat în 1977, au dreptul ca până la data
repartizării să opteze pentru continuarea internatului sau pentru repartizarea
împreună cu absolvenţii promoţiei 1977/1978.
Absolvenţii facultăţilor de stomatologie şi farmacie care au promovat
concursul de internat în septembrie 1978 vor fi repartizaţi pentru pregătire
practică potrivit dispoziţiilor prezentului decret.
Art. 19. – Prevederile prezentului decret se vor aplica începând cu seria
de absolvenţi a anului universitar 1977/1978.
Pe data intrării în vigoare a prezentului decret orice dispoziţii contrare se
abrogă.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 3 noiembrie 1978.
Nr. 436.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 18,
2 martie 1979, p. 1–2.
105.
Decret al Consiliului de Stat privind majorarea alocaţiei de stat pentru copii
Pe baza Hotărârii Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român privind sporirea alocaţiei de stat pentru copii, în
vederea acoperirii integrale a majorării preţurilor la unele produse pentru copii şi
asigurarea fondurilor necesare prin reducerea cheltuielilor militare,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Cu începere de la 1 martie 1979 alocaţia de stat pentru copii se
majorează cu câte 10 lei lunar pentru fiecare copil.
Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii prevăzute la art. 2. Alin. 1 din
Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1977, astfel cum au fost majorate potrivit
alin. 1, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.
Art. 1. – Fondurile necesare pentru majorarea alocaţiei de stat pentru
copii se asigură prin diminuarea fondurilor destinate cheltuielilor militare şi
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suplimentarea, în mod corespunzător, a bugetului ministerului Muncii pe anul
1979.
Art. 3. – Majorarea alocaţiei pentru copii prevăzută la art. 1 alin. 1 se
aplică, în mod corespunzător, şi de către organizaţiile cooperatiste şi obşteşti.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 1 martie 1979.
Nr. 69.

ANEXĂ
Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii
cu începere de la 1 martie 1979

Mediul

Pentru primul
copil
Pentru al doilea
copil
Pentru al treilea
copil
Pentru al patrulea
copil
Pentru al cincilea
copil
Pentru al şaselea
copil
Pentru al şaptelea
copil
Pentru al optulea
copil
Pentru al nouălea
copil şi următorii

urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural

A-până la
1600
B-până la
1390
C-până la
1500
195
135
205
150
230
170
230
170
230
170
250
195
265
195
275
220
285
230

Plafoane de venituri lunare – lei
2501–
2051–
1601–
3050
2500
2050
2196–
1791–
1391–
2600
2195
1790
2501–
2001–
1501–
3000
2500
2000
160
135
135
100
80
80
170
150
135
115
90
80
195
170
150
135
115
90
195
170
150
135
115
90
195
170
150
135
115
90
220
195
170
160
135
115
230
205
180
170
150
125
240
220
195
180
160
135
250
230
205
195
170
150
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3051–
4000
2601–
3400
3001–
4000
135
80
135
80
135
80
135
80
135
80
160
100
170
115
180
125
195
135

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 26,
13 martie 1979, p. 1–2.
106.
Decret al Consiliului de Stat privind donarea de sânge în scopuri terapeutice
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Donarea de sânge în scopuri terapeutice, menită să contribuie la
ocrotirea sănătăţii populaţiei, constituie o îndatorire umanitară a tuturor
cetăţenilor în vârstă de 18–62 ani.
Art. 2. – Recoltarea de sânge în scopuri terapeutice se face de Centrul de
hematologie, centrele sau laboratoarele judeţene de recoltare şi conservare de
sânge, precum şi de alte unităţi sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.
Recoltarea de sânge de la donatorii militari şi de la personalul civil din
unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne,
precum şi de la membrii de familie ai acestora, se face prin unităţile din reţeaua
sanitară a acestor ministere.
Art. 3. – Ministerul Sănătăţii are, în acţiunea de recoltare a sângelui,
următoarele obligaţii principale:
a) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de recoltare a sângelui
uman desfăşurată prin unităţile sanitare;
b) stabileşte necesarul anual de sânge uman pe baza propunerilor făcute
de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului
Bucureşti;
c) asigură, prin centrele de recoltare şi conservare a sângelui şi celelalte
unităţi sanitare, controlul epidemiologic şi clinic al donatorilor, precum şi
controlul de laborator al sângelui uman recoltat;
d) îndrumă şi controlează utilizarea sângelui uman şi a derivatelor sale în
scop terapeutic, urmărind aplicarea celor mai adecvate măsuri pentru evitarea
reacţiilor post-transfuzionale;
e) organizează activitatea de stabilire a grupei sangvine a cetăţenilor în
vederea înscrierii acesteia în buletinul de identitate şi în livretul militar, în
condiţiile legii;
f) asigură rezerva de sânge uman din grupele rare, precum şi stocurile de
sânge uman necesar pentru situaţii deosebite.
Art. 4. – Societatea de Cruce Roşie din Republica Socialistă România
sprijină unităţile sanitare în activitatea de recrutare a donatorilor şi stimularea
donării de sânge în mod onorific.
Ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat,
organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti, vor sprijini acţiunile
organizate în scopul donării de sânge.
Art. 5. – Donarea de sânge se face onorific sau cu plată.
Art. 6. – Donatorilor onorifici de sânge li se acordă:
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a) zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării de sânge;
b) scutirea de frecvenţă în ziua în care donează sânge, elevilor şi
studenţilor, pe baza dovezii eliberate de unitatea de recoltare a sângelui;
c) scutirea militarilor de la pregătirea militară în ziua în care donează
sânge şi prelungirea cu două zile a concediului militarilor în termen care au
minimum două donări de sânge în primul ciclu de instrucţie;
d) asistenţă medicală, medicamente, materiale sanitare şi întreţinere în
mod gratuit pe timpul internării în unităţile sanitare, dacă îmbolnăvirea s-a ivit în
termen de un an de la ultima donare;
e) prioritate la obţinerea biletelor de odihnă şi de tratament;
f) recompense în cuantum de 200 lei, la fiecare a 5-a donare, cu condiţia
ca aceste donări să fie realizate în 2 ani consecutivi;
g) acordarea insignelor de donator onorific, după prima donare, şi a
insignei de donator de onoare, după 5 donări în ultimii 2 ani consecutivi.
Art. 7. – Donatorilor de sânge cu plată li se acordă:
a) zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării de sânge;
b) 0,50 lei pentru un mililitru de sânge donat;
c) 1 leu pentru un mililitru de sânge donat, donatorilor cu sânge Rh
negativ grupa 0, donatorilor de sânge medular şi celor care acceptă imunizarea
activă în vederea producţiei de antiseruri;
d) 1 leu pentru un mililitru de plasmă donată, celor care acceptă
plasmafereza.
Art. 8. – Retribuţia pentru ziua liberă de la locul de muncă în ziua
donării este echivalentă cu retribuţia medie zilnică, calculată potrivit dispoziţiilor
legale, pe baza dovezii eliberate de unitatea de recoltare a sângelui. Pentru
donatorii de sânge, membri ai cooperativelor agricole de producţie, retribuţia este
echivalentă cu tariful pe o zi lucrată.
Art. 9. – Donatorii de sânge au dreptul, în mod gratuit, la o masă caldă
sau rece, la medicaţie antianemică sau medicamente necesare în cazul accidentelor
survenite din cauza donării. Alocaţia pentru masă este cea prevăzută de dispoziţiile
legale.
Art. 10. – Presa centrală şi locală, revistele şi celelalte publicaţii periodice,
poşta, radioul şi televiziunea vor populariza şi informa populaţia în legătură cu
scopul donării de sânge şi modul de recoltare a sângelui.
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste împreună cu uniunile de creaţie
vor stimula realizarea unor lucrări menite să contribuie la educarea cetăţenilor în
vederea participării voluntare la această îndatorire de onoare.
Art. 11. – Cheltuielile pentru realizarea materialelor de propagandă şi de
informarea în activitatea de recoltare a sângelui se vor face de Ministerul Sănătăţii
potrivit necesităţilor, în cadrul sumelor prevăzute anual prin planul său de
cheltuieli pentru propaganda sanitară.
Art. 12. – Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1150/1968, publicată în
Buletinul Oficial nr. 70 din 28 mai 1968, privind reglementarea donării sângelui
534

pentru scopuri terapeutice, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului
decret, se abrogă.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 7 martie 1979.
Nr. 94.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 32,
27 martie 1979, p. 2.
107.
Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea taxelor de înregistrare a
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. –
Întreprinderile producătoare din ţară sau firmele şi
întreprinderile din străinătate sunt obligate să plătească o taxă de înregistrare
pentru fiecare medicament ori produs biologic de uz uman, în vederea menţinerii
certificatului de înregistrare, după cum urmează;
a) întreprinderile producătoare din ţară, suma de 1000 lei;
b) firmele sau întreprinderile străine din ţările nesocialiste, precum şi din
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, suma de 300 dolari S.U.A., ori
echivalentul acesteia în valută liber convertibilă;
c) firmele sau întreprinderile străine din ţările socialiste cu excepţia
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, echivalentul sumei de 300 dolari S.U.A.,
în ruble transferabile, prin transformare la cursul oficial, la Banca Română de
Comerţ Exterior.
Sumele în valută se evidenţiază în planul valutar al Ministerului Sănătăţii.
Taxele de înregistrare în lei, cât şi echivalentul în lei a celor în valută, se
fac venit la bugetul de stat.
Art. 2. – Medicamentele şi produsele biologice de uz uman autorizate
pentru fabricare în ţară, precum şi cele avizate pentru import până la data intrării
în vigoare a prezentului decret şi prevăzute în nomenclatorul pe anul 1979, se
consideră înregistrate.
Art. 3. – Taxele de înregistrare în valută nu se aplică pentru
medicamentele sau produsele biologice de uz uman provenite din ţările care nu
percep taxe de înregistrare sau alte drepturi de efect echivalent pentru
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medicamentele sau produsele biologice de uz uman din Republica Socialistă
România.
În cazul în care, potrivit legii sau convenţiilor internaţionale la care
Republica Socialistă România este parte, înregistrarea medicamentelor şi produselor
biologice de uz uman nu este supusă taxelor, se vor aplica aceste prevederi.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 21 martie 1979.
Nr. 112.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 44, 7
mai 1979, p. 2–4.
108.
MINISTERUL
MINELOR,
PETROLULUI ŞI
GEOLOGIEI

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

CONSILIUL
NAŢIONAL
AL APELOR

ORDIN
Având în vedere prevederile Legii nr. 3/1978, privind asigurarea sănătăţii
populaţiei,
în temeiul Decretului nr. 88/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, devenit Legea nr.
40/1971, cu modificările ulterioare, Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, devenit Legea nr. 30/1969, cu modificările
ulterioare, şi Decretului nr. 156/1975 privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional al Apelor, direcţiilor apelor şi oficiilor de gospodărie a apelor,
ministrul minelor, petrolului şi geologiei, ministrul sănătăţii şi preşedintele
Consiliului Naţional al Apelor emit următorul ordin:
Se aprobă „Normele de conţinut pentru documentaţiile de exploatare a
zăcămintelor de substanţe minerale terapeutice (ape minerale, ape termale,
nămoluri şi gaze terapeutice) şi lacuri terapeutice”, anexate, care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
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Ministrul minelor,
petrolului şi geologiei,
VASILE PATILINEŢ

Ministrul sănătăţii,
EUGEN PROCA

Preşedintele Consiliului
Naţional al Apelor,
FLORIN IORGULESCU

Bucureşti, 4 aprilie 1979.
Nr. 420/136/347-FI.
NORME DE CONŢINUT
pentru documentaţiile de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale
terapeutice (ape minerale, ape termale, nămoluri şi gaze terapeutice) şi lacuri
terapeutice
În conformitate cu Legea privind asigurarea sănătăţii populaţiei (cap. VI,
secţiunea 2, art. 150), exploatarea factorilor curativi naturali se face pe baza
documentaţiei elaborate potrivit normelor de conţinut stabilite de Ministerul
Minelor, Petrolului şi Geologiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Consiliul
Naţional al Apelor.
Documentaţia de exploatare, în conformitate cu prevederile legii, trebuie
să stabilească condiţiile de protecţie, extragere şi menţinere a echilibrului natural al
fiecărui zăcământ şi să asigure folosirea cu maximă eficienţă a substanţelor
minerale din cadrul perimetrului de protecţie.
Pentru respectarea prevederilor legii, documentaţiile de exploatare vor
avea următorul conţinut:
A. Pentru zăcămintele de substanţe minerale terapeutice
1. Memoriu tehnic de prezentare a zăcământului
1.1. Metode de cercetare geologică folosite
1.2. Nivelul de cunoaştere
1.3. Rezerve confirmate
- în bilanţ pe categorii
- în afară de bilanţ
1.4. Modul de cercetare balneologică, atestare terapeutică, indicaţii
medicale.
2. Exploatarea zăcământului
2.1. Unitatea care exploatează zăcământul9
2.2. Situaţia actuală a surselor (descriere tehnică şi hidrogeologică
completă)
9

Unitatea căreia i s-a atribuit zăcământul şi care răspunde de exploatarea şi protecţia lui.
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2.2.1. Surse sau zone prevăzute pentru exploatare
2.2.2. Surse sau zone prevăzute în rezervă
2.2.3. Surse sau zone prevăzute în conservare
2.3. Sisteme şi tehnologii de exploatare (captare, extragere, transport,
acumulare, distribuţie)
2.4. Modul de folosire a substanţelor exploatate, scopul şi justificarea
cantităţilor folosite
2.5. Instrucţiuni de exploatare
2.6. Recircuitări, regenerări şi conservări de substanţă
2.7. Sisteme de îmbunătăţire prin preparare a substanţei
2.8. Diferenţa calitativă între substanţa minerală exploatată şi produsul
finit
2.9. Produse obţinute secundar din zăcământ şi produse obţinute prin
preluarea substanţelor minerale utile
2.10. Urmărirea evoluţiei parametrilor zăcământului
2.11. Pierderi în exploatare-grad de valorificare a rezervelor
3. Beneficiari de substanţă minerală terapeutică10
3.1. Repartizarea surselor pe beneficiari
3.2. Folosirea substanţei de către beneficiari
3.3. Instalaţii proprii de exploatare, transport, acumulare
3.4. Grad de folosire a substanţei, pierderi în exploatare la fiecare
beneficiar
3.5. Urmărirea evoluţiei surselor date în folosinţă şi a parametrilor de
exploatare
4. Protecţia zăcământului
4.1. Perimetre de protecţie (hidrogeologică şi sanitară)
4.2. Măsuri de protecţie stabilite
4.2.1. În sarcina unităţii exploatatoare
4.2.2. În sarcina beneficiarilor de substanţă minerală terapeutică
4.2.3. În sarcina altor organizaţii
4.3. Influenţe ale activităţilor de exploatare asupra mediului înconjurător.
5. Bilanţul general calitativ şi cantitativ al substanţei exploatate şi valorificate
6. Perspectiva de dezvoltare şi îmbunătăţire a exploatării substanţei
7. Efectul social şi economic al exploatării

10

Unităţile care folosesc în diverse scopuri substanţe minerale terapeutice.
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ANEXE
1. Harta geologică-hidrogeologică a zăcământului cu sursele şi zonele în
exploatare şi în conservare, scara 1:5.000 sau 1:10.000
2. Profil geologico-hidrogeologic interpretativ
3. Localizarea reţelelor de exploatare, distribuire, acumulare şi valorificare a
substanţei minerale
4. Tabel cu:
- sursele în exploatare, pe beneficiari şi cu parametrii hidrogeologici de
exploatare
- sursele în rezervă şi în conservare
5. Fişă tehnică pentru fiecare sursă (sondă, puţ, izvor etc. ), care să conţină toate
elementele constructive, precum şi parametrii calitativi şi cantitativi ai substanţei
exploatate
6. Tabel cu parametrii hidrochimici şi fizici ai substanţei, pe surse
7. Tabel cu indicaţiile terapeutice ale fiecărei surse
8. Copii după următoarele documente:
- încheierea de omologare a rezervelor;
- avize de punere în exploatare sau în conservare
- ordinele de stabilire a perimetrelor de protecţie hidrogeologică şi sanitară,
împreună cu schiţele perimetrelor;
- autorizaţia de folosire balneară, industrială şi comercială a substanţei;
- acordul organelor de gospodărire a apelor pentru evacuarea substanţelor
minerale terapeutice folosite, în receptori naturali;
- avizele de efectuare, în perimetrele de protecţie, a diverselor tipuri de lucrări.
B. Pentru lacurile terapeutice
1. Memoriul tehnic
1.1. Poziţia geografică a lacului şi extinderea bazinului hidrografic de alimentare
şi a formaţiunilor hidrogeologice în care se află
1.2. Metode de cercetare hidrologică şi hidrogeologică folosite
1.3. Nivelul de cunoaştere
1.4. Situaţia morfologică a zonei lacului
1.5. Relaţiile lacului cu apele de suprafaţă şi subterane, inclusiv caracteristicile
hidrografice, morfologice şi cele hidrogeologice, actual şi prognozat
1.6. Folosinţele de apă, amenajările şi fondul funciar etc., care influenţează
lacurile respectiv şi modalităţile în care se execută influenţele respective
1.7. Indicaţiile privind calităţile terapeutice ale lacului
1.8. Rezerve de nămol confirmate
2. Exploatarea lacului terapeutic
2.1. Unitatea care exploatează lacul
2.2. Situaţia actuală a lacului (descrierea tehnico-economică)
2.3. Sisteme şi tehnologii de exploatare (captare, extragere, transport, distribuţie)
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2.4. Tipuri de folosire curativă, capacităţi pentru fiecare tip de folosire curativă,
perioada de an în care se propune funcţionarea
2.5. Modul de folosire a apelor din lacurile terapeutice, scopul şi justificarea
folosirii în scop curativ, capacităţi de folosire
2.6. Instalaţii de exploatare
2.7. Instalaţii de folosire şi evacuare a apelor potabile
3. Beneficiarii lacurilor terapeutice
3.1. Repartizarea lacurilor terapeutice pe beneficiari
3.2. Gradul de folosire a lacurilor de fiecare beneficiar
3.3. Urmărirea evoluţiei lacurilor terapeutice şi a parametrilor de exploatare
4. Protecţia lacurilor terapeutice şi a amenajărilor, instalaţiilor şi construcţiilor de cură
4.1. Perimetre de protecţie a lacurilor terapeutice – hidrogeologică şi sanitară şi
zone de restricţie hidrologică
4.2. Condiţii privind folosinţele de apă şi de teritoriu existente şi care se vor mai
dezvolta
4.3. Condiţii de conservare a lacului şi întreţinere a instalaţiilor de exploatare şi a
construcţiilor de cură, amenajări legate de ele
4.4. măsuri de prevenire şi combatere a inundaţiilor pe cursurile de apă, din
versanţi şi interne, faţă de instalaţiile şi construcţiile de cură, din zona lacului
4.5. Măsuri prevăzute pentru a nu se înrăutăţi condiţiile mediului înconjurător
ca urmare a exploatării lacului, amenajărilor şi instalaţiilor de cură
4.6. Măsuri de protecţie
4.6.1. În sarcina unităţilor care exploatează lacul
4.6.2. În sarcina beneficiarilor care exploatează lacul
4.6.3. În sarcina altor organizaţii care pot influenţa calităţile lacului
5. Bilanţul general calitativ şi cantitativ al lacurilor terapeutice, exploatate şi valorificate
(actual şi prognozat)
6. Posibilităţi de îmbunătăţire a sistemului de exploatare
7. Efectul social şi economic al exploatării
ANEXE
1. Harta cu poziţia geografică a lacului şi a bazinului său de recepţie, de
suprafaţă şi subteran, scara 1:25.000 – 1:10.000
2. Harta morfologică şi a zonelor lacului, scara 1:10.000 – 1:5.000
3. Harta geologică şi hidrogeologică a lacului, scara 1:25.000 – 1:10.000
4. Harta batipeloidometrică, scara 1:5.000
5. Harta şi planurile cu caracteristicile de amplasare în plan orizontal şi vertical
ale instalaţiilor de exploatare a lacului, a construcţiilor de cură, ca şi a reţelei de evacuare,
scara 1:5.000
540

6. Secţiuni hidrogeologice prin zona lacului
7. Tabele cu:
- lacurile în exploatare, pe beneficiari şi cu parametrii hidrogeologici de
exploatare;
- parametrii hidrochimici şi terapeutici pentru fiecare lac;
- indicaţiile terapeutice
8. Copii după următoarele documente:
- ordinele de stabilire a perimetrelor de protecţie hidrogeologică şi sanitară,
împreună cu schiţele perimetrelor;
- autorizaţia de folosire balneară;
- acordul organelor de gospodărire a apelor (evacuarea apelor uzate);
- avizele de efectuare a diverselor lucrări executate în zonă
NOTĂ:
Pentru lacurile cu nămol terapeutic, documentaţia va ţine seama atât de normele
de conţinut elaborate pentru substanţele minerale terapeutice, cât şi de cele pentru lacurile
terapeutice.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 16,
24 martie 1981, p. 2.
109.
Decret prezidenţial privind conferirea ordinului „Meritul sanitar” clasa I
Spitalului Clinic de psihiatrie „Socola” din Iaşi
Pentru contribuţia deosebită adusă la ocrotirea sănătăţii populaţiei,
dezvoltarea cercetării ştiinţifice, instruirea şi perfecţionarea profesională a cadrelor
medico-sanitare,
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la înfiinţare,
Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Se conferă ordinul Meritul sanitar clasa I Spitalului Clinic
de psihiatrie „Socola” din Iaşi.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 3 martie 1981.
Nr. 33.

541

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 33,
18 mai 1981, p. 7.
110.
Decret al Consiliului de Stat pentru modificarea Decretului nr. 504/1957
privind producţia, vânzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Decretul nr. 504/1957 privind producţia, vânzarea,
circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice, astfel cum a fost republicat în Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 25 din 20 februarie 1969, se
modifică după cum urmează:
1. După articolul 1 se introduce articolul 11, cu următorul cuprins:
„Art. 11. – În producerea rachiurilor naturale sunt interzise la adăugarea
la materia primă a unor cantităţi de zahăr, a substanţelor îndulcitoare sau a altor
produse care modifică compoziţia şi însuşirile organoleptice, tratarea materiei
prime cu produse şi materiale neautorizate, precum şi folosirea altor practici în
afara celor stabilite prin normele tehnice.”.
2. La articolul 16, după alineatul 1 se introduce un alineat nou, cu
următorul cuprins:
„Nerespectarea cu ştiinţă a prevederilor articolului 11 constituie
infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 197 din codul penal.”.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 13 mai 1981
Nr. 127.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 49,
9 iulie 1981, p. 7.
111.
Lege privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 127/1981 pentru
modificarea Decretului nr. 504/1957 privind producţia, vânzarea, circulaţia şi
desfacerea băuturilor alcoolice
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă
prezenta lege.
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Articol unic. – Se aprobă Decretul Consiliului de Stat nr. 127/1981
pentru modificarea Decretului nr. 504/1957 privind producţia, vânzarea, circulaţia
şi desfacerea băuturilor alcoolice.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 1
iulie 1981.
Preşedintele Mari Adunări Naţionale,
NICOLAE GIOSAN
Bucureşti, 1 iulie 1981.
Nr. 18.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 73,
18 septembrie 1981, p. 1.
112.
Decret prezidenţial privind conferirea ordinului „Meritul sanitar” clasa I unor
spitale militare
Pentru contribuţia deosebită adusă la ocrotirea sănătăţii personalului
militar şi a populaţiei, dezvoltarea cercetării ştiinţifice medicale, instruirea şi
perfecţionarea profesională a cadrelor medico-sanitare,
Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Se conferă ordinul Meritul Sanitar clasa I:
- Spitalului militar central din Bucureşti, cu prilejul împlinirii a 150 de
ani de la înfiinţare;
- Spitalului militar din Piteşti, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la
prima atestare documentară.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 18 august 1981.
Nr. 183
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 78,
12 octombrie 1981, p. 1.
113.
Aprobarea, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 288 din 7 octombrie 1981, a
participării Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri
Bucureşti la Societatea ROMFARMA S.A. cu sediul în Madrid, Spania
Prin Decretul nr. 288 din 7 octombrie 1981, Consiliul de Stat al
Republicii Socialiste România a aprobat participarea Centralei industriale de
medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri, cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion Şulea
nr. 246, din subordinea Ministerului Industriei Chimice, la Societatea
ROMFARMA S.A. de producţie şi comercializare de produse cosmetice şi
farmaceutice, cu sediul în Madrid, Spania, prin achiziţionarea unui număr de 840
acţiuni care reprezintă 10% din capitalul social al societăţii.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVIII, nr. 13,
29 ianuarie 1982, p. 1–2.
114.
Decret al Consiliului de Stat privind înfiinţarea Întreprinderii de bioproteine
Curtea de Argeş, în subordinea Centralei industriale de medicamente,
cosmetice, coloranţi şi lacuri
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Pe data de 1 ianuarie 1982 se înfiinţează Întreprinderea de
bioproteine Curtea de Argeş, cu sediul în oraşul Curtea de Argeş, judeţul Argeş, în
subordinea Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri
Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice, având
ca obiect de activitate producerea de proteine monocelulare din normal-parafine şi
alte produse chimice.
Art. 2. – Întreprinderea de bioproteine Curtea de Argeş se organizează şi
funcţionează pe baza auto-conducerii muncitoreşti şi autosugestiunii economicofinanciare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la
organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul I de
organizare, grupa IV de ramuri.
Unităţile din componenţa întreprinderii îşi menţin gradele de organizare
aprobate.
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Art. 3. – Muncitorii încadraţi pe baza reţelei chimie vor fi retribuiţi pe
nivelul B al acestei reţele, iar muncitorii încadraţi pe baza reţelei construcţii de
maşini, pe nivelul B acord, respectiv B regie, ale acestei reţele, potrivit Legii
retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.
Art. 4. – Înfiinţarea Întreprinderii de bioproteine Curtea de Argeş se
efectuează în cadrul indicatorilor din planul de muncă şi retribuire a muncii
aprobaţi Ministerului Industriei Chimice pe anul 1982.
Art. 5. – Întreprinderea de bioproteine Curtea de Argeş se dotează cu un
autoturism pentru transport persoane în interesul serviciului, potrivit criteriilor
stabilite prin Decretul Consiliului de Stat nr. 277/1979, precum şi cu 3
autovehicule de transport marfă sub 1,5 tone, din care 2 autoutilitare TV şi 1
microbuz, completându-se în mod corespunzător anexele la decretele Consiliului
de Stat nr. 277/1979 şi nr. 377/1979 pentru Ministerul Industriei Chimice.
Art. 6. – Se aprobă măsurile privind patrimoniul Întreprinderii de
bioproteine Curtea de Argeş cuprinse în anexa nr. 111.
Art. 7. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Întreprinderii de
bioproteine Curtea de Argeş, prevăzuţi în anexa nr. 2.
Art. 8. – Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor
introduce în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în bugetul de
stat pe anul 1981 modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentului
decret, potrivit anexei nr. 3.
Art. 9. – Preţurile de producţie şi de livrare pentru proteina
monocelulară din normal-parafină sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 şi sunt
valabile până la 31 decembrie 1982.
Art. 10. – Ministerul Industriei Chimice va lua măsurile necesare în
vederea reducerii, începând cu anul 1982, a costurilor de producţie şi eliminării
diferenţei de preţ acoperit de la bugetul de stat.
Art. 11. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973
privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate
acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifică potrivit prevederilor
prezentului decret.
Art. 12. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul decret.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 25 ianuarie 1982.
Nr. 28
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVIII, nr. 28,
16 martie 1982, p. 3–5.
115.
Norme privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor de substanţe
minerale terapeutice
I. Dispoziţii generale
II. Protecţia zăcămintelor
III. Exploatarea raţională
IV. Norme de conţinut al documentaţiilor pentru stabilirea perimetrului
de protecţie hidrogeologică şi al documentaţiilor de exploatare, precum şi pentru
punerea în exploatare a surselor
V. Dispoziţii finale
Art. 14. – În sensul prezentelor norme:
a) prin substanţă minerală terapeutică se înţeleg apele minerale, apele
termominerale, nămolurile, gazele şi orice alte substanţe formate natural în
interiorul sau la suprafaţa scoarţei terestre, care pot fi folosite în scopuri
terapeutice, direct sau după prelucrare, la sursă sau transportate. Substanţele
minerale terapeutice pot fi valorificate şi în alte scopuri decât cele terapeutice,
potrivit legii;
b) prin zăcământ de substanţe minerale terapeutice se înţelege
acumularea naturală de elemente sau asociaţii de elemente, astfel cum sunt definite
la lit. a), care se formează în scoarţa terestră sau la suprafaţa acesteia prin procese
geologice;
c) prin perimetru de protecţie hidrogeologică se înţelege protecţia la
suprafaţă a unei porţiuni din scoarţa terestră care cuprinde zonele de alimentare,
dezvoltare şi drenare subterană şi superficială a zăcământului, la nivelul de
cunoaştere din momentul delimitării perimetrului, şi în limitele căruia se stabilesc
condiţii de desfăşurare a activităţii de cercetare geologică, hidrogeologică şi
hidrologică, de exploatare sau protecţie a substanţei minerale utile şi în care se
impun restricţii pentru desfăşurarea altor activităţi.
Art. 15. – Unităţile care exploatează substanţe minerale terapeutice vor
urmări:
a) corelarea investiţiilor balneare sau a celor de îmbuteliere cu volumul
rezervelor de substanţe minerale omologate şi cantităţile avizate pentru exploatare.
b) obţinerea avizelor pentru lucrările care se execută în perimetrele de
protecţie hidrogeologică.
c) asigurarea efectuării de studii de optimizare a exploatării şi aplicarea
acestora.
d) dotarea, cu respectarea prevederilor legale, a laboratoarelor de
specialitate pentru urmărirea parametrilor fizico-chimici ai substanţelor exploatate
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şi valorificate şi a surselor cu aparatură de măsură şi control, pentru urmărirea
dinamicii acestora.
e) asigurarea, în limita numărului de posturi aprobate potrivit legii, a
activităţii de exploatare a substanţelor minerale terapeutice cu personal de
specialitate.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVIII, nr. 107,
22 noiembrie 1982, p. 1–2.
116.
Decret al Consiliului de Stat privind unele măsuri pentru creşterea producţiei şi
îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei cu săpunuri şi detergenţi
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Pentru a asigura satisfacerea nevoilor de consum şi buna
aprovizionare a populaţiei cu săpun, Ministerul Industriei Chimice, începând cu
22 noiembrie 1982, va lua măsuri de creştere a producţiei de săpun de toaletă la
4800 tone pe lunile noiembrie şi decembrie 1982 şi la 39000 tone în tot anul 1983.
Se vor lua măsuri pentru creşterea cantităţii de săpun de toaletă care se desface
prin reţeaua comercială la cel puţin 88%.
De asemenea, Ministerul Industriei Chimice va lua măsuri pentru
producerea întregii cantităţi de detergenţi, în conformitate cu prevederile planului,
asigurând buna aprovizionare a populaţiei la aceste produse.
Art. 2. – Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Aprovizionării
Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, împreună cu
ministerele furnizoare de materii prime sunt obligate să ia toate măsurile pentru
asigurarea cantităţilor de materii prime necesare producţiei de săpun şi detergenţi
planificate şi vor controla desfăşurarea corespunzătoare a producţiei în unităţile
industriale, precum şi livrarea ritmică a acestor produse către fondul pieţei.
Ministerul Comerţului Interior va asigura repartizarea întregului fond de
marfă în reţeaua comercială şi va organiza desfacerea în bune condiţii a acestuia
către populaţie.
Art. 3. – Pentru asigurarea valorificării judicioase a resurselor de grăsimi
şi acizi graşi, începând cu data de 1 decembrie 1982 săpunurile şi detergenţii se vor
fabrica în sortimentele şi cu respectarea strictă a reţetelor prevăzute în anexele nr.
1 şi 2.
Art. 4. – Având în vedere că preţurile actuale la săpun şi detergenţi nu
acoperă cheltuielile, producţia acestora nefiind rentabilă, din care cauză unităţile
economice înregistrează pierderi şi nu sunt interesate în realizarea cantităţilor
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stabilite, preţurile de producţie şi desfacere se îmbunătăţesc potrivit prevederilor
prezentului decret.
Art. 5. – Preţurile cu amănuntul la sortimentele noi de săpunuri şi
detergenţi se stabilesc după cum urmează:
A. Săpunuri

U.M.

Grame pe bucată

lei/U.M.

săpun de toaletă superior
săpun de toaletă superior
săpun de toaletă superior, pentru hoteluri
săpun „Cheia” de toaletă – standard
săpun „Cheia” de toaletă – standard
săpun de rufe
săpun de rufe

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

130
100
25
130
100
400
200

9,00
7,00
3,00
5,25
4,00
10,00
5,00

Săpunul de toaletă se desface populaţiei în proporţie de 70% neambalat şi
de 30% ambalat.
La preţurile prevăzute la lit. A, pentru săpunurile de toaletă ambalate se
adaugă 1 leu pe bucată.
B. Detergenţi
- detergent granulat de tip ELDET, pentru spălări universale
- ambalat în cutii de 500 g
9,50 lei
- ambalat în pungi de 500 g
8,50 lei
- detergent granulat de tip UNITIM, pentru spălări universale
- ambalat în cutii de 500 g
9,00 lei
- ambalat în pungi de 500 g
8,00 lei
- detergent granulat de tip DETIM, pentru spălări grele
- ambalat în cutii de 500 g
9,00 lei
- ambalat în pungi de 500 g
8,00 lei
- detergent granulat de tip ASTRAL, pentru spălări grele
- ambalat în cutii de 500 g
9,50 lei
- ambalat în pungi de 500 g
8,50 lei
- detergent granulat de tip PERLAN, pentru spălări fine
- ambalat în cutii de 500 g
10,00 lei
- ambalat în pungi de 500 g
9,00 lei
- detergent granulat de tip DERO-AUTOMATIC, pentru maşini de spălat
automate
- ambalat în cutii de 500 g
9,00 lei
- ambalat în pungi de 500 g
9,00 lei
- detergent granulat de tip TRIAL, pentru înmuiere
- ambalat în cutii de 500 g
7,00 lei
- ambalat în pungi de 500 g
6,00 lei
- detergenţi lichizi pentru spălări de uz general
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- ambalaţi în butelii de 500 g
12,00 lei
- ambalaţi în butelii de 1000 g
24,00 lei
Art. 6. – Începând cu data de 22 noiembrie 1982, preţurile cu amănuntul
la sortimentele de săpunuri şi detergenţi, existente în stoc în reţeaua comercială şi
la unităţile de producţie, corelate cu cele prevăzute la art. 5, se stabilesc potrivit
anexei 3.
Art. 7. – Preţurile de producţie şi de livrare la grăsimile ce se livrează
industriei chimice pentru fabricarea săpunurilor şi detergenţilor sunt cele
prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 8. – Preţurile de producţie la sortimentele de săpunuri şi detergenţi
care se produc şi se livrează la fondul pieţei, potrivit art. 5, sunt cele prevăzute în
anexa nr. 5.
Livrarea detergenţilor şi săpunurilor în scop productiv sau pentru
consumurile colective se face în conformitate cu cantităţile planificate, la preţurile
de producţie, plus cheltuielile de circulaţie aferente.
Art. 9. – Ministerul Comerţului Interior, celelalte ministere şi organe
centrale şi locale vor asigura reevaluarea stocurilor de produse ale căror preţuri se
modifică, existente în unităţile în subordine la data intrării în vigoare a prezentului
decret, şi vor regulariza diferenţele potrivit normelor elaborate de Ministerul
Finanţelor.
Art. 10. – Ministerele, celelalte organe centrale sunt obligate să ia
măsurile necesare pentru reducerea cheltuielilor astfel încât să acopere integral
majorările de preţuri potrivit prezentului decret, în cadrul prevederilor actuale din
bugetele de venituri şi cheltuieli.
Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor controla
modul în care se realizează măsurile de reducere a cheltuielilor şi încadrarea strictă
în prevederile bugetare.
Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor, pe baza
documentaţiilor prezentate până la 1 decembrie 1982 de ministere, vor face
propuneri privind influenţele favorabile asupra indicatorilor de plan economici şi
financiari, care trebuie introduse în planul naţional unic de dezvoltare economică
şi socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat.
Art. 11. – Anexele nr. 1–512 fac parte integrantă din prezentul decret.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 20 noiembrie 1982.
Nr. 427.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIX, nr. 16,
28 martie 1983, p. 2
117.
Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu
amănuntul la unele sortimente de săpunuri specialităţi şi detergenţi pastă
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Se aprobă fabricarea unor sortimente de săpunuri specialităţi şi
detergenţi pastă, astfel:
A. Săpunuri
- săpun de toaletă superior de tip medicinal:
săpun Borax
săpun Formol
săpun gudron sulf
săpun ichtiol,
- săpun de toaletă superior pentru ras:
săpun Elida
săpun Lavandă
săpun Triumf
- săpun de toaletă superior pentru copii:
săpun Nivea
săpun Irinel
săpun Pitic
săpun Mugurel
B. Detergenţi pastă
- detergent „Detril”
- detergent „Farmec”
Art. 2. – Preţurile cu amănuntul la sortimentele de săpunuri specialităţi şi
detergenţi pastă se stabilesc după cum urmează:
A. Săpunuri
săpun de toaletă superior de tip
medicinal
săpun de toaletă superior pentru ras
săpun de toaletă superior pentru copii
săpun lichid
săpun pastă
B. Detergenţi pastă
detergent „Detril”
detergent „Farmec”

U/M

grame pe bucată

lei/U.M.

buc.
buc.
buc.
flacon
kg.

80
50
80
1000 ml
-

6.00
4.00
6.00
23.00
23.00

cutie
cutie

500
500

13.00
13.00
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Săpunul de toaletă prevăzut la lit. A se desface populaţiei în proporţie de
70% neambalat şi 30% ambalat.
La preţurile prevăzute la lit. A, pentru săpunurile de toaletă superioare
ambalate (de tip medicinal, pentru ras şi pentru copii) se adaugă 1 leu pe bucată.
Art. 3. – Preţurile de producţie la sortimentele de săpunuri şi detergenţi
pastă sunt cele prevăzute în anexa nr. 113.
Art. 4. – Săpunurile şi detergenţii se vor fabrica în sortimentele şi cu
respectarea strictă a reţetelor prevăzute în anexele nr. 2–4.
Art. 5. – Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor, pe baza
documentaţiilor prezentate de ministere, până la data de 1 aprilie 1983, vor face
propuneri privind influenţele asupra indicatorilor de plan economici şi financiari,
care trebuie introduse în planul naţional unic de dezvoltare economică şi socială,
precum şi în volumul şi structura bugetului de stat.
Art. 6. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul decret.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 25 martie 1983.
Nr. 89.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIX, nr. 60,
Luni, 1 august 1983, p. 1–6
118.
Decret al Consiliului de Stat
privind reglementarea asistenţei medicale cu plată
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Asistenţa medicală cu plată se acordă la cererea populaţiei, în
condiţiile prezentului decret, după cum urmează:
A. Asistenţa medicală ambulatorie cu plată
Art. 2. – Asistenţa medicală ambulatorie cu plată se organizează de
Ministerul Sănătăţii prin dispensare policlinici cu plată.
Dispensarele policlinici cu plată au în structura lor cabinete medicale
pentru consultaţii şi laboratoare medicale pentru investigaţii, diagnostic şi
tratament.
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Dispensarele policlinici cu plată funcţionează pe baza autoconducerii
muncitoreşti, autogestiunii economico-financiare şi autofinanţării, au
personalitate juridică şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la
organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.
Art. 3. – În cadrul asistenţei medicale ambulatorii cu plată se acordă
consultaţii medicale în cabinetele de consultaţii din dispensarul policlinic sau la
domiciliul populaţiei şi se efectuează prestaţii medico-sanitare pentru evaluarea
stării de sănătate, precizarea diagnosticului şi efectuarea de tratamente în caz de
boală.
Analizele de laborator, examenele radiologice, alte investigaţii, precum şi
procedurile de balneo-fizioterapie, se vor efectua prin compartimentele
specializate ale unităţilor sanitare cu plată.
În situaţiile în care asemenea prestaţii nu pot fi executate la
compartimentele specializate ale unităţilor sanitare cu plată, acestea se vor efectua,
contra cost, în unităţile sanitare teritoriale.
Art. 4. – Asistenţa medicală ambulatorie cu plată se poate acorda
personalului sanitar care are domiciliul în localitatea în care este încadrat şi anume:
a) medici primari gradele I, II, III, medici principali de specialitate şi
medici stomatologi, încadraţi în unităţi sanitare, în învăţământul superior medical
şi farmaceutic şi în unităţi de cercetare ştiinţifică medicală;
b) personalul sanitar cu pregătire superioară şi personalul mediu sanitar
încadrat în unităţi sanitare, în învăţământul superior medical şi farmaceutic şi în
unităţi de cercetare ştiinţifică medicală;
c) medici de medicină generală încadraţi în unităţi sanitare, care acordă
asistenţă medicală cu plată numai la domiciliul populaţiei solicitatoare;
d) pensionari proveniţi din personalul sanitar prevăzut la lit. a)-c).
Stabilirea personalului sanitar care poate acorda asistenţă medicală
ambulatorie cu plată în unităţile sanitare cu plată şi la domiciliul populaţiei se face
în raport cu numărul locurilor de muncă din aceste unităţi, cu necesităţile
asistenţei medicale la domiciliu şi solicitarea populaţiei, de direcţiile sanitare
judeţene şi a municipiului Bucureşti, la cerere, cu recomandarea colegiilor de
disciplină a personalului sanitar judeţene şi al municipiului Bucureşti.
Medicii în stagiu de pregătire practică sau de dobândire a unei
specialităţi medicale nu pot acorda asistenţă medicală cu plată.
Personalul sanitar, pensionat de invaliditate, aflat în concediu medical, cu
program de muncă redus sau în concediu fără plată, nu are dreptul să acorde
asistenţă medicală ambulatorie cu plată atât timp cât se află în una din aceste situaţii.
Art. 5. – Personalul sanitar poate acorda asistenţă medicală ambulatorie
cu plată numai în afara programului său de lucru de la unitatea unde
funcţionează, cu excepţia pensionarilor şi a personalului încadrat permanent în
dispensarul policlinic cu plată.
Art. 6. – Personalul sanitar căruia i s-a suspendat sau interzis în
condiţiile legii dreptul de a exercita profesiunea, i s-a desfăcut disciplinar
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contractul de muncă sau pentru motivul necorespunderii profesionale în muncă, a
săvârşit abateri de la normele de etică de deontologie medicală, stabilite de colegiile
de disciplină a personalului sanitar, nu poate acorda asistenţă medicală cu plată.
Art. 7. – Dispensarele policlinici cu plată se înfiinţează şi se desfiinţează,
în funcţie de necesităţile de asistenţă medicală, de consiliile populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
Consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri
ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret să asigure darea
în funcţiune, în bune condiţii, a dispensarelor policlinici cu plată din localităţile
prevăzute în anexa nr. 114.
Art. 8. – Din veniturile realizate în unităţile sanitare care acordă asistenţă
medicală ambulatorie cu plată se acoperă:
a) cota de 10% din totalul încasărilor realizate, care se varsă ca venit la
bugetul local;
b) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a unităţilor, inclusiv
reparaţiile curente şi capitale la construcţii, utilaje şi aparatură;
c) cheltuielile privind procurarea materialelor sanitare consumabile,
necesare consultaţiilor, examenelor de laborator, radiologice şi altor investigaţii,
tratamente şi prestaţii medicale efectuate la aceste unităţi;
d) drepturile de retribuire, potrivit legii, ale personalului permanent,
inclusiv impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale;
e) cheltuielile legate de dezvoltarea bazei materiale, utilaje, aparate,
autoturisme pentru asistenţa medicală la domiciliu, construcţii sanitare şi alte
asemenea;
f) cota-parte cuvenită personalului sanitar care acordă asistenţă medicală
la aceste unităţi, inclusiv impozitul şi contribuţia de asigurări sociale. Cuantumul
cotei-părţi se stabileşte după acoperirea cheltuielilor prevăzute la lit. a) – e). Suma
cuvenită fiecăruia se fixează în funcţie de aportul adus la realizarea venitului.
Sumele se plătesc în afara fondului de retribuire planificat, a drepturilor de
retribuire sau a pensiei pentru limită de vârstă ori de serviciu, cuvenite potrivit
legii, în cadrul planului de casă.
Art. 9. – Veniturile realizate de personalul sanitar şi de pensionarii
proveniţi din acest personal prin acordarea asistenţei medicale ambulatorii cu
plată sunt supuse impozitului progresiv, stabilit potrivit anexei nr. 2.
Art. 10. – Personalul sanitar care acordă asistenţă medicală ambulatorie
cu plată primeşte drepturile cuvenite pentru această activitate peste drepturile
prevăzute de legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii.
Pensionarii pentru limită de vârstă sau de serviciu care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul dispensarelor policlinici cu plată au dreptul să cumuleze
pensia, inclusiv pensia suplimentară, cu sumele cuvenite pentru munca prestată,
inclusiv indemnizaţia de conducere în cazul pensionarilor care îndeplinesc funcţia
de medic director.
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Art. 11. – Disponibilităţile aflate în cadrul dispensarelor policlinici cu
plată la 31 decembrie al fiecărui an se raportează pentru anul următor, în vederea
acoperirii categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 8.
Art. 12. – Bunurile imobile şi mobile constituite ca fonduri fixe necesare
organizării dispensarelor policlinici cu plată se asigură de comitetele executive ale
consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Pentru
dotarea iniţială, comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura prin
redistribuire, fără plată, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi
materiale.
Comitetele executive ale consiliilor populare vor introduce în planurile
anuale obiectivele de investiţii pentru dispensarele policlinici cu plată pe măsura
constituirii din veniturile acestora a fondurilor necesare.
Art. 13. – Direcţiile sanitare pot transfera, la propunerea dispensarelor
policlinici cu plată, celorlalte unităţi sanitare din acelaşi judeţ, mijloace fixe,
obiecte de inventar şi materiale sanitare din dotarea iniţială sau dobândite pe
parcurs din fondurile proprii de dezvoltare.
Art. 14. – Dispensarele policlinici cu plată pot beneficia de credite
bancare pentru organizarea şi buna desfăşurare a activităţii acestora.
Art. 15. – Tarifele pentru consultaţii, analize de laborator, examene
radiologice, explorări funcţionale, tratamente şi alte prestaţii medicale efectuate în
dispensarele policlinici cu plată sunt cele din anexa nr. 3.
Pentru prestaţiile necuprinse în anexă, tarifele se vor stabili de Ministerul
Sănătăţii cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri prin corelare,
urmărindu-se asigurarea unei rentabilităţi corespunzătoare.
Tarifele stabilite potrivit alin. 1 şi 2 se aplică corespunzător şi în celelalte
unităţi sanitare persoanelor care, potrivit legii, nu beneficiază de asistenţă medicală
gratuită, precum şi persoanelor care sunt obligate prin lege să suporte cheltuielile
necesare pentru asistenţă medicală.
Tarifele pentru prestaţiile medicale efectuate de dispensarele policlinici
cu plată străinilor aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Socialiste România se
stabilesc de Ministerul Sănătăţii la nivelul celor practicate pentru cetăţenii străini.
Art. 16. – Primirea sau pretinderea de sume peste tarifele stabilite,
precum şi nedecontarea sumelor încasate pentru asistenţa medicală cu plată
acordată la domiciliu, se sancţionează potrivit legii.
Art. 17. – Pentru asigurarea asistenţei medicale la domiciliu, dispensarele
policlinici cu plată se dotează cu autoturisme conform anexei nr. 4.
La înfiinţare, dispensarele policlinici cu plată vor fi dotate cu cel puţin un
autoturism, în condiţiile art. 12 din prezentul decret, din parcul în conservare.
Art. 18. – Normarea personalului permanent la dispensarele policlinici
cu plată se face potrivit anexei nr. 5.
Art. 19. – Organizarea dispensarelor policlinici cu plată până în 1983 se
va asigura prin suplimentarea numărului de personal şi a fondului de retribuire
planificat, pe titulari de plan.
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B. Asistenţa medicală cu plată în unităţi sanitare cu paturi
Art. 20. – Pe data prezentului decret, în unităţile sanitare cu paturi se
organizează asistenţa medicală cu plată.
Art. 21. – Unităţile sanitare cu paturi în care se acordă asistenţă medicală
cu plată se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al
municipiului Bucureşti sau de ministerele cu reţea sanitară proprie, cu acordul
Ministerului Sănătăţii.
Asistenţa medicală cu plată se poate acorda în unităţi sanatoriale
distincte profilate pe anumite specializări medicale şi în compartimente distincte
cu paturi în cadrul secţiilor existente în unităţile sanitare, care funcţionează în
continuare potrivit normelor sanitare de structură pentru unităţile sanitare.
Art. 22. – Asistenţa medicală cu plată în unităţile sanitare cu paturi se
acordă, la cerere, bolnavilor convalescenţi sau pentru recuperare medicală, pe baza
recomandării medicale, în timpul concediului medical sau în cadrul concediului de
odihnă ori fără plată.
Art. 23. – Persoanele internate în condiţiile art. 22 suportă cheltuielile de
întreţinere potrivit anexei nr. 6, care se plătesc unităţii sanitare în care au fost
internate aceste persoane.
Art. 24. – Persoanele care doresc să li se asigure asistenţa medicală într-o
anumită unitate sanitară cu paturi, indiferent de apartenenţa lor teritorială, pot fi
internate la cerere în aceste unităţi, în limita a circa 10% din totalul paturilor,
suportând cheltuielile de spitalizare la nivelul costului mediu pentru un pat din
unitatea respectivă, stabilite în trimestrul precedent.
Persoanele internate potrivit alineatului precedent beneficiază de
drepturile de concediu medical prevăzute de lege.
Art. 25. – Din sumele încasate de unităţile sanitare potrivit art. 3
alin. final, art. 23 şi art. 24, o cotă de 90% se face venit la buget, în raport cu
subordonarea unităţii, iar o cotă de 10% se reţine la dispoziţia unităţii. Cota de
10% se foloseşte pentru stimularea personalului care a contribuit la realizarea
venitului, în funcţie de aportul adus, şi se plăteşte trimestrial în afara fondului de
retribuire planificat, a drepturilor de retribuire şi fără a se depăşi nivelul a trei
retribuţii tarifare pe an.
Art. 26. – Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al
Ministerului Muncii, va elabora, în terme de 30 de zile de la data prezentului
decret, norme metodologice privind asistenţa medicală cu plată.
Art. 27. – Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezentul decret.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 1 august 1983.
Nr. 279.
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ANEXA NR. 1
LOCALITĂŢILE
în care se organizează în prima etapă dispensare policlinice cu plată
Nr.
crt.
1

Judeţul

Localităţile din
judeţ
Alba Iulia, Blaj

Nr.
crt.
22

Hunedoara

2
3

Arad
Argeş

23
24

Ialomiţa
Iaşi

25

Maramureş

Bihor

Arad
Piteşti, Câmpulung,
Curtea de Argeş
Bacău, Gheorghe
Gheorghiu-Dej
Oradea, Beiuş

4

Bacău

5

26

Mehedinţi

6

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa, Năsăud

27

Mureş

7

Botoşani

Botoşani, Dorohoi

28

Neamţ

8
9
10

Braşov
Brăila
Buzău

29
30
31

Olt
Prahova
Satu mare

11

Caraş-Severin

Braşov, Făgăraş
Brăila
Buzău, Râmnicu
Sărat
Reşiţa, Caransebeş

32

Sălaj

12
13

Călăraşi
Cluj

33
34

Sibiu
Suceava

14

Constanţa

35

Teleorman

15

Covasna

36

Timiş

16
17
18
19
20

Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj

Călăraşi
Cluj-Napoca,
Turda, Dej
Constanţa,
Medgidia
Sfântu Gheorghe,
Târgu Secuiesc
Târgovişte
Craiova, Calafat
Galaţi, Tecuci
Giurgiu
Târgu Jiu

37
38
39
40
41

Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul
Bucureşti

21

Harghita

Alba

Miercurea-Ciuc,
Odorheiu Secuiesc
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Judeţul

Localităţile din
judeţ
Deva, Hunedoara,
Petroşani
Slobozia
Iaşi, Paşcani
Baia Mare, Sighetu
Marmaţiei
Drobeta-Turnu
Severin
Târgu Mureş,
Sighişoara
Piatra-Neamţ,
Roman
Slatina, Caracal
Ploieşti, Câmpina
Satu mare
Zalău, Şimleu
Silvaniei
Sibiu, Mediaş
Suceava, Rădăuţi
Alexandria, Turnu
Măgurele
Timişoara, Lugoj
Tulcea
Vaslui, Bârlad
Râmnicu Vâlcea
Focşani, Aiud
În fiecare sector

ANEXA NR. 2
COTE
de impunere lunară, pe tranşe de venituri, pe locuri de realizare, a sumelor care se
încasează de la dispensarele policlinici cu plată de către personalul sanitar retribuit în
raport cu încasările realizate
Venitul lunar impozabil pe tranşe –
lei –
1–100
101–200
201–300
301–400
401–500
501–600
601–800
801–1000
1001–1200
1201–1400
1401–1700
1701–2000
2001–3000
3001–5000
5001–7000
7001–9000
9001–12000
12001–15000
Peste 15000

Impozitul lunar pe tranşe
Scutit de impozit
6% pentru ceea ce depăşeşte 100 lei
6 lei + 8% pentru ceea ce depăşeşte 200 lei
14 lei + 9% pentru ceea ce depăşeşte 300 lei
23 lei + 10% pentru ceea ce depăşeşte 400 lei
33 lei + 12% pentru ceea ce depăşeşte 500 lei
45 lei + 14% pentru ceea ce depăşeşte 600 lei
73 lei + 17% pentru ceea ce depăşeşte 800 lei
107 lei + 23% pentru ceea ce depăşeşte 1000 lei
153 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte 1200 lei
203 lei + 27% pentru ceea ce depăşeşte 1400 lei
284 lei + 29% pentru ceea ce depăşeşte 1700 lei
371 lei + 31% pentru ceea ce depăşeşte 2000 lei
681 lei + 34% pentru ceea ce depăşeşte 3000 lei
1361 lei + 38% pentru ceea ce depăşeşte 5000 lei
2121 lei + 42% pentru ceea ce depăşeşte 7000 lei
2961 lei + 46% pentru ceea ce depăşeşte 9000 lei
4341 lei + 50% pentru ceea ce depăşeşte 12000 lei
5841 + 2% adăugat la 50% pentru fiecare 2500 lei

ANEXA NR. 3
TARIFE
pentru prestaţiile medicale acordate în dispensarele policlinici cu plată
A. Consultaţii
1. Consultaţia primară acordată de academicieni, profesori şi conferenţiari – 90 lei
2. Consultaţia acordată de şefi de secţie din spitale clinice, spitale din municipiile
reşedinţă de judeţ şi medici primari gradele I şi II – 70 lei
3. Consultaţia acordată de alte cadre medicale – 50 lei
4. Consultaţia control pentru bolnavii ambulator acordată de academicieni, profesori
şi conferenţiari – 70 lei
5. Consultaţia control acordată de şefi de secţie din spitale clinice, spitale din
municipiile reşedinţă de judeţ şi medici primari gradele I şi II pentru bolnavii
ambulatoriu – 60 lei
6. Consultaţia control acordată de alte cadre medicale – 50 lei
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7. Consultaţia la domiciliul bolnavului acordată de academicieni, profesori şi
conferenţiari – ziua – 120 lei
8. Consultaţia la domiciliul bolnavului acordată de şefi de secţie din spitale clinice,
spitale din municipiile reşedinţă de judeţ şi medici primari gradele I şi II – ziua – 90 lei
9. Consultaţia la domiciliul bolnavului acordată de alte cadre medicale – ziua – 70 lei
10. Consultaţia la domiciliul bolnavului acordată de academicieni, profesori şi
conferenţiari – noaptea – 150 lei
11. Consultaţia la domiciliul bolnavului acordată de şefi de secţie din spitale clinice,
spitale din municipiile reşedinţă de judeţ şi medici primari gradele I şi II – noaptea –
100 lei
12. Consultaţia la domiciliul bolnavului acordată de alte cadre medicale – noaptea –
80 lei
B. Analize de laborator şi investigaţii
1. Numărătoarea eritrocitelor – 15 lei.
2. Numărătoarea trombocitelor – 15 lei.
3. Mielogramă – 60 lei.
4. Viteza de sedimentare a hematiilor – 12 lei.
5. Timp de protrombină – 25 lei.
6. Determinarea grupelor sangvine în sistem ABO – 10 lei.
7. Dozarea glucozei în sânge – 25 lei.
8. Determinarea hiperglicemiei provocate – 125 lei.
9. Test de imunofluorescenţă – 60 lei.
10. Lipide totale – 25 lei.
11. Dozarea colesterolului – 25 lei.
12. Clor în urină – 20 lei.
13. Dozarea ureei – 20 lei.
14. Examen coproparazitologic pentru diagnosticul parazitozelor intestinale:
- examen microscopic direct – 15 lei.
- examen microscopic direct concentraţii şi coloranţi – 20 lei.
- culturi – 25 lei.
15. Examen histopatologic pe o piesă inclusă la parafină – 60 lei.
16. Radioscopie toraco-pluero-mediatino-pulmonară – 20 lei.
17. Radiografia cardiopulmonară (exclusiv filmul) – 30 lei.
18. E.K.G. – 30 lei.
19. Cistoscopie – 30 lei.
20. Expertiza medico-legală psihiatrică – 300 lei.
21. Expertiza medico-legală pe bază de documente medicale pentru stabilirea
responsabilităţii medicale – 400 lei.
C. Tratamente
1. Injecţie subcutanată, intradermică, intramusculară (la sediul dispensarului
policlinic) – 7 lei.
2. Acupunctură – o şedinţă – 25 lei.
3. Incizia unui flegmon – 50 lei.
4. Pansament plăgi lineare, până la 10 cm fiecare – 15 lei.
5. Infiltraţii nervi Arnold facial, ramură trigemen, intercostal etc. – 20 lei.
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6. Perfuzie intravenoasă – 20 lei.
7. Aparat gipsat toraco-branhial – 125 lei.
8. Extracţie dinte monoradicular – 30 lei.
9. Apendicectomie pentru apendicită cronică şi apendicită acută necomplicată –
250 lei.
10. Rezecţie gastrică pentru ulcer sau tumori beningne – 600 lei.
11. Nefrectomie simplă – 500 lei.
12. Histerectomie pe cale abdominală – 500 lei.
13. Amputaţie braţ, antebraţ – 400 lei.
14. Tenorafie 1–2 tendoane antebraţ + neurografie nerv median – 600 lei.
15. Lobectomie sau bilobectomie (pulmonară) – 650 lei.
16. Ablaţia unei leziuni osoase craniene de bază – 650 lei.
NOTĂ:
1. În tarifele pentru prestaţiile medicale nu se includ medicamentele, filmele radiologice,
substanţele de contrast, plantele medicinale, aliajele de tip Palliag, Pallidor, aurul
dentar etc., materialele protetice, cu excepţia izotopilor radioactivi.
2. Pentru prestaţiile prevăzute grupat la aceeaşi poziţie din listă, tariful se aplică fiecărei
prestaţii în parte.
3. Tarifele pentru prestaţiile medicale efectuate la domiciliul solicitantului se majorează cu
50%, cu excepţia tarifelor pentru consultaţii, pentru care sunt stabilite astfel de tarife.
4. Transportul la domiciliu, în cazul în care acesta nu este asigurat de solicitant, se
calculează la nivelul tarifului Getax.

ANEXA NR. 4
CHELTUIELILE
de întreţinere care se suportă de bolnavii convalescenţă sau în recuperare
lei/pat/zi
1. Rezervă cu 1–2 paturi
2. Salon cu 3–4 paturi
3. Salon cu 5–7 paturi
4. Salon cu peste 7 paturi

Cazare
20
9
7
5

Hrană
16,50
16,50
16,50
16,50
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Total
36,50
25,50
23,50
21,50

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIX, nr. 62 bis,
13 august 1983, p. 1–4.
119.
Decret prezidenţial pentru aprobarea Consiliului Sanitar Superior
Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. – Se aprobă componenţa Consiliului Sanitar Superior
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul decret prezidenţial.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 9 august 1983.
Nr. 210.
ANEXĂ
COMPONENŢA
Consiliului Sanitar Superior
Preşedinte
viceprim-ministru al guvernului

– Alexandrina Găinuşe

Vicepreşedinţi
ministrul sănătăţii
preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale
rectorul Institutului de medicină şi farmacie Bucureşti
rectorul Institutului de medicină şi farmacie Târgu Mureş
rectorul Institutului de medicină Timişoara
vicepreşedinte al Comitetului Uniunii sindicatelor din
unităţile sanitare
directorul Direcţiei sanitare a municipiului Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a municipiului Cluj
directorul Institutului de igienă şi sănătate publică Iaşi
Secretar
secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

– Proca Eugen
– Arseni Constantin
– Gherasim Leonida
– Laszlo Ioan
– Băcanu Gheorghe
– Petrescu Maria
– Iacob George
– Paţiu Zoe
– Rugină Valeriu

– Orădean Lidia

Membri:
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Prahova
directorul Institutului de fiziologie Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Maramureş
medic principal la Dispensarul policlinic Arad
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Timiş
directorul Centrului de hematologie Bucureşti
directorul general al Institutului Naţional de
Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti
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– Alexandrescu Mircea
– Anastasatu Constantin
– Andru Doina-Elena
– Anghel Martha-Elisabeta
– Anghelescu Lucia-Ioana
– Apăteanu Vlad
– Aslan Ana

directorul Direcţiei sanitare a judeţului Satu Mare
rectorul Institutului de medicină şi farmacie Cluj-Napoca
secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare
directorul institutului pentru controlul de stat al
medicamentelor şi cercetării farmaceutice Bucureşti
secretar de stat la Ministerul Industriei de Maşini-Unelte,
Electrotehnică şi Electronică
directorul Spitalului municipal Petroşani, judeţul
Hunedoara
medic principal la Spitalul judeţean din Miercurea-Ciuc,
judeţul Harghita
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Bistriţa-Năsăud
medic şef la Dispensarul policlinic Gherla, judeţul Cluj
adjunct al ministrului industriei chimice
medic primar la Dispensarul Întreprinderii „Mondiala”
Satu Mare
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Mureş
secretar al Comitetului Central al Organizaţiei
Democraţiei şi Unităţii Socialiste
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Hunedoara
directorul Insitutului „Dr. I. Cantacuzino” Bucureşti
inspector sanitar de stat şef la Centrul sanitar
antiepidemic Arad
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Vaslui
şeful Clinicii de radiologie la Spitalul „Dr. I. Cantacuzino”
Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Buzău
vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Femeilor,
adjunct al ministrului justiţiei
secretar al Comitetului judeţean de partid Timiş
directorul Spitalului de neuropsihiatrie copii Lugoj,
judeţul Timiş
inspector şef al Centrului sanitar antiepidemic al
judeţului Caraş-Severin
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Iaşi
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Argeş
directorul Spitalului de boli infecţioase Craiova
şeful Clinicii medicale la Spitalul „Griviţa” Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Constanţa
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Olt
secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.
profesor universitar, şef de clinică la Spitalul „23 August”
Bucureşti
medic şef la Centrul de recoltare şi conservare a sângelui
Botoşani
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Teleorman
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– Babici Dumitru
– Baciu Ion
– Balint Constanţa
– Baloescu Corneliu
– Baltag Vasile
– Banacu Mihail
– Barabaş-Pány Eva Rozalia
– Bărbos Liviu
– Barbu Luminiţa
– Bărbulescu Nicolae
– Bauer Emilia-Eliza
– Becuş Mirela
– Benea Doina
– Bereş Gal Maria-Elisabeta
– Bâlbâie Vlad
– Birea Marius
– Bârlădeanu Nicolae
– Bârziu Ion
– Bobocea Valeria
– Bobu Maria
– Boiboreanu Viorica
– Borbil Lucian-Adam
– Bucăţea Traian
– Buiuc Constanţa
– Capătă Constantin
– Ciobanu Iosif
– Ciobanu Victor
– Ciobănete Veronica
– Ciocan Aneta
– Ciocan Maria
– Ciortoloman MargaretaHenrieta
– Cârlan Gabriela
– Ciubotaru Melany

soră şefă la Spitalul „Brâncovenesc” Bucureşti
medic primar la Spitalul „Gheorghe Marinescu” Bucureşti
directorul Spitalului din comuna Călineşti, judeţul Argeş
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Botoşani
preşedinte al Consiliului Naţional al Organizaţiei
Pionierilor, secretar al C.C. al U.T.C.
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Gorj
directorul Spitalului orăşenesc Cugir, judeţul Alba
directorul Spitalului orăşenesc Târnăveni, judeţul Mureş
directorul Institutului de medicină fizică,
balneoclimatologie şi recuperare medicală Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Dolj
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Brăila
directorul Întreprinderii industriei tehnico-medicale
Bucureşti
directorul general al Centralei industriale de
medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri Bucureşti
directorul Spitalului de copii „Călăraşi” Bucureşti
director general adjunct la Radioteleviziunea Română
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Vrancea
profesor la Institutul de medicină şi farmacie Bucureşti
directorul Spitalului Municipal Bucureşti
medic şef la Dispensarul T.B.C. Constanţa
directorul Spitalului clinic de urgenţă Bucureşti
ministru secretar de stat la Consiliul Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie
rectorul Institutului de medicină şi farmacie Iaşi
profesor, şef de clinică la Spitalul municipal Bucureşti
directorul spitalului clinic central de copii Bucureşti
vicepreşedinte al Comitetului pentru Problemele
Consiliilor Populare
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Caraş-Severin
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Vâlcea
directorul Centrului medical de fonoaudiologie şi
chirurgie funcţională O.R.L. Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Suceava
profesor la Institutul de medicină şi farmacie Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Harghita
directorul Spitalului „Filantropia” Bucureşti
secretarul Academiei de Ştiinţe Medicale
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Braşov
directorul Institutului pentru ocrotirea mamei şi copilului
Bucureşti
director adjunct ştiinţific la Institutul de igienă şi sănătate
publică Bucureşti
vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Educaţie
562

– Constantinescu Ştefania
– Constantinovici
Alexandru
– Crăciun Ion
– Crauciuc Ramiro
– Cristescu Pollana

– David Romulus
– Desc Alexandru
– Degeratu Cornelia
– Dincă Coţofană Leontina
– Donescu Elena
– Dumitrescu Marian
– Dumitrescu Marta
– Dumitru Steluţa
– Dumitru Nicolae
– Enache Tudorache
– Enăchescu Dan
– Fica Vasile
– Filip Georgeta
– Firică Andrei
– Florescu Mihail
– Gavriliţă Lorica
– Gavriliu Dan
– Gheorghe Viorica
– Gheorghe Ion
– Ghiţescu Stela-Maria
– Guţă Ecaterina
– Hociotă Dorin
– Ianopol Jean
– Ionescu Agrippa
– Jeszenski Francisc
– Lemnete Ion
– Măgureanu Emil
– Malene Georgeta
– Maiorescu Mircea
– Mănescu Sergiu
– Manoliu Lia

Fizică şi Sport
inspector şef al Centrului sanitar antiepidemic Mureş
inspector şef al Centrului sanitar antiepidemic Braşov
adjunct al ministrului muncii
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Mehedinţi
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Neamţ
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Dâmboviţa
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Ialomiţa
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Galaţi
adjunct al ministrului educaţiei şi învăţământului
medic la Dispensarul Mişca, comuna Chişlaz, judeţul
Bihor
directorul Spitalului orăşenesc Fălticeni, judeţul Suceava
profesor, şeful Clinicii medicale a Spitalului „Caritas”
Bucureşti
secretar al Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului
Înconjurător
şeful Secţiei chirurgie a Spitalului militar central
adjunct al ministrului sănătăţii
secretar al Comitetului judeţean de partid Prahova
medic principal la Spitalul judeţean Teleorman
inspector şef al Centrului sanitar antiepidemic al
judeţului Alba
directorul Institutului de endocrinologie Bucureşti
inspector şef al Centrului sanitar antiepidemic al
judeţului Buzău
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Bihor
directorul Spitalului clinic „Fundeni” Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Sălaj
directorul Liceului sanitar Arad
profesor la Institutul de medicină şi farmacie Bucureşti,
preşedintele Colegiului central de disciplină a medicilor şi
farmaciştilor
secretar al Comitetului organizaţiilor de partid din
unităţile sanitare Bucureşti
directorul Spitalului „Alexandru Sahia” Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Bacău
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Giurgiu
medic primar coordonator la Staţia de salvare Sibiu
directorul Institutului de expertiză şi recuperare medicală
Bucureşti
preşedinte al Comisiei Naţionale de Demografie
ministru secretar de stat al Comitetului de Stat al
Planificării
directorul Spitalului orăşenesc Orşova, judeţul Mehedinţi
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Sibiu
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– Marialaki Carol
– Mayerbücler Angela Elena
– Mecu Georgeta
– Melencu Elena
– Mândru Elena-Rodica
– Mirăuţă Viorica
– Mocanu Mihai
– Mocanu Rada
– Molnar Mariana
– Moldovan Constantin
– Nicolaescu Victor
– Nicolau Matei
– Oancea Traian
– Oproiu Alexandru
– Panciu Anicuţa
– Paraschivescu Gâdea
Elena
– Pelle Marius
– Pitiş Marcela
– Poll Nicolae
– Popa Ioan
– Popescu Anghel
– Popescu Ioan
– Popescu Mariana
– Predescu Vasile

– Purdel Iancu
– Rădulescu Gheorghe
– Rusu Maria
– Samoilă Maria Rodica
– Schmidt Hans Gerdard
– Sirjiţă Nicolae
– Solomonescu Olimpia
– Spornic Aneta
– Stancu Gheorghe
– Suciu Dumitru

directorul Direcţiei sanitare a judeţului Covasna
soră şefă la Spitalul clinic „Fundeni” Bucureşti
directorul Institutului de medicină legală Bucureşti
inspector şef al Centrului sanitar antiepidemic al
judeţului Dolj
directorul Institutului oncologic Bucureşti
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Arad
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Călăraşi
directorul Spitalului din Comuna Scorniceşti, judeţul Olt
şeful Serviciului sanitar din Ministerul de Interne
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Tulcea
inspector şef al Centrului sanitar antiepidemic al
judeţului Constanţa
conferenţiar la Institutul de medicină şi farmacie Iaşi
directorul Direcţiei sanitare a judeţului Alba
adjunct al ministrului turismului

– Şerban Gheorghe-Justin
– Ştefan Viorica
– Terbancea Moise
– Tiereanu Eugen-Nicolae
– Trestioreanu Alexandru
– Triponescu Georgeta
– Truşcă Petre
– Tudor Marin
– Tutunariu Constantin
– Udrea Ilie-Nicolae
– Ursache Emma-Eugenia
– Vancea Petre
– Vulcu Liviu-Ioan
– Zmeu Costache
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120.
HOTĂRÂREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la creşterea răspunderii
organelor şi organizaţiilor de partid, organelor de stat şi cadrelor medicosanitare în înfăptuirea politicii demografice şi asigurarea unui spor
corespunzător al populaţiei
În conformitate cu prevederile Programului partidului de făurire a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism,
cu sarcinile şi indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu, Secretarul General al
Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, creşterea
natalităţii, asigurarea unui spor corespunzător al populaţiei, întărirea familiei
trebuie să constituie obiective prioritare pentru dezvoltarea naţiunii noastre
socialiste şi asigurarea progresului economic şi social al ţării, pentru păstrarea
vigorii şi tinereţii întregului popor.
Pe baza dezvoltării generale economice şi sociale, în societatea noastră
socialistă s-au asigurat toate condiţiile pentru ridicarea generală a stării de sănătate
a poporului, pentru creşterea natalităţii şi a sporului natural al populaţiei. A fost
creată o largă reţea de asistenţă sanitară, s-au repartizat şi se repartizează
importante fonduri pentru creşe şi grădiniţe, pentru alocaţii de stat pentru copii,
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îndemnizaţii şi alte forme de sprijinire a familiilor cu mulţi copii. Acestea au dus la
îmbunătăţirea sănătăţii poporului, constituind – alături de celelalte măsuri socialeconomice luate de partid şi de stat – un factor important în creşterea calităţii vieţii
în ţara noastră.
Analizând situaţia din acest important domeniu al vieţii noastre sociale
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a apreciat că – deşi în ceea ce priveşte
politica generală în domeniul sănătăţii s-au realizat progrese însemnate – totuşi
există serioase lipsuri în înfăptuirea politicii demografice a partidului şi statului
nostru. În acest context s-a arătat că în activitatea consiliilor populare, a
Ministerului Sănătăţii, direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se
manifestă grave deficienţe în ceea ce priveşte înfăptuirea politicii partidului şi
statului nostru în domeniul întăririi familiei şi al creşterii natalităţii. Trebuie spus,
de asemenea, că nici comitetele judeţene de partid, celelalte organe şi organizaţii de
partid nu au acţionat cum trebuie în această privinţă; ele nu au exercitat un control
exigent şi permanent asupra activităţii desfăşurate de organele sanitare privind
sporirea indicelui de natalitate, celelalte fenomene demografice.
Luând în dezbatere Raportul privind evoluţia populaţiei şi a principalelor
fenomene demografice în anul 1983, Comitetul Politic Executiv al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român a constatat că natalitatea în anul 1983 a fost
de 14,3 născuţi vii la 1000 locuitori, faţă de 19,7 în 1975.
Analizând această situaţie, Comitetul Politic Executiv, secretarul general
al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, au apreciat că aceasta se datoreşte în
primul rând lipsei de fermitate şi de preocupare din partea Ministerului Sănătăţii, a
organelor sanitare, a organelor şi organizaţiilor de partid, de masă şi obşteşti, a
consiliilor populare pentru combaterea şi stăvilirea practicilor abuzive şi
nejustificate privind întreruperile de sarcină. Anul trecut, numărul întreruperilor
de sarcină au crescut la 421 386, în timp ce numărul copiilor nou-născuţi a fost de
321 498, revenind în medie 1311 întreruperi de sarcină la 1000 născuţi vii.
În legătură cu această situaţie de netolerat s-au adresat critici aspre
Ministerului Sănătăţii şi organelor sanitare pentru că nu au luat la timp şi cu
hotărâre măsurile ce se impuneau pentru a pune ordine în acest domeniu şi pentru
a lichida cu desăvârşire orice întreruperi nejustificate de sarcină, unii medici
creându-şi în acest mod importante surse de profituri pe seama populaţiei. S-a
apreciat că practica întreruperilor de sarcini reprezintă o acţiune antinaţională şi
antisocială, ea împiedicând dezvoltarea normală a poporului nostru, şi s-a cerut să
se acţioneze cu cea mai mare fermitate – în spiritul legilor şi reglementărilor legii –
pentru combaterea şi lichidarea ei.
Secretarul general al partidului, preşedintele Republicii Socialiste
România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în preocuparea sa nobilă şi constantă
pentru viitorul naţiunii noastre socialiste, pentru înfăptuirea Programului
partidului de creştere a bunăstării generale a poporului, a indicat un ansamblu de
măsuri menite să conducă la creşterea natalităţii la 19–20 la mia de locuitori.
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În spiritul acestor indicaţii şi orientări, Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. decretează:
1. Comitetele judeţene de partid, celelalte organe şi organizaţii de partid
să organizeze analize şi dezbateri temeinice asupra evoluţiei fenomenelor
demografice şi să stabilească, în raport de situaţia specifică fiecărui judeţ, măsuri şi
sarcini concrete pentru toţi factorii responsabili din acest domeniu.
2. În centrul activităţii organelor şi organizaţiilor de partid, consiliilor
populare, a celorlalte organe centrale şi locale trebuie să stea ca obiectiv prioritar
asigurarea unui spor natural corespunzător al populaţiei, soluţionarea problemelor
privind creşterea natalităţii şi întărirea familiei. Trebuie introdusă cea mai
desăvârşită ordine şi disciplină în aplicarea legilor şi reglementărilor actuale
privind interzicerea întreruperilor de sarcină. Comitetele judeţene împreună cu
toţi factorii de răspundere în acest domeniu trebuie să analizeze lunar situaţia
evoluţiei demografice din judeţul respectiv, să stabilească, pe această bază, măsuri
concrete pentru înlăturarea hotărâtă a cauzelor care împiedică creşterea
corespunzătoare a sporului natural al populaţiei.
Sub conducerea comitetelor judeţene de partid, consiliile populare
judeţene, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, vor organiza dezbateri periodice
privind fenomenele demografice din teritoriu şi – în baza prevederilor din
legislaţie şi a programelor în vigoare – vor stabili măsuri care să determine
implicarea mai hotărâtă şi creşterea răspunderii tuturor factorilor cărora le revin
obligaţii în legătură cu înfăptuirea sarcinilor de întărire a familiei şi de creştere a
natalităţii.
3. Organele şi organizaţiile de partid vor întări controlul asupra modului
în care unităţile sanitare asigură starea de sănătate a femeii, îmbunătăţirea
supravegherii femeii gravide, a asistenţei medicale la naştere, a dezvoltării normale
a sugarului şi copilului. În judeţele în care se înregistrează indicatori demografici
necorespunzători, Ministerul Sănătăţii, împreună cu consiliile populare judeţene şi
al municipiului Bucureşti, va organiza controale complexe pentru depistarea şi
analizarea cauzelor care determină aceste fenomene, luând măsurile ce se impun.
4. Comitetele judeţene de partid, consiliile populare, Ministerul Sănătăţii,
direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla permanent,
prin aparatul propriu şi prin colective de specialitate, modul cum se respectă
legislaţia şi reglementările în vigoare privind întreruperea cursului normal al
sarcinii în maternităţi şi cabinetele de specialitate; vor acţiona cu toată exigenţa
pentru interzicerea întreruperii cursului normal al sarcinii şi vor interveni energic
pentru aplicarea severă a prevederilor legii în toate cazurile unde se constată
încălcare sau nesocotire a acestor norme.
De asemenea, Ministerul Sănătăţii şi direcţiile sanitare, împreună cu
organele de stat, vor trebui să intensifice organizarea de controale sistematice în
toate judeţele, şi în special în cele care au înregistrat un număr mare de întreruperi
de sarcină, pentru a lua măsurile necesare şi a pune capăt cu desăvârşire practicilor
inadmisibile în acest domeniu. Împotriva cadrelor medicale şi a personalului
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sanitar implicat în efectuarea de întreruperi ilegale de sarcină se vor lua măsuri
severe, în conformitate cu prevederile legii. Ministerul Sănătăţii, direcţiile sanitare
judeţene, colegiul central şi colegiile judeţene de disciplină a personalului sanitar
vor pune în discuţia colectivelor respective toate cadrele medicale care se fac
vinovate de întreruperi nejustificate de sarcină şi vor stabili măsuri ferme pentru a
preveni orice abuzuri şi ilegalităţi de acest fel.
5. Ministerul Sănătăţii, ca organ de specialitate al statului în domeniul
sănătăţii publice şi care poartă întreaga răspundere pentru aplicarea şi respectarea
strictă a legilor ţării cu privire la creşterea normală şi corespunzătoare a populaţiei,
trebuie să manifeste o exigenţă sporită şi să exercite un control riguros care să
asigure îndeplinirea exemplară de către toţi factorii a atribuţiilor ce le revin în
domeniul înfăptuirii politicilor demografice ale ţării.
6. Odată cu stimularea şi sprijinirea puternică a creşterii natalităţii,
consiliile populare, Ministerul Sănătăţii, direcţiile sanitare judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor lua toate măsurile pentru perfecţionarea activităţii
unităţilor materno-infantile din sistemul medico-sanitar, întărirea răspunderii
tuturor cadrelor în vederea reducerii, în continuare, a mortalităţii infantile. În
acest scop, Ministerul Sănătăţii va organiza deplasarea în judeţe a unor cadre de
specialitate din institutele de cercetare şi clinici universitare, în vederea
îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale în domeniul mamei şi copilului.
7. Comitetele, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, celelalte
organe şi organizaţii de partid, de masă şi obşteşti vor intensifica munca de
educaţie patriotică, moral-cetăţenească şi sanitară, vor dezbate larg, în fiecare
unitate, problemele legate de stimularea căsătoriilor, întărirea familiei şi creşterea
rolului acesteia în dezvoltarea societăţii.
8. Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Naţional al Femeilor,
Uniunea Generală a Sindicatelor şi Societatea de Crucea Roşie vor organiza, la
nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, în unităţile socialiste, cu sprijinul
organelor şi organizaţiilor de partid, ample acţiuni pentru cunoaşterea şi
popularizarea măsurilor luate de statul nostru socialist în vederea ocrotirii mamei
şi copilului, a întăririi rolului familiei ca nucleu de bază al societăţii, pentru
formarea în rândul tineretului, a celorlalţi oameni ai muncii, a unei opinii
sănătoase faţă de căsătorie, de familie şi societate.
9. Presa centrală şi locală, radioul şi televiziunea vor organiza – cu
sprijinul Ministerului Sănătăţii – emisiuni şi rubrici speciale, dezbateri largi pe
problemele şi măsurile ce se impun privind creşterea natalităţii, asigurarea unui
spor natural al populaţiei, dezvoltarea familiei, îngrijirea şi educarea copiilor.
10. Comisia Naţională de Demografie, care răspunde de urmărirea
aplicării măsurilor stabilite de conducerea partidului şi statului cu privire la
evoluţia fenomenelor în domeniul populaţiei, să analizeze periodic indicatorii
demografici şi să propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în acest
domeniu.
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11. Consiliul Sanitar Superior va analiza periodic evoluţia fenomenelor
demografice din ţara noastră şi pe această bază va stabili măsuri şi sarcini concrete
pentru îmbunătăţirea în continuare a activităţii în domeniul medico-sanitar,
pentru asigurarea stării de sănătate şi creşterea natalităţii.
Comitetul Politic Executiv îşi exprimă convingerea că organele şi
organizaţiile de partid, organizaţiile de masă şi obşteşti, Ministerul Sănătăţii,
celelalte organe centrale vor acţiona cu hotărâre şi răspundere pentru înfăptuirea
politicii partidului şi statului în domeniul demografiei, al creşterii sporului natural
al populaţiei, contribuind astfel la dezvoltarea generală a naţiunii noastre, la
ridicarea continuă a gradului său de civilizaţie şi bunăstare.
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. adresează, în acelaşi timp, un
apel întregii populaţii, oamenilor munci de la oraşe şi sate, să înţeleagă că
asigurarea creşterii demografice normale a populaţiei reprezintă o înaltă cinste şi o
îndatorire patriotică pentru fiecare familie şi pentru întregul nostru popor, care
întotdeauna s-a mândrit cu familii trainice, cu mulţi copii, pe care i-a crescut cu
dragoste, asigurând astfel vitalitatea, tinereţea şi vigoarea întregii naţiuni. Cu atât
mai mult astăzi, avem înalta îndatorire de a asigura ţării noi şi noi generaţii care să
contribuie la înflorirea naţiunii noastre socialiste, la triumful socialismului şi
comunismului în România.
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121.
Decret al Consiliului de Stat
privind înfiinţarea Întreprinderii de medicamente Târgu Mureş
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Pe data de 1 iunie 1984, se înfiinţează Întreprinderea de
medicamente Târgu Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş,
în subordinea Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri
Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice, având
ca obiect de activitate fabricarea medicamentelor de extracte din glande şi vegetale
pentru producţia de liofilizate, de comprimate şi unguente, cu un înalt grad de
sterilitate şi încărcare microbiană redusă.
Art. 2. – Întreprinderea de medicamente Târgu Mureş se organizează şi
funcţionează pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economicofinanciare, cu personalitate juridică, potrivit cu dispoziţiile legale cu privire la
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organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, şi se încadrează în gradul II
de organizare şi grupa a IV-a de ramură.
Art. 3. – Muncitorii cu meserii specifice ramurii chimice vor fi încadraţi
cu retribuţiile tarifare prevăzute pentru nivelul B al reţelei chimice, iar muncitorii
cu meserii specifice ramurii construcţii de maşini vor fi încadraţi cu retribuţiile
tarifare prevăzute pentru nivelul B al reţelei construcţii de maşini pentru munca în
regie, precum şi pentru unităţile unde retribuţia tarifară nu este diferenţiată pe
acord şi regie, conform prevederilor Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea
muncii nr. 57/1974.
Art. 4. – Pentru conducerea activităţii, supravegherea lucrărilor de
investiţii şi asigurarea cu utilaje şi forţă de muncă necesară se aprobă, pentru anul
1984, un număr de 3 posturi de personal în administraţie.
Numărul personalului de administraţie la Întreprinderea de
medicamente Târgu Mureş va fi de cel mult 3,44% din totalul personalului
muncitor prevăzut pentru funcţionarea întreprinderii la întreaga capacitate.
Art. 5. – Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor
de plan economici şi financiari aprobaţi pentru Ministerul Industriei Chimice pe
anul 1984.
Art. 6. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Conisliului de Miniştri nr. 367/1973
privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate
acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifică potrivit prevederilor
prezentului decret.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 15 iunie 1984.
Nr. 204.
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122.
Decret al Consiliului de Stat privind
majorarea contribuţiei persoanelor fără copii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Contribuţia fixă lunară datorată de persoanele fără copii,
căsătorite sau necăsătorite, în vârsta de peste 25 de ani, care muncesc în unităţile
economice de stat, se majorează şi se stabileşte după cum urmează:
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Retribuţia tarifară lunară de încadrare
– lei –
până la 1650
1651–1750
1751–1850
1851–2000
2001–2150
2151–2350
2351–2550
2551–2750
2751–3000
3001–3350
3351–3750
3751–4150
4151–4550
4551–5000
5001–5500
5501–6500
6501–8000
Peste 8000

Contribuţia fixă lunară
– lei –
80
90
110
135
150
165
180
205
225
285
330
375
420
480
570
675
825
925

Contribuţia prevăzută la alin. 1 se datorează şi de persoanele fără copii,
căsătorite sau necăsătorite, în vârstă de peste 25 de ani, încadrate cu contract de
muncă în organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi de producţie, achiziţii şi
desfacere a mărfurilor, în celelalte organizaţii obşteşti, precum şi în asociaţiile
economice intercooperatiste şi cooperativele agricole de producţie.
Art. 2. – Contribuţia persoanelor fără copii, care realizează venituri din
agricultură, se majorează şi se stabileşte după cum urmează:
a) Membrii cooperativelor agricole de producţie, precum şi celelalte
persoane retribuite în aceste unităţi, în vârstă de peste 25 de ani, căsătorite sau
necăsătorite, care nu au copii, vor plăti o contribuţie anuală diferenţiată în funcţie
mărimea venitului, astfel:
Venitul anual
– lei –
Până la 5000
5001–10000
10001–15000
15001–20000
Peste 20000

Contribuţie anuală
– lei –
60
150
225
450
750
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b) Producătorii cu gospodării agricole individuale, pe numele cărora se
stabileşte impunerea, în vârstă de peste 25 de ani, căsătorite sau necăsătorite, care
nu au copii, vor plăti o contribuţie anuală diferenţiată astfel:
Mărimea suprafeţei
– ha –
Până la 1 ha
De la 1,01 – 2 ha
Peste 2 ha

Contribuţie anuală
– lei –
60
80
150

Art. 3. – Contribuţia persoanelor fără copii, datorată de personalul
încadrat în alte unităţi decât cele socialiste, oamenii de litere, artă şi ştiinţă, liberprofesioniştii, meseriaşii, cărăuşii, proprietarii de bunuri închiriate şi alte persoane
care realizează venituri din activităţi desfăşurate pe cont propriu, în vârstă de peste
25 de ani, căsătoriţi sau necăsătoriţi, care nu au copii se majorează şi se stabileşte
după cum urmează:
Venitul anual
– lei –
Pana la 3000
3001–6000
6001–9000
9001–12000
12001–15000
15001–18000
18001–21000
21001–24000
24001–30000
30001–36000
36001–42000
42001–48000
48001–54000
54001–60000
60001–72000
72001–84000
84001–96000
Peste 96000

Contribuţie anuală
– lei –
66
77
96
120
180
240
300
420
1080
1440
1800
2160
2520
2880
3420
4200
4980
6000

În cazul persoanelor care realizează venituri ce se impun lunar,
contribuţia persoanelor fără copii se determină prin raportarea la 12 luni a
contribuţiei anuale corespunzătoare venitului obţinut în fiecare lună.
Art. 4. – Modul de stabilire, calculare şi de plată a contribuţiei
persoanelor fără copii, reglementată prin prezentul decret, este cel prevăzut de
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Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor
socialiste de stat, Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol şi Decretul nr.
1086/1966 privind majorarea impozitului pe veniturile persoanelor fără copii.
Art. 5. – Ministerul Finanţelor va introduce modificările
corespunzătoare, decurgând din aplicarea prevederilor prezentului decret, în
volumul bugetelor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi în volumul şi
structura bugetului de stat, pe anul 1986.
Art. 6. – Prevederile prezentului decret intră în vigoare şi se aplică
începând cu veniturile aferente anului 1986.
Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă orice alte
dispoziţii contrare.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 26 decembrie 1985.
Nr. 409.
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123.
Decret al Consiliului de Stat
privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă
mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi
indemnizaţia de naştere
În cadrul politicii partidului şi statului nostru de făurire a societăţii
socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continuă a bunăstării materiale şi
spirituale a tuturor cetăţenilor patriei, o atenţie deosebită se acordă creşterii şi
educării copiilor, sprijinirii familiilor cu copii.
În ansamblul acestei preocupări, pe lângă condiţiile ce sunt create
tuturor copiilor în vederea dezvoltării lor fizice şi intelectuale, statul acordă sprijin
material familiilor cu copii, alocând în acest scop importante fonduri băneşti, sub
forma alocaţiei de stat şi indemnizaţiei pentru copii, precum şi a ajutoarelor ce se
acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen.
În scopul stabilirii unui cadru juridic unitar în aces domeniu
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
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CAPITOLUL I
Alocaţia de stat pentru copii
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) În Republica Socialistă România statul ocroteşte şi sprijină
familiile cu copii, în scopul creării tuturor condiţiilor pentru asigurarea creşterii şi
educării copiilor, a pregătirii multilaterale pentru muncă şi viaţă a tinerei generaţii.
(2) În cadrul sprijinului material de care se bucură familiile, statul acordă
alocaţia de stat pentru copii în vârstă de până la 16 ani, aflaţi în îngrijirea familiei,
în condiţiile prezentului decret.
Art. 2. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă lunar, în cuantumuri
diferenţiate, în raport cu numărul copiilor aflaţi în întreţinerea familiei, de
veniturile titularului alocaţiei şi de mediul, urban sau rural, în care aceste
domiciliază.
(2) Persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii sunt obligate să
o folosească exclusiv în scopul îngrijirii copiilor.
SECŢIUNEA A 2-A
Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii
Art. 3. – Cuantumurile, precum şi plafoanele de venituri şi numărul
copiilor în raport cu care se stabileşte alocaţia de stat pentru copii, sunt
următoarele:
Mediul
Pentru primul copil
Pentru al doilea copil
Pentru al treilea copil
Pentru al patrulea
copil şi următorii,
câte

urban
rural
urban
rural
urban
rural
urban
rural

Plafoane de venituri lunare – lei –
Până la 2500
2501–3350
3351–4450
300
250
220
200
150
130
350
290
260
270
220
140
430
340
290
300
260
170
500
400
340
350
290
230

Art. 4. – (1) Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul stabilit pentru
mediul urban, se acordă şi persoanelor domiciliate în localităţile componente ale
municipiilor şi oraşelor. Beneficiază, de asemenea, de alocaţie, în cuantumul
stabilit pentru mediul urban, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret.
(2) Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul pentru mediul rural, se
acordă şi persoanelor domiciliate în comunele suburbane şi în satele aparţinând
municipiilor şi oraşelor.
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(3) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se modifică ori de câte ori se
schimbă numărul copiilor, veniturile titularului, mediul urban sau rural în care
acesta domiciliază, precum şi celelalte condiţii în raport cu care se acordă alocaţia.
SECŢIUNEA A 3-A
Condiţiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii
Art. 5. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă acelor familii în care
unul sau ambii părinţi sunt:
a) încadraţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată în unităţi
socialiste de stat, precum şi altor persoane care, potrivit legii, sunt asimilate
acestora;
b) cadre militare permanente, elevi ai şcolilor militare şi ai instituţiilor
militare de învăţământ superior;
c) militari în termen sau cu termen redus;
d) cadre didactice încadrate pe câte un an şcolar;
e) studenţi la învăţământul superior de zi şi doctoranzi bursieri;
f) pensionari de asigurări sociale de stat, pensionari militari şi pensionari
I.O.V.R., beneficiari de ajutor social; copiii pensionari urmaşi primesc o alocaţie de
stat dacă nu au depăşit vârsta de 16 ani.
(2) Alocaţia de stat pentru copii se acordă soţului; în cazul în care numai
soţia se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (1), alocaţia de stat pentru copii
se acordă acesteia.
Art. 6. – (1) Alocaţia de stat se acordă pentru copii în vârstă de până la 16
ani aflaţi în întreţinerea familiei; pentru cei care au contractat o invaliditate de
gradul I sau II înainte de împlinirea acestei vârste, alocaţia se acordă până la
împlinirea vârstei de 18 ani.
(2) Sunt îndreptăţiţi la alocaţie de stat, în aceleaşi condiţii cu copiii
născuţi din căsătoria părinţilor:
a) copii din căsătoria anterioară a unuia dintre soţi, aflaţi în îngrijirea lui;
b) copii din afara căsătoriei;
c) copii înfiaţi;
d) copii primiţi spre creştere, pe baza încredinţării lor de organele
competente, potrivit dispoziţiilor legale.
(3) În cazul părinţilor divorţaţi, precum şi în cazul copiilor din afara
căsătoriei, alocaţia se acordă părintelui care are copilul în îngrijire.
(4) Dacă părintele care are copilul în îngrijire nu se încadrează în
categoriile de persoane care beneficiază de alocaţie, aceasta se acordă celuilalt
părinte, dacă întruneşte condiţiile cerute de lege. În acest caz, alocaţia se plăteşte de
către unitate părintelui în a cărui îngrijire se află copilul.
Art. 7. – (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă, se modifică sau
încetează începând din luna următoare celei în care sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege.
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(2) Pentru persoanele nou încadrate în muncă, alocaţia de stat se acordă
după 3 luni de la încadrarea cu contract de muncă pe durată nedeterminată.
(3) Pentru persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă din vina
lor, în condiţiile în care, potrivit legii, vechimea în muncă se întrerupe, alocaţia se
acordă numai după 3 luni de la data reîncadrării cu contract de muncă pe durată
nedeterminată, iar pentru următoarele 6 luni cuantumul alocaţiei se reduce cu
50%.
Art. 8. – Persoanelor care au beneficiat de alocaţie de stat li se menţine
dreptul în continuare, până la reîncadrarea în muncă, dar nu mai mult de 3 luni de
la data desfacerii contractului de muncă, dacă aceasta se datoreşte reducerii de
personal sau restrângerii activităţii şi în perioada respectivă au dreptul, potrivit
legii, la retribuţie.
Art. 9. – (1) La determinarea veniturilor în raport de care se stabilesc
drepturile de alocaţie de stat pentru copii persoanelor încadrate cu contract de
muncă se iau în considerare retribuţia tarifară de încadrare sau de calcul, după caz,
respectiv retribuţia tarifară pentru cadrele militare permanente, la care se adaugă şi
sumele realizate, în condiţiile legii, din alte drepturi de retribuţie.
(2) În cazul persoanelor care lucrează în acord, alocaţia de stat pentru
copii se acordă în raport de retribuţia tarifară, indiferent de venitul realizat.
(3) Pentru persoanele încadrate cu program redus de lucru, în condiţiile
legii, drepturile de alocaţie se determină în raport de retribuţia tarifară de
încadrare corespunzătoare programului între de lucru.
Art. 10. – Pentru pensionari, dreptul de alocaţie de stat pentru copii se
stabileşte în raport cu cuantumul pensiei sau al ajutorului social, iar pentru
persoanele chemate să îndeplinească obligaţii militare, în raport de drepturile de
retribuţii sau indemnizaţii, după caz, potrivit legii.
Art. 11. – (1) Alocaţia de stat nu se acordă pentru copiii care sunt elevi în
şcoli care le asigură întreţinerea completă din partea statului.
(2) Alocaţia de stat pentru copii nu se acordă cumulativ cu bursa,
persoanele îndreptăţite putând să opteze pentru aceasta sau pentru alocaţie.
(3) Pentru copii aflaţi în instituţiile de asistenţă socială, alocaţia de stat se
acordă numai în cazul în care părinţii plătesc integral costul întreţinerii.
Art. 12. – Persoanele care au avut mai mult de 12 zile concediu fără plată,
învoiri sau absenţe nemotivate, de la începutul anului calendaristic, nu primesc
alocaţia de stat în luna în care intervine o nouă învoire, concediu fără plată sau
absenţă nemotivată.
SECŢIUNEA A 4-A
Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii
Art. 13. – (1) Drepturile la alocaţie de stat pentru copii se stabilesc de
unitatea care, potrivit prevederilor prezentului decret, este obligată să plătească
alocaţia.
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(2) Cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii se verifică de
comisia pentru probleme sociale din unitate şi se aprobă de conducerea unităţii,
după efectuarea controlului financiar preventiv.
(3) Plata alocaţiei de stat pentru copii se face de către:
a) unităţile care plătesc drepturile de retribuţie, pentru persoanele
încadrate în muncă;
b) organele de asigurări sociale şi pensii, pentru pensionari;
c) instituţiile la care sunt înscrişi, pentru studenţii de la învăţământul
superior de zi şi pentru absolvenţi până la încadrarea lor în muncă, în termenul
stabilit prin dispoziţia de repartizare;
d) unităţile la care au lucrat, pentru militarii în termen şi militarii cu
termen redus, care la data încorporării erau încadraţi cu contract de muncă pe
durată nedeterminată;
e) centrele militare, pentru elevii şcolilor militare şi ai instituţiilor
militare de învăţământ superior;
f) unităţile de unde primesc drepturile băneşti, potrivit legii, pentru
persoanele chemate în vederea satisfacerii unor scopuri militare, altele decât
serviciul militar în termen.
(4) În vederea obţinerii drepturilor de alocaţie, persoanele solicitante
depun actele necesare la unitatea care urmează, potrivit prezentului decret, să le
facă plata.
Art. 14. – (1) Persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii sunt
obligate să comunice unităţii, în termen de 10 zile, orice schimbare intervenită în
situaţia lor ori a numărului sau situaţiei copiilor, de natură să le modifice
drepturile de alocaţie.
(2) În vederea evitării unor plăţi nelegale de alocaţii, instituţiile de
asistenţă socială în care sunt internaţi copii în vârstă de până la 16 ani sunt obligate
să anunţe această situaţie unităţii unde este încadrat părintele sau persoana care
are în îngrijire copilul.
Art. 15. – (1) Drepturile la alocaţia de stat pentru copii se acordă numai
de la data stabilirii lor potrivit prevederilor prezentului decret.
(2) În cazul plăţii alocaţiei fără temei legal, pot fi urmărite sumele plătite
pentru o perioadă de 12 luni în condiţiile prevăzute de Codul Muncii. Dacă fapta
care a determinat o astfel de plată constituie infracţiune, sumele se recuperează pe
întreaga perioadă pentru care au fost plătite.
CAPITOLUL II
Indemnizaţia pentru copii ce se acordă familiilor de cooperatori agricoli
Art. 16. – (1) Familiilor de cooperatori, din care cel puţin unul dintre soţi
lucrează într-o unitate agricolă cooperatistă li se acordă o indemnizaţie lunară
pentru fiecare copil, în vârstă de până la 16 ani împliniţi, aflat în întreţinerea
acestora, după cum urmează:
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– lei lunar –
a) pentru primul şi al doilea copil, câte
b) pentru al treilea şi al patrulea copil, câte
c) pentru al cincilea şi următorii, câte

100
200
300

(2) Indemnizaţia se acordă numai în luna în care unul dintre soţi a lucrat
cel puţin 20 de zile şi a realizat sarcinile de producţie în conformitate cu normele
de muncă stabilite. Indemnizaţia va fi acordată în continuare şi în perioada în care
unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă.
(3) Au dreptul la indemnizaţie şi familiile cu copii în care soţii sunt
pensionari ai cooperativelor agricole de producţie.
(4) Indemnizaţia nu se acordă familiilor care au dreptul să primească, din
alte sectoare de activitate, alocaţie pentru copii.
Art. 17. – (1) Plata indemnizaţiei pentru copii se face din fondurile de
pensii şi asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, ce se
constituie potrivit legii.
(2) Indemnizaţia pentru copii se plăteşte integral cooperatorilor din
unităţile agricole cooperatiste care depun în totalitate contribuţia la fondul de
pensii şi asigurări sociale. La celelalte unităţi indemnizaţia se plăteşte proporţional
cu contribuţia depusă, dar nu mai puţin de 80 la sută din sumele cuvenite
cooperatorilor.
CAPITOLUL III
Ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în
termen, precum şi indemnizaţia de naştere
SECŢIUNEA 1
Ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii
Art. 18. – Mamelor care au în îngrijire 3 sau mai mulţi copii în vârstă de
până la 18 ani li se acordă următoarele ajutoare băneşti lunare:
a) 400 lei, mamelor cu 3 sau 4 copii;
b) 500 lei, mamelor cu 5 sau mai mulţi copii.
Art. 19. – (1) În cazul în care, pe lângă copii pe care i-a născut, mama are
în îngrijire şi copii ai soţului său proveniţi dintr-o căsătorie anterioară sau din
afara căsătoriei, se iau în considerare şi aceştia.
(2) Copiii care au fost înfiaţi de alte persoane, cei care au fost
încredinţaţi, în condiţiile legii, altor persoane, cei cărora li se asigură întreţinere
din partea statului în leagăne, case de copii, cămine pentru copiii deficienţi
nerecuperabili, precum şi copii aflaţi în unităţile de reeducare, nu se iau în
considerare la stabilirea ajutorului.
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(3) Copii care au depăşit vârsta de 18 ani şi îşi continuă studiile se iau în
considerare la stabilirea ajutorului, până la terminarea studiilor, dar fără a depăşi
vârsta de 23 de ani.
Art. 20. – Ajutorul se acordă mamelor, pe tot timpul vieţii, indiferent de
natura şi nivelul veniturilor pe care le realizează sau de alte alocaţii, indemnizaţii
sau ajutoare pe care le primesc.
Art. 21. – (1) Ajutorul se acordă mamelor care la data intrării în vigoare a
prezentului decret sau ulterior acestei date îndeplinesc condiţiile prevăzute în
prezentul decret.
(2) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentului decret
beneficiază de ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii vor primi în continuare
ajutorul în cuantumurile prevăzute la art. 18.
SECŢIUNEA A 2-A
Ajutorul pentru soţii de militari în termen
Art. 22. – (1) Soţiile militarilor în termen care nu sunt încadrate în
muncă şi nu au alte posibilităţi materiale de existenţă au dreptul la ajutoare lunare,
dacă se găsesc într-una din situaţiile următoare:
a) sunt gravide, începând cu luna a V-a de sarcină;
b) au copii în vârstă de până la 8 ani;
c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate.
(2) Cuantumul ajutorul se stabileşte, în raport de mediul urban sau rural
în care domiciliază, astfel:
a) 500 lei în mediul urban;
b) 350 lei în mediul rural.
(3) Ajutorul pentru soţiile de militari în termen se acordă cumulativ cu
alocaţia de stat pentru copii.
Art. 23. – În cazul decesului mamei, ajutorul se acordă în continuare,
până la lăsarea la vatră a tatălui, persoanelor în a căror îngrijire au rămas copii în
vârstă de până la 8 ani.
Art. 24. – (1) Ajutorul se acordă şi mamei necăsătorite dacă paternitatea
copilului a fost stabilită faţă de un militar în termen, prin recunoaştere sau
hotărâre judecătorească.
(2) Au dreptul la ajutor şi soţiile militarilor cu termen redus şi ale elevilor
şcolilor militare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul decret.
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SECŢIUNEA A 3-A
Indemnizaţie de naştere
Art. 25. – Mamelor care au născut mai mult de un copil li se acordă o
indemnizaţie de naştere de 1500 lei pentru fiecare copil născut ulterior.
SECŢIUNEA A 4-A
Stabilirea şi plata ajutoarelor şi a indemnizaţiei de naştere
Art. 26. – (1) Stabilirea şi plata ajutorului pentru mamele cu mai mulţi
copii şi a indemnizaţiei de naştere se fac de către comitetul executiv al consiliului
popular judeţean sau al municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are domiciliul
persoana îndreptăţită.
(2) Stabilirea şi plata ajutorului pentru soţiile de militari în termen se fac
de către centrele militare.
(3) Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai mulţi copii şi a
ajutorului pentru soţiile de militari în termen se face pe baza propunerilor comisiei
pentru probleme sociale din unităţi sau ale comisiei de pensii şi asigurări sociale,
după caz.
Art. 27. – Ajutoarele prevăzute de prezentul decret se plătesc începând cu
luna următoare celei în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare: plata
ajutoarelor încetează începând cu luna următoare cele în care aceste condiţii nu
mai sunt îndeplinite.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 28. – Dispoziţiile prezentului decret cu privire la alocaţia de stat
pentru copii se aplică în mod corespunzător şi personalului din cooperaţia
meşteşugărească şi din cooperaţia de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor,
precum şi scriitorilor, artiştilor, pictorilor, sculptorilor şi compozitorilor – membri
ai uniunilor de creaţie –, membrilor colegiilor de avocaţi şi personalului altor
organizaţii obşteşti, plata alocaţiei făcându-se din fondurile proprii.
Art. 29. – Persoanele cărora, potrivit art. 9 din Decretul nr. 325/1983
privind majorarea retribuţiei personalului muncitor, nu le-au fost afectate
drepturile de alocaţie, beneficiază în continuare de aceste drepturi în cuantumurile
prevăzute în prezentul decret.
Art. 30. – Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul
Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, să introducă
influenţele rezultate din aplicarea prezentului decret în indicatorii economici şi
financiari, în volumul şi structura bugetului de stat şi a celorlalte planuri financiare
pe anul 1986 pe seama rezervelor financiare, precum şi în planul de casă pentru
trimestrul I 1986.
Art. 31. – (1) Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1986.
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(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abrogă Decretul nr.
246/1977 privind alocaţia de stat pentru copii, Decretul nr. 197/1977 privind
ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în termen,
precum şi indemnizaţia de naştere, articolul 33 din Legea nr. 4/1977 privind
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole
de producţie, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 26 decembrie 1985.
Nr. 410
ANEXĂ
CATEGORIILE
de persoane care beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în cuantumuri
corespunzătoare mediului urban, indiferent de mediul în care domiciliază
1. Persoanele încadrate în întreprinderile subordonate ministerelor şi celorlalte
organe centrale din ramurile minieră, foraj, petrol şi gaze metan, metalurgie feroasă,
metalurgie neferoasă, materiale refractare, construcţii de maşini, energie electrică, chimie,
vâscoză, sticlă-ceramică, construcţii-montaj, hârtie-celuloză, ciment, materiale de
construcţii, lemn, poligrafie, textile, confecţii, încălţăminte, pielărie-cauciuc, alimentară,
exploatări forestiere, căi ferate, transporturi aeriene, maritime, fluviale şi rutiere, precum şi
personalul care-şi desfăşoară activitatea în depozitele de piei brute şi participă permanent
la desfăşurarea proceselor de sortare, preindustrializare şi formare de loturi de piei brute.
2. Persoanele încadrate în unităţi din domeniul agriculturii şi industriei
alimentare:
- centrale, trusturi judeţene de întreprinderi agricole de stat şi subunităţile
acestora, subordonate Departamentului agriculturii de stat;
- staţiuni didactice experimentale din cadrul Departamentului agriculturii de
stat;
- trusturi şi staţiuni pentru mecanizarea agriculturii;
- întreprinderi mecanice ale agriculturii;
- unităţi pentru creşterea şi îngrăşarea animalelor;
- centre de încercare a soiurilor;
- unităţi şi subunităţi subordonate Centrului republican de creştere şi calificare a
cailor de rasă;
- unităţi de cercetare şi producţie agricolă şi sericicolă;
- întreprinderi pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor, secţii
de producţie, ferme, sere şi solarii din cadrul întreprinderilor de sere; sere şi solarii din
cadrul întreprinderilor pentru legume şi fructe;
- unităţi subordonate Trustului întreprinderilor pentru producerea nutreţurilor
combinate;
- întreprinderi de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
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- întreprinderi de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi
întreprinderea de construcţii-montaj „Delta Dunării”;
- întreprinderi de exploatare complexă a resurselor naturale din „Delta Dunării”.
3. Persoanele din întreprinderile subordonate comitetelor executive ale
consiliilor populare, din ramurile construcţii-montaj, materiale de construcţii şi minieră.
4. Personalul medico-sanitar şi farmaceutic.
5. Cadrele militare permanente şi personalul civil din cadrul Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.
6. Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii birourilor executive ale consiliilor
populare comunale, orăşeneşti, municipale, de sector şi judeţene.
7. Studenţii de la învăţământul superior de zi, elevii şcolilor militare şi
instituţiilor militare de învăţământ superior.
8. Persoanele de la Institutul central de fizică şi unităţile subordonate de pe
platforma Măgurele din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.
9. Persoanele din şantierele aparţinând Institutului de studii şi proiectări
hidroenergetice din subordinea Ministerului Energiei Electrice, care execută lucrări
geologice şi de foraj.
10. Persoanele din unităţile bugetare subordonate Departamentului Aviaţiei
Civile.
11. Persoanele încadrate la Direcţia economică şi a patrimoniului cultural
naţional din structura Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, care execută lucrări de
construcţii-montaj.
12. Persoanele încadrate în unităţile de sub îndrumarea şi controlul Direcţiei
generale a rezervelor de stat.
13. Persoanele încadrate la crescătoriile de animale de experienţă din comunele
Cernica, Tunari şi municipiul Bucureşti ale institutelor de cercetări ştiinţifice medicale
subordonate Ministerului Sănătăţii.
14. Personalul staţiunilor didactice experimentale pendinte de Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului.
15. Persoanele cărora li s-a menţinut dreptul de alocaţie de stat în urma preluării
Întreprinderii de prototipuri de maşini, utilaje şi instalaţii agricole Bucureşti – I.P.M.A. –
de către Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru maşini şi utilaje
agricole Bucureşti, pe timpul cât sunt încadrate în institutul respectiv.
16. Personalul muncitor din activitatea de încărcare-descărcare în municipiul
Constanţa, încadrat la unităţile de exploatare portuară pentru produsele metalurgice,
produsele industriei construcţiilor de maşini, produsele din lemn şi materiale de
construcţii, Întreprinderea pentru condiţionarea şi livrarea produselor chimice şi petroliere
„Chimpex” Constanţa, Întreprinderea „Siloz” Constanţa-port, Întreprinderea „Frigoriferul
portuar” Constanţa şi Întreprinderea de exploatare portuară Constanţa.
17. Mecanizatorii din cadrul Inspectoratelor silvice şi întreprinderilor de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor din subordinea Ministerului Silviculturii şi consiliilor
populare judeţene.
NOTĂ:
1. Dacă în cadrul unei unităţi sau centrale sunt secţii, subunităţi sau unităţi, fără
personalitate juridică, din ramuri de activitate diferită, acestea urmează, în ceea ce priveşte
cuantumul alocaţiei, regimul unităţii din care fac parte, indiferent de reţeaua de retribuire
care se aplică în subunităţile respective.
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2. În cazul trecerii unei întreprinderi din subordonarea unui organ în
subordonarea altui organ, alocaţia se acordă de la data respectivă, potrivit noii situaţii.
3. Încadrarea întreprinderilor de subordonare locală într-una din ramurile din
prezenta anexă se constată prin decizia comitetelor executive ale consiliilor populare
judeţene şi al municipiului Bucureşti. În cazul când într-o întreprindere de subordonare
locală sunt secţii, subunităţi sau compartimente din ramuri diferite, prevederile din
prezenta anexă se aplică numai secţiilor, subunităţilor sau compartimentelor din ramurile
menţionate la pct. 3 din anexă.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XXI, nr. 76,
26 decembrie 1985, p. 7.
124.
Decret al Consiliului de Stat privind modificarea articolului 2 din Decretul
nr. 770/1966 pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează;
Articol unic. – Articolul 2 din Decretul nr. 770/1966 pentru reglementarea
întreruperii cursului sarcinii se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – În mod cu totul excepţional, întreruperea cursului sarcinii va fi
autorizată, potrivit prevederilor art. 5, în cazurile în care:
a) sarcina pune viaţa femeii într-o stare de pericol care nu poate fi
înlăturat printr-un alt mijloc;
b) unul dintre părinţi suferă de o boală gravă, care se transmite ereditar
sau care determină malformaţiuni congenitale grave;
c) femeia însărcinată prezintă invalidităţi grave fizice, psihice sau
senzoriale;
d) femeia este în vârstă de peste 45 de ani;
e) femeia a născut cinci copii şi îi are în îngrijire;
f) sarcina este urmarea unui viol sau a unui incest.”
NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 26 decembrie 1985.
Nr. 411.
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„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XXIII, nr. 51,
5 noiembrie 1987, p. 2.
125.
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunile nr. 103/1970 pentru
executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al
substanţelor stupefiante
Ministrul sănătăţii,
Văzând Nota Direcţiei farmaceutice şi a aparaturii medicale nr. VI-C1–
3650,
În temeiul art. 2 din Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al
substanţelor stupefiante, emite următorul ordin:
Anexa nr. 1 la Instrucţiunile ministrului sănătăţii nr. 103/1970 pentru
executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al
substanţelor stupefiante se modifică după cum urmează:
1. La capitolul A al anexei nr. 1 se adaugă următoarea substanţă:
– Alfentanylum N – {1 – [2 – (4 – etil – 4,5 – dihidro – 1 – il_etil] – 4
metoximetil – 4 piperidinil } – N – fenilpropanamidă.
2. La Capitolul B al anexei nr. 1 se adaugă următoarea specialitate
farmaceutică:
- Dipidolor fiole (denumirea comună internaţională: Piritramidum)
3. Din capitolul B al anexei nr. 1 se elimină următoarele produse:
- de la subcapitolul „Specialităţi farmaceutice”: Anapetol (Suplin)
comprimate; Benzedrin comprimate; Hexapon (Opicalm) fiole; Valoron (Centrac,
Tilitrate) capsule, fiole, soluţie şi supozitoare;
- de la subcapitolul „Produse galenice”: Mixtura anaestesica cocaini
(soluţie Bonain); Tinctura opii composita (tinctură de opiu compusă);
- de la subcapitolul „Substanţe pentru uz farmaceutic”: Opiu
concentratum.
4. Denumirea produselor înscrise în subcapitolul „Substan’e pentru uz
farmaceutic” se pune de acord cu nomenclatura prevăzută de Farmacopeea
română în vigoare, noile denumiri fiind următoarele:
- Aethylmorphini hydrocloridum (Clorhidrat de etilmorfină; sinonim:
Dionină)
- Cocaini hydrocloridum (Clorhidrat de cocaină)
- Codeinum (Codeină)
- Codeini hydrocloridum (Clorhidrat de codeină)
- Codeini phosphas (Fosfat de codeină)
- Extractum opii siccum (Extract uscat de opiu)
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- Opium pulveratum (Opiu pulbere).
Ministrul sănătăţii,
VICTOR CIOBANU
Bucureşti, 2 octombrie 1987.
Nr. 317.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XXIV, nr. 63,
8 decembrie 1988, p. 4–5.
126.
Decret al Consiliului de Stat privind înfiinţarea Trustului „Plafar”
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1. – Pe data de 1 decembrie 1988 se înfiinţează Trustul „Plafar”, cu
sediul în Municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Industriei Chimice şi
Petrochimice, ca unitate cu statut de centrală.
Trustul „Plafar” se înfiinţează prin preluarea activităţilor de contractare,
achiziţii, producere şi valorificare a plantelor medicinale şi aromatice din culturi şi
flora spontană de la Direcţia generală economică pentru contractarea,
achiziţionarea, receptarea, păstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi
plantelor medicinale din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi
Achiziţionării Produselor Agricole.
Art. 2. – Trustul „Plafar” are ca obiect de activitate:
a) organizarea cultivării plantelor medicinale, aromatice, mac şi muştar
în zonele cele mai favorabile, concentrate pe suprafeţe cât mai mari, în unităţi
agricole socialiste cu ferme specializate, în ferme proprii, în alte unităţi
cultivatoare, precum şi în gospodăriile populaţiei;
b) organizarea producerii, prin unităţile subordonate, a seminţelor,
materialului săditor şi a miceliilor pentru plantele medicinale şi aromatice din
culturi şi pentru mac şi muştar;
c) stabilirea tehnologiilor de cultură şi urmărirea aplicării acestora în
unităţile de producţie;
d) stabilirea tehnologiilor specifice de recoltare a plantelor medicinale şi
aromatice din flora spontană; asigurarea dezvoltării bazinelor naturale de plante
medicinale şi aromatice din flora spontană prin lucrări de supraînsămânţări,
spontaneizări şi de întreţinere;
e) controlul, împreună cu Ministerul Agriculturii, al aplicării
tehnologiilor la culturile de plante medicinale şi aromatice, macului şi muştarului,
precum şi valorificarea acestora;
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f) organizarea activităţii de condiţionare şi prelucrare primară a plantelor
medicinale şi aromatice, macului şi muştarului, precum şi valorificarea acestora;
g) asigurarea şi coordonarea activităţii de export al plantelor medicinale
şi aromatice;
h) organizarea încheierii contractelor de cultură pentru plantele
medicinale, aromatice, mac şi muştar, cu unităţi agricole de stat, unităţi agricole
cooperatiste şi alţi producători, precum şi organizarea achiziţionării acestor
produse;
i) desfacerea produselor din plante medicinale şi aromatice către
populaţie.
Art. 3. – Trustul „Plafar” funcţionează pe baza autoconducerii
muncitoreşti şi autogestiunii economic-financiare, are personalitate juridică şi se
organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea
unităţilor socialiste.
Art. 4. – Trustul „Plafar” se încadrează în gradul II de organizare şi grupa
IV de ramuri.
Art. 5. – Trustul „Plafar” are structura organizatorică prevăzută în anexa
15
nr. 1 şi are în subordine unitaţile prevăzute în anexa nr. 2.
Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al trustului „Plafar” este
prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 6. – Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului încheiat la data de
30 noiembrie 1988, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi
contractele încheiate, trec de la Direcţia generală economică pentru contractarea,
achiziţionarea, receptarea, păstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi
plantelor medicinale din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi
Achiziţionării Produselor Agricole la Trustul „Plafar” pe bază de protocol, potrivit
obiectului său de activitate.
Art. 7. Personalul muncitor care trece la Trustul „Plafar” se consideră
transferat în interes serviciului.
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate,
în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit
disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de
drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind
stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice.
Art. 8. – Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind
unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului în unităţile socialiste, a
căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987,
nu se aplică posturilor din unităţile la care şi de la care se transferă personalul ca
urmare a prevederilor prezentului decret.
Art. 9. – Trustul „Plafar” se dotează cu un autoturism pentru transport
persoane în interes de serviciu, iar întreprinderile din subordinea acestuia cu câte
15

Anexa se comunică instituţiilor interesate
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un autoturism de teren destinat transportului de persoane în interes de serviciu şi
cu câte un mijloc auto de 1,5 tone capacitate pentru fiecare centru judeţean pentru
colectarea şi transportul plantelor medicinale şi aromatice.
Art. 10. – Anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 410/1985 se
completează cu punctul 19, având următorul cuprins:
„19. Personalul muncitor din Întreprinderile «Plafar», din subordinea
Trustului «Plafar»”.
Art. 11. – Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor, pe
baza propunerilor Ministerului Contractării şi a Achiziţionării Produselor
Agricole şi Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, vor supune, spre
aprobare, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional
unic de dezvoltare economico-socială şi în volumul şi structura bugetului de stat
pe anul 1988.
Art. 12. – Punctul II „Centrale Industriale” din anexa nr. 3 la Decretul
Consiliului de Stat nr. 217/1987 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Industriei Chimice şi Petrochimice se completează cu Trustul „Plafar”.
Art. 13. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul decret.
nicolae ceauşescu
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Bucureşti, 7 decembrie 1988.
Nr. 369.
ANEXA NR. 2
LISTA
întreprinderilor din subordinea Trustului „Plafar”
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea unităţii
Întreprinderea „Plafar” Bucureşti
Întreprinderea „Plafar” Botoşani
Întreprinderea „Plafar” Braşov
Întreprinderea „Plafar” Brăila
Întreprinderea „Plafar” Cluj-Napoca
Întreprinderea „Plafar” Craiova
Întreprinderea „Plafar” Oradea
Întreprinderea „Plafar” Orăştie
Întreprinderea „Plafar” Roman
Întreprinderea „Plafar” Timişoara

Sediul
localitatea
municipiul Bucureşti
municipiul Botoşani
municipiul Braşov
municipiul Brăila
municipiul Cluj-Napoca
municipiul Craiova
municipiul Oradea
oraşul Orăştie
municipiul Roman
municipiul Timişoara

judeţul
Botoşani
Braşov
Brăila
Cluj
Dolj
Bihor
Hunedoara
Neamţ
Timiş

Întreprinderile prevăzute în prezenta anexă îşi păstrează structura
organizatorică, gradul de organizare şi grupa de ramuri avute la data prezentului decret şi
îşi menţin organizarea conform normelor unitare de structură pentru activitatea de
contractări-achiziţii.
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161

40. Hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de
igienă şi de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul V, nr. 156, 31 decembrie 1969.
1970

175

177
184

225

228

228

41. Decret pentru modificarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România”,partea I, anul VI, nr., 26 martie1970, p. 161.
42. Lege privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, nr., 28 martie 1970, p. 177–181.
43. Instrucţiuni ale Ministerului Sănătăţii pentru executarea prevederilor Legii
nr. 73–1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, nr. 38, p. 254–276.
44. Hotărâre privind reglementarea asistenţei medicale cu plată, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, nr. 51, 22 mai 1970,
p. 396–397.
45. Lege pentru aprobarea Decretului nr. 150/1970 pentru modificarea Decretului
nr. 452–1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VI, 11 iulie 1970,
p. 657.
46. Hotărâre privind organizarea ergoterapiei în unităţile medico-sanitare şi de
asistenţă socială, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I,
anul VI, nr. 106, 3 septembrie 1970, p. 840–841.
1971

231

232

239

241

242

47. Hotărâre privind numirea tovarăşului Emil Măgureanu în funcţia de secretar
general al Academiei de Ştiinţe Medicale, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 57, 7 mai 1971, p. 354.
48. Ordin al Ministerului sănătăţii privind stabilirea unităţilor sanitare care înscriu
grupa sanguină în buletinul de identitate şi a normelor tehnice pentru organizarea
şi desfăşurarea acestei acţiuni, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România”, partea I, anul VII, nr. 77, 24 iunie 1971, p. 458–462.
49. Decret privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 90, 30
iulie 1971, p. 539.
50. Decret pentru modificarea art. 4 din Decretul nr. 246/1958 privind
reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 90, 30 iulie 1971,
p. 540.
51. Hotărârea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist
Român şi a Consiliului de Miniştri cu privire la majorarea alocaţiei de stat pentru
copii şi îmbunătăţirea regimului de acordare a acestuia, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 100, 21 august 1971, p. 656–657.
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244

246

256

274

274

275
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52. Decret pentru modificarea Decretului nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei
de stat pentru copii, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I,
anul VII, nr. 100, 21 august 1971, p.658.
53. Republicare-decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru
copii, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII,
nr. 100, 21 august 1971, p. 659–665.
54. Instrucţiunile nr. XII/C1/2758 ale Ministerului Sănătăţii privind prevenirea şi
combaterea bolilor venerice, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,
partea I, anul VII, nr. 101, 25 august 1971, p. 668–677.
55. Lege pentru aprobarea Decretului nr. 253/1971 privind contribuţia de
întreţinere în unele instituţii de ocrotire, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 158, 17 decembrie 1971, p. 1171.
56. Lege pentru aprobarea Decretului nr. 254/1971 pentru modificarea articolului 4
din Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a
medicamentelor, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I,
anul VII, nr. 158, 17 decembrie 1971, p. 1172.
57. Lege pentru aprobarea Decretului nr. 275/1971 pentru modificarea Decretului
nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii, în „Buletinul Oficial
al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VII, nr. 158, 17 decembrie 1971,
p. 1175.
58. Decret pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea
alocaţiei de stat pentru copii, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,
partea I, anul VII, nr. 166, 31 decembrie 1971, p. 1276.
1972

276

278

278

312

313

314

59. Hotărâre privind înfiinţarea Centrului de perfecţionare a personalului superior
sanitar în subordinea Ministerului Sănătăţii, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 8, 26 ianuarie 1972, p. 52.
60. Decret privind modificarea articolului 2 litera d din Decretul nr. 770/1966
pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 21, 17 februarie 1972, p. 160.
61. Ordin al ministerului sănătăţii privind stabilirea normelor de igienă pentru
produse alimentare şi băuturi, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România”, partea I, anul VIII, nr. 53, 13 mai 1972, p. 394–415.
62. Decret pentru modificarea punctului 5 din anexa la Decretul nr. 285/1960
privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 61, 26 mai 1972, p. 475.
63. Decret pentru modificarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, devenit Legea nr. 30/1969, în „Buletinul Oficial
al Republicii Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 71, 16 iunie 1972, p. 556.
64. Decret pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea
alocaţiei de stat pentru copii, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,
partea I, anul VIII, nr. 78, 18 iulie 1972, p. 602.
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314
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65. Ordin al ministerului agriculturii, industriei alimentare şi apelor şi al ministerului
sănătăţii privind îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi salubritate în fermele
zootehnice de stat şi cooperatiste, unităţile de industrializare, depozitare şi desfacere
a produselor alimentare de origine animală, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 83, 2 august 1972, p. 658–661.
66. Hotărâre privind detaşarea personalului medical pentru asigurarea asistenţei
medicale la bordul navelor de pescuit oceanic, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul VIII, nr. 84, 3 august 1972, p. 664.
1973

320

321

329

339

341
341

353

67. Decret pentru modificarea Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, devenit Legea nr. 30/1969, cu modificările
ulterioare, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX,
nr. 40, 28 martie 1973, p. 5.
68. Decret privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile
sanitare, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX,
nr. 68, 14 mai 1973, p. 2–5.
69. Hotărârea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 18–
19 iunie 1973 cu privire la creşterea rolului femeii în viaţa economică, politică şi
socială a ţării, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul
IX, nr. 96, 4 iulie 1973, p. 2–6
70. Decret pentru acordarea unei compensaţii pensionarilor şi beneficiarilor de
ajutor social, precum şi pentru majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru
copii, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX,
nr. 106, 18 iulie 1973, p. 5–6.
71. Expunere de motive a Decret nr. 561/1973, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 165, 24 octombrie 1973, p. 4–11.
72. Decret privind organizarea şi funcţionarea formaţiunilor sanitare voluntare ale
Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialistă România, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 165, 24 octombrie 1973, p. 4–11.
73. Ordin al Ministerului Sănătăţii privind stabilirea normelor de igienă referitoare
la protecţia mediului înconjurător din zonele locuite, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul IX, nr. 212, 31 decembrie 1973, p. 2–7.
1974

361

379

74. Ordin privind stabilirea normelor de igienă în producţie, prepararea,
depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor şi băuturilor, în „Buletinul Oficial
al Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 30, 8 martie 1974, pp. 2–11.
75. Decret pentru modificarea articolului 8 din Decretul nr. 286/1973 privind
stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile sanitare, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 63, 18 aprilie 1974,
p. 8.
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380

382

387

76. Ordin al ministerului comerţului interior şi ministerul sănătăţii privind
reglementarea modului de stabilire a termenelor de garanţie la produsele
alimentare la care termenele iniţiale acordate de producători au expirat, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 99, 20 iulie
1974, p. 5–6.
77. Ordin al ministerului sănătăţii privind stabilirea normelor de igienă referitoare
la protecţia populaţiei şi mediului înconjurător împotriva efectelor nocive ale
radiaţiilor ionizante şi ale contaminărilor radioactive, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul X, nr. 116, 5 septembrie 1974, p. 2–4.
78. Legea sanitară veterinară, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România”, partea I, anul X, nr. 136, 2 noiembrie 1974, p. 1–7.
1975

397

398

401

402

406

410

415

416

433

79. Hotărâre a Consiliului de Miniştri privind stabilirea alocaţiei zilnice pentru
raţia de lapte reconstituit din lapte praf ce se serveşte copiilor prin unităţile
sanitare, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI,
nr. 17, 3 februarie 1975, p. 5.
80. Ordin privind stabilirea normelor de igienă referitoare la alimentaţia raţională a
populaţiei, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI,
nr. 25, 15 martie 1975, p. 2–3.
81. Hotărâre a Marii Adunări Naţionale cu privire la alegerea Comisiei pentru
sănătate, muncă, asigurări sociale şi protecţia mediului a Marii Adunări Naţionale,
în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 31, 22
martie 1975, p. 16.
82. Ordin pentru stabilirea normelor privind controlul medical al persoanelor ce
urmează a fi încadrate în muncă şi controlul medical periodic, în „Buletinul Oficial
al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 55, Partea I, 6 iunie 1975,
p. 6–8.
83. Decret al Consiliului de Stat privind Consiliul Sanitar Superior, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 109, 28 octombrie
1975, p. 1–2.
84. Decret prezidenţial pentru aprobarea componenţei Consiliului Sanitar
Superior, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI,
nr. 109, 28 octombrie 1975, p. 3–6.
85. Expunere de motive a Decretului Consiliului de Stat nr. 114/1975, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 110, 29 octombrie
1975, p. 1–10.
86. Decret al Consiliului de Stat privind îmbunătăţirea activităţii de producere şi
valorificare a plantelor medicinale şi aromatice, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 110, 29 octombrie 1975, p. 1–10.
87. Norme de igienă pentru instituţiile de copii şi tineret, colectivităţile temporare
şi unităţile de folosinţă publică, emise de ministerul sănătăţii, în „Buletinul Oficial
al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 111, 30 octombrie 1975,
p. 4–8.
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442

446

88. Hotărâre a Consiliului de Miniştri pentru stabilirea unor măsuri de executare a
Decretului nr. 114/1975 privind îmbunătăţirea activităţii de producere şi
valorificare a plantelor medicinale şi aromatice, precum şi regimul de contractare
şi achiziţie la aceste plante, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,
partea I, anul XI, nr. 121, 20 noiembrie 1975, p. 2–4.
89. Ordin privind sarcinile comune ale organelor sanitare-veterinare şi sanitare în
prevenirea şi combaterea transmiterii bolilor de la animale la om, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XI, nr. 125, 29 noiembrie
1975, p. 2–4.
1976

450

451

452

452

459

90. Ordin pentru stabilirea Normelor republicane de radioprotecţie, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII, nr. 48, 24 mai 1976,
p. 7.
91. Ordin pentru abrogarea Ordinului nr. 76/1975 privind stabilirea normelor de
igienă referitoare la alimentaţia raţională a populaţiei, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII, nr. 71, 16 iulie 1976, p. 6.
92. Decret al Consiliului de Stat pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru obţinerea de către medicii primari a
gradelor I şi II, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul
XII, nr. 74, 23 iulie 1976, p. 1.
93. Regulament pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru obţinerea de
către medicii primari a gradelor I şi II, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România”, partea I, anul XII, nr. 74, 23 iulie 1974, p. 1–4.
94. Ordin privind aprobarea nomenclaturii produselor fabricate de unităţile de
interes local, ale căror preţuri cu amănuntul se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XII, nr. 78, 9
august 1976, p. 5–6.
1977

461

462

463

95. Decret al Consiliului de Stat privind acordarea unor drepturi femeilor
donatoare de lapte de mamă, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,
partea I, anul XIII, nr. 36, 27 aprilie 1977, p. 2.
96. Ordin pentru modificarea punctului 35 din Normele de igienă privind
producţia, prepararea, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor şi
băuturilor, stabilite prin Ordinul ministerului sănătăţii nr. 91/1974, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 36, 27 aprilie 1977,
p. 3–4.
97. Decret al Consiliului de Stat privind ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai
mulţi copii şi soţiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 59, 6
iulie 1977, p. 1–2.

594

465

467

474

98. Decret al Consiliului de Stat privind majorarea alocaţiei de stat pentru copii, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 68, 14
iulie 1977, p. 2–3.
99. Decret al Consiliului de Stat privind alocaţia de stat pentru copii, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 79, 1 august 1977,
p. 1–4.
100. Decret al Consiliului de Stat pentru modificarea Decretului nr. 296/1973
privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile sanitare, devenit
Legea nr. 100/1973, cu modificările ulterioare, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul XIII, nr. 114, 9 noiembrie 1977, p. 1.
1978

475

477
523

527

101. Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea alocaţiilor zilnice de hrană în
unităţile sanitare, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I,
anul XIV, nr. 53, 7 iulie 1978, p. 1–2.
102. Lege privind asigurarea sănătăţii populaţiei, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul XIV, nr. 10 iulie 1978, p. 1–22.
103. Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
la normele sanitare veterinare, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România”, partea I, anul XIV, nr. 62, 15 iulie 1978, p. 9–10.
104. Decret al Consiliului de Stat privind repartizarea în muncă a absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ superior medical şi farmaceutic, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIV, nr. 95, 4 noiembrie 1978, p. 1–3.
1979

531

533

535

536

105. Decret al Consiliului de Stat privind majorarea alocaţiei de stat pentru copii,
în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 18, 2
martie 1979, p. 1–2.
106. Decret al Consiliului de Stat privind donarea de sânge în scopuri terapeutice,
în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 26, 13
martie 1979, p. 1–2.
107. Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea taxelor de înregistrare a
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 32, 27 martie 1979, p. 2.
108. Ordin pentru aprobarea Normelor de conţinut pentru documentaţiile de
exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale terapeutice (ape minerale, ape
termale, nămoluri şi gaze terapeutice) şi lacuri terapeutice, în „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, anul XV, nr. 44, 7 mai 1979, p. 2–4.
1981

541

109. Decret prezidenţial privind conferirea ordinului „Meritul sanitar” clasa I
Spitalului Clinic de psihiatrie „Socola” din Iaşi, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 16, 24 martie 1981, p. 2.
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542

542

543

544

110. Decret al Consiliului de Stat pentru modificarea Decretului nr. 504/1957
privind producţia, vânzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 33, 18
mai 1981, p. 7.
111. Lege privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 127/1981 pentru
modificarea Decretului nr. 504/1957 privind producţia, vânzarea, circulaţia şi
desfacerea băuturilor alcoolice, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste
România”, partea I, anul XVII, nr. 49, 9 iulie 1981, p. 7.
112. Decret prezidenţial privind conferirea ordinului „Meritul sanitar” clasa I unor
spitale militare, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I,
anul XVII, nr. 73, 18 septembrie 1981, p. 1.
113. Aprobarea, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 288 din 7 octombrie 1981, a
participării Centralei industriale de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri
Bucureşti la Societatea ROMFARMA S.A. cu sediul în Madrid, Spania, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVII, nr. 78, 12
octombrie 1981, p. 1.
1982

544

546

547

114. Decret al Consiliului de Stat privind înfiinţarea Întreprinderii de bioproteine
Curtea de Argeş, în subordinea Centralei industriale de medicamente, cosmetice,
coloranţi şi lacuri, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I,
anul XVIII, nr. 13, 29 ianuarie 1982, p. 1–2.
115. Norme privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor de substanţe
minerale terapeutice, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea
I, anul XVIII, nr. 28, 16 martie 1982, p. 3–5.
116. Decret al Consiliului de Stat privind unele măsuri pentru creşterea producţiei
şi îmbunătăţirea aprovizionării populaţiei cu săpunuri şi detergenţi, în „Buletinul
Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XVIII, nr. 107, 22 noiembrie
1982, p. 1–2.
1983

550

551

560

117. Decret al Consiliului de Stat privind stabilirea preţurilor de producţie şi cu
amănuntul la unele sortimente de săpunuri specialităţi şi detergenţi pastă, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIX, nr. 16, 28
martie 1983, p. 2
118. Decret al Consiliului de Stat privind reglementarea asistenţei medicale cu
plată, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIX,
nr. 60, Luni, 1 august 1983, p. 1–6.
119. Decret prezidenţial pentru aprobarea Consiliului Sanitar Superior, în
„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XIX, nr. 62 bis,
13 august 1983, p. 1–4.
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564
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120. Hotărârea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la creşterea
răspunderii organelor şi organizaţiilor de partid, organelor de stat şi cadrelor
medico-sanitare în înfăptuirea politicii demografice şi asigurarea unui spor
corespunzător al populaţiei, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,
partea I, anul XX, nr. 18, 3 martie 1984, pp. 3–5.
121. Decret al Consiliului de Stat privind înfiinţarea Întreprinderii de medicamente
Târgu Mureş, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul
XX, nr. 47, 18 iunie 1984, p. 1.
1985

569

572

582

122. Decret al Consiliului de Stat privind majorarea contribuţiei persoanelor fără
copii, în „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XXI, nr.
76, 26 decembrie 1985, pp. 1–2.
123. Decret al Consiliului de Stat privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru
copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi soţiilor de militari în
termen, precum şi indemnizaţia de naştere, în „Buletinul Oficial al Republicii
Socialiste România”, partea I, anul XXI, nr. 76, 26 decembrie 1985, pp. 2–6.
124. Decret al Consiliului de Stat privind modificarea articolului 2 din Decretul nr.
770/1966 pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, în „Buletinul Oficial
al Republicii Socialiste România”, partea I, anul XXI, nr. 76, 26 decembrie 1985,
p. 7.
1987

583

125. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunile nr. 103/1970 pentru
executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al
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