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Actele fondatoare ale sistemului sanitar din Moldova și Valahia au fost 
„Regulamentele Organice”.1 Prin articolele referitoare la sănătatea publică cuprinse 
în ele, statul anunța un nou deziderat: ameliorarea stării de sănătate a populației. Și 
nu întâmplător. Noua preocupare era strâns legată de economie și de amplul proces 
de modernizare declanșat de stat la începutul anilor treizeci ai veacului al XIX-lea. 
Logica e una simplă: mai mulți oameni, mai multe impozite, mai mulți bani în vis-
teria statului. Treptat, pe seama celor două documente cu valoare constituțională 
se va organiza sistemul medical al principatelor, care pentru început a luat forma 
serviciului carantinelor și al departamentelor medicale. În mare, cinci chestiuni au 
fost considerate prioritare de guvernanți: stoparea valurilor epidemice (de ciumă, 
apoi de holeră), vaccinarea contra variolei, spitalizarea venericilor, scăderea mor-
bidității și mortalității, creșterea duratei medii de viață. Mai precizăm că instituțiile 

1 Prețioase considerații despre Regulamentele Organice și domniile regulamentare la I. C. Fili i, 
Domniile române sub Regulamentul Organic, 1834-1848, București, 1915; Paul Cornea, Originile 
romantismului românesc, București: Editura Minerva, 1972, pp. 409-413; Andrei Oțetea, „Geneza 
Regulamentului Organic”, Studii și articole de istorie, II, 1957, pp. 387-402; Ioan Stanomir, „Între 
pravilă și constituție. Proiecte constituționale și constituționalism în Principate, până la 1840”, în 
Radu Carp, Ioan Stanomir, Inventarea constituției. Proiecte intelectuale și dezvoltare instituțională 
în Principatele Române în secolul al XIX-lea, București: Editura C.H. Beck, 2009; Cristian Preda, 
Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent, Iași: Editura Polirom, 2011, pp. 9-66; 
De văzut textul Regulamentelor la Paul Negulescu și George Alexianu, Regulamentele Organice 
ale Valahiei și Moldovei, București: Întreprinderile „Eminescu” S.A., 1944, și la Cristian Ionescu, 
Dezvoltarea constituțională a României. Acte și documente 1741-1991, București: Editura Monitorul 
Ofi cial, 2000.
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medicale din cele două principate s-au materializat și au funcționat după o legislație 
asemănătoare; în studiul nostru însă am insistat pe acțiunea de instituționalizare 
din Valahia.2 

Serviciul carantinelor în luptă cu ciuma și holera.
Alcătuirea departamentelor medico-sanitare

Ciuma a fost una din molimele cu cea mai mare mortalitate încă din antichitate. 
De-a lungul veacurilor s-au înregistrat mai multe forme ale bolii: forma bubonică 
(era cazul cel mai frecvent, bacilii fi ind transmiși de puricii șobolanului negru), for-
ma pulmonară (bacilii ciumei se localizau la nivelul plămânilor și se răspândeau di-
rect, pe calea aerului, de la o persoană la alta) și forma septicemică (era stadiul când 
bacilii intrau în sânge, iar puricii purtau boala de la un individ la altul). În anumite 
împrejurări, cele trei forme izbucneau concomitent, provocând adevărate dezastre. 

La începutul veacului al XIX-lea, rolul puricilor în transmiterea bolii nu era cu-
noscut, iar măsurile de precauție erau dictate de o seamă de teorii intuitive: ciuma 
era transmisă fi e de o miasmă, fi e de un „spirit eteric”, fi e de o anumită conjuncție a 
planetelor Saturn, Jupiter și Marte, fi e de „ticăloșia” omenească.3 De aici varietatea 
metodelor de combatere și a tratamentelor. Cel mai adesea autoritățile responsabile 
de sănătatea publică cereau ca boala să fi e ținută la distanță prin instituirea „ca-
rantinei” (din cuvântul italian quarantena, care însemna „patruzeci de zile”). Tot 
în scop preventiv se apela la o gamă de remedii cunoscute de veacuri: arderea de 
esențe tari, afumatul cu pucioasă, tămâie sau silitră și dezinfecția cu alcool sau „oțet 
îndoit cu apă”. De asemenea, ără a avea o idee lămurită asupra cauzelor bolii, me-
dici încurajau „dieta” cu „bucate ușoare” și consumul de fructe și legume proaspete, 
sau, dimpotrivă, „mesele grele”, bogate în grăsimi și proteine. Pentru o parte a oa-
menilor obișnuiți, fuga din zona calamitată părea cea mai bună formă de protecție, 
pentru alții împăcarea cu Dumnezeu și recurgerea la rugăciuni, „sfeștanii cu apă 
sfi nțită” și procesiuni era ultima soluție. Cât despre tratamentul propriu-zis, unii 
doctori apelau la cataplasme din rășină (sau din rădăcină de hrean, de urzică sau 
sălcioară), pe care le aplicau pe „buboane”, alții aveau încredere numai în fl eboto-
mie și purgații. Contra-indicată era „hidroterapia”.4 Abia în 1898, când s-a descope-
rit bacilul vinovat de producerea ciumei și s-a demonstrat rolul determinant jucat 
de șobolanul negru în răspândirea ei, autoritățile medicale dimpreună cu puterea 

2 O variantă a acestui studiu, axat pe boli, epidemii și terapeutică, poate fi  găsit în Mircea Ifrim, 
Andrei Cosma (coord.), Medicina românească în evoluție. Viziune enciclopedică, vol. I, București: 
Editura „Vasile Goldiș” University Press, 2018, pp. 275-333.

3 John Withington, A Disastrous History of the World: Chronicles of War, Earthquake, Plague and 
Flood, London: Brown Book Group, 2008, pp. 130-140.

4 Ibidem, p. 141; Vezi și Ștefan Episcupescu, Mijloace și leacuri de ocrotirea ciumei, București: 
Tipografi a de la Cișmea, 1824, pp. 35-40; Pavel Vasici-Ungureanu, Cuvântare încununătoare medi-
cească despre ciuma răsăritului, Buda: Craiasca Tipografi e a Universității, 1832. 
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politică au putut elabora o strategie preventivă, bazată pe igienă publică și privată, 
pe exterminarea șobolanilor și pe dezinfecția zilnică cu acid carbonic a instalațiilor 
sanitare și de canalizare. 

 În cazul particular al Valahiei și Moldovei, la începutul veacului al XIX-lea, în 
ciuda măsurilor de precauție, populația era bântuită de ciumă de ani buni. E adevă-
rat, guvernanții înfi ințaseră, pentru a ține molima la distanță, diverse organisme de 
informare, consultare și intervenție. La sfârșitul anului 1829, în Valahia funcționa 
„Comitetul precurmării boalei”, iar cu un an în urmă „Casa Privegherei” și „Comisia 
cercetării bolnavilor”. Penultima instituție funcționa în subordinea Departamentului 
Obștirilor și era alcătuită din „boieri efori” numiți de domn. Aceștia erau cei care 
hotărau momentul instituirii carantinei, plănuiau măsurile cu caracter preventiv și 
terapeutic, creau cadrul pentru implementarea lor și numeau funcționarii ajutători 
(epistați, ciocli, veghetori, vestitori etc.) în locurile afectate. Pentru serviciile presta-
te, și mai cu seamă pentru pericolul la care se expuneau, „boierii efori” și funcționa-
rii sanitari erau generos răsplătiți dintr-un fond asigurat și alimentat de mănăstirile 
Valahiei (contribuția la fond era proporțională cu venitul mănăstirii.

Deschidem o paranteză referitoare la mecanismul de funcționare a carantinelor 
din țările române. Acesta era practic croit după modelul carantinei occidentale, în 
particular după cel austriac. Știm de la Michel Foucault că istoria carantinei începe 
la Veneția spre sfârșitul evului mediu. Soluția a izvorât din necesitatea de a închide 
accesul în oraș străinilor, suspectați de răspândirea bolii, pentru a proteja starea de 
sănătate a comunității. Atunci dogele și consiliul orașului le-au impus călătorilor 
veniți din Orient o așteptare de patruzeci de zile într-un lazaret (un spital improvi-
zat), unde li se aplicau câteva proceduri de dezinfecție. Pe măsură ce schimburile co-
merciale s-au extins de la un continent la altul, cuprinzând întreaga lume, măsurile 
preventive s-au înmulțit. Și războaiele au avut rolul lor în perfecționarea soluțiilor 
de organizare sanitară. În cele din urmă, a rezultat un protocol de urgență la care 
administrația apela în caz de pericol. Se miza aproape în totalitate pe interdicții 
temporare și pe măsuri de precauție.5 

Puterea politică din Valahia și Moldova a urmat, am spus deja, un model de 
intervenție asemănător. În 1828, izbucnirea războiului ruso-turc (desășurat pe teri-
toriul ambelor Principate) a precipitat lucrurile. Ciuma a lovit cu virulență o popu-
lație extenuată deja de lipsurile alimentare și de neajunsurile provocate de trupele 
de ocupație. Administrația rusă prin contele Feodor Petrovici Pahlen, președinte 
plenipotențiar al Divanului din Valahia și Moldova (aprilie 1828-februarie 1829), re-
acționează și inițiază reforme structurale. Proiectul de asistență medicală este unul 

5 Michel Foucault, Dits et écrits, vol. II, Paris: Éditions Gallimard, 1994, pp. 29-34; Există și o tradu-
cere românească, de fapt o selecție de texte din scrierile lui Michel Foucault cu titlul Biopolitică 
și medicină socială, traducere și postfață de Ciprian Mihali, Cluj-Napoca: Editura Idea Design & 
Print, 2003, pp. 89-90; Vezi, de același autor, volumul, A supraveghea și a pedepsi: nașterea închiso-
rii, traducere din franceză, postfață și note de Bogdan Ghiu, Pitești: Editura Paralela 45, 2005, pp. 
249-254.
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dintre ele. La 22 mai 1828, „Casa Privegherei” este înlocuită cu „Comisia cercetării 
bolnavilor”. Pe umerii a doi mari boieri (vel căminarii Iancu Călinescu și Iordache 
Arion) și trei doctori – Constantin Caracaș, Panaiotache Nicolaide (amândoi având 
calitatea de „dohtori ai politiei”) și Silvestru Filitis („dohtor din partea oștirii”) –, 
atent supravegheați de Andrei Pizani, președintele Comisiei și unul dintre locote-
nenții guvernatorului Pahlen, a fost plasată răspunderea atât pentru găsirea celor 
mai „bune măsuri întru potolirea boalei”, cât și de „a se aduce lucrarea lor la cea de-
săvârșită împlinire”.6 Înnoirea proclamată în documentul de înfi ințare nu este doar 
de formă, în sensul că se schimbă un nume cu altul, ci și de conținut. Pur și simplu 
Comisia – alături de Divan – trebuia să ia lucrurile în serios, să examineze gravi-
tatea problemei, să vină cu reacții corecte și efi ciente, să fi xeze reguli și proceduri 
clare și să dea mai multe informații despre modul în care își face treaba. În între-
gul său, proiectul nu avea nimic revoluționar. Carantine sezoniere se organizau în 
țările române de pe la jumătatea veacului al XVIII-lea, iar împărțirea vremelnică a 
Bucureștiului în compartimente medicale se practica încă din 1816. O noutatea era 
totuși și consta în plasarea celor șase „sectoare” sub autoritatea specialiștilor (a doc-
torilor), în generalizarea supravegherii și în centralizarea informației. Încet-încet, 
pe măsură ce epidemia s-a extins, protocolul a fost implementat în toate orașele și 
zonele infestate ale Valahiei și Moldovei. 

În Valahia, tonul reformei medicale avea să-l dea orașul București. Planul pre-
vedea să fi e împărțit „în șase părți”. De veghe la starea de sănătate a locuitorilor 
din „fi eșcare parte” au fost propuși să stea „dohtorii orașului” și unul sau doi „pri-
veghetori”, aleși „din oameni vrednici și încercați întru credință”. Priveghetorii (de 
cele mai multe ori numiți „vătășei sau epistații mahalalei”) erau cei care colindau 
ulițele „văpselelor”, popularizau măsurile preventive, inspectau buna lor orânduială 
și strângeau informații pentru raportul către superiorii. Tot ce se întâmpla în cursul 
unei zile era notat în raport. Notele priveau: la cine e bolnav?, la cine a murit?, de 
ce „patimă a suferit”?, ce vârstă avea?, cine e nou-venit în cartier?, la normele de 
igienă publică și privată („măturatul ulițelor”, depozitarea gunoaielor și înregistra-
rea locurilor inundate sau „mocirloase”, transportul bolnavilor la lazarete, paza și 
protecția lor și dezinfecția caselor și a „calabalâcurilor bolnavilor” etc.).7 Privilegiat 
în raport era un aspect anume: soarta instrucțiunilor publice. De pildă, guvernanții 
voiau să știe dacă „porunca” Divanului din 3 iunie 1828 era cunoscută, aplicată și 
respectată întocmai. Textul poruncii interzicea aglomerările de oameni în prăvălii 
și cârciumi și stabilea procedura de comercializare a produselor: numai prin „par-
maclâcuri” (ferestre speciale) și „primind paralele în oțet”. Sau porunca din 9 iunie 
1828 – care „poprea bâlciurile” din țară. Această informație ajungea la „doctorii 
văpselelor”. Pe seama ei, doctorii reacționau. Prima lor grijă era „să nu îngăduiască 
slobodă amestecare între bolnavi cu sănătoși”, adică să izoleze bolnavii suspecți de 

6 Pompei Gh. Samarian, Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma, București: Institutul de arte 
grafi ce E. Marvan, 1932, p. 440.

7 Ibidem, pp. 443-445.
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ciumă în „lazareturile” de la marginea orașului, să le dea ajutorul „de trebuință”, să 
vegheze la mersul faptelor și, foarte important, să facă „raport la Comisie pe fi ecare 
zi” despre evoluția stării de sănătate a orașului.8

Efectele imediate ale protocolului nu au fost cele așteptate. Dimpotrivă, până 
în ianuarie 1829, ciuma a cuprins aproape toate județele Valahiei și a trecut în 
Moldovei. Motivele sunt multe și amestecate. Mai des invocate sunt starea și atmo-
sfera de război, organizarea administrativ-teritorială defi citară, politica și pretenți-
ile puterii de la acea dată, condiționările fi nanciare și corupția, numărul și calitatea 
funcționarilor carantinali, relele obiceiuri și delăsarea, limitarea puterii de decizie 
a Comisiei. 

Legat de limitele Comisie, ele izvorau din regulamentul de înfi ințare și funcți-
onare. Chiar dacă avea dreptul de a decide asupra unui plan sau altul de măsuri, 
Comisia avea nevoie de aprobarea Divanului și a Guvernatorului pentru a-l pune 
în practică. De multe ori, Comisia a sfârșit strivită între presiunile guvernatorului 
și contra-presiunile Divanului. Așa s-a întâmplat la 26 iunie 1828. Guvernatorul 
Pahlen a poruncit ca „spitalurile armiei” să fi e plasate în responsabilitatea Comisiei. 
Ascultătoare, comisia s-a prezentat la datorie. Divanul reacționează și spune că nu 
se poate: de „spitalurile ostășești” se îngrijește numai „cinstita Comisie a îndestu-
lării oștirilor”.9 Autoritatea Comisiei acoperă doar spitalele civile și lazaretele oca-
zionale. O săptămână mai târziu, la începutul lui iulie 1828, Comisia raportează: 
„ciuma cu repeziciune omoară și pustiește pe la satele județelor Țărei”. Pahlen nu-i 
convins de raport și cere membrilor Comisiei să se documenteze mai bine, să con-
sulte „doctori experimentați”, fi indcă el știe altceva. Nu ciuma ar bântui prin țara, ci 
„dalacul”, „cărbunele” și alte „boale obicinuite regiunei!”.10 Eludarea adevărului are 
rațiuni politice și psihologice: nu e momentul acum, populația e deja demoralizată 
de război, panica poate fi  la fel de fatală ca ciuma și războiul luate împreună. Era de 
așteptat ca Divanul să protesteze, nu o face, însă cere Comisiei să aibă la îndemână 
un plan de intervenție. Până la urmă, măsurile s-au aplicat: ale guvernatorului, adu-
se din Rusia, nu cele propuse de Comisie.11

O complicație suplimentară a apărut odată cu extinderea ciumei peste frontiera 
Valahiei, în Imperiul habsburgic și Moldova. Spre sfârșitul anului 1828, adminis-
trația rusă nu a mai putut ascunde adevărul. Poruncile vechi au fost completate cu 
instrucțiuni noi, cum este cea sancționată la 15 ianuarie 1829. Cele „24 de ponturi” 
ale textului chemau, după caz, la izolarea orașelor sau a satelor contaminate, la 
amenajarea de lazarete pentru „ciumați la toate locurile smreduite” și angajarea de 
„santinele” sau „străji” pentru supravegherea zonelor afl ate în carantină, la „cură-
țirea ulițelor”, a piețelor și a caselor insalubre. „Ca să nu se smreduiască lăcuitorii 

8 Pompei Gh. Samarian, op. cit., p. 440.
9 Ibidem, p. 451.
10 Ibidem, p. 463.
11 Ibidem, pp. 475-484; Vezi și Curierul românesc. Gazetă administrativă, comercială și politică, nr. 27, 

15 iunie 1830, p. 1.
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unii de alți la adunări”, slujbele în biserică și organizarea de târguri au fost interzise, 
hanurile închise și cerșetorii „de pe ulițe” izgoniți „pe la mănăstiri”. În zona calami-
tată, toate persoanele erau obligate să rămână „în pace pe la casele” lor. Nimeni nu-
și părăsea proprietatea. În schimb, de două ori „pe toată săptămâna”, locuitorii erau 
„vizitați” de „supraveghetori orânduiți” și „cercetați desbrăcați”. Dacă individul era 
bolnav de ciumă (sau numai suspect) era internat în lazaretul cel mai apropiat. Și cei 
rămași acasă sunt supuși măsurilor preventive. Regula era arderea lucrurilor bolna-
vului și dezinfecția casei prin afumare. Apoi, oamenii erau îndemnați să-și „prime-
nească” hainele, să-și „vânture” lucrurile și să-și „spoiască” casa. Altfel se proceda 
dacă era vorba de deces. „Cel mort de ciumă” era îndată așezat într-o groapă „cât 
mai adâncă”, se turna var „de o palmă” peste trup și se acoperea cu pământ. Se tre-
cea apoi la arderea lucrurile personale și chiar a casei (dacă se evalua ca fi ind ără 
valoare). O „soluție radicală” le era aplicată câinilor și pisicilor din „casele ciumate”. 
Conform protocolului, aceste animale trebuiau ucise și „îngropate în pământ, păzin-
du-se însă a nu se atinge de dânsele”.12

Tot la începutul anului 1829, Comisia a fost „reprimenită”, iar în serviciul statu-
lui au fost angajați mai mulți doctori. Totuși, la bilanțul fi nal, eforturile sanitare ale 
Comisiei n-au fost cele dorite. Intervențiile la fața locului nu au dat roade. Când ge-
neralului Pavel Kiseleff  (1788-1872) preia administrația militară a celor două țări (no-
iembrie 1829-martie 1834), ciuma „bântuia în ambele capitale, în douăzeci și trei de 
orașe și trei mii de sate”. În medie, se săvârșeau aproximativ „10-12 și chiar mai mul-
ți” oameni pe zi. Dezarmați, membrii comisiei își puseseră toate speranțele în gerul 
iernii. Kiseleff  nu mai așteaptă vântul iernii, desfi ințează Comisia pe motiv că e depă-
șită de situație și înfi ințează „Comitetul precurmării boalei”. Noul organism avea un 
singur obiectiv: „curmarea ciumei”. Treaba lui era să reorganizeze carantinele exis-
tente, să impună reguli și măsuri stricte de igienă și unde „e trebuință” să înfi ințeze 
alte lazarete și cordoane sanitare la frontiera cu Imperiul Otoman. Un departament 
special – „Comisia Carantinelor” – a fost creat în cadrul comitetului pentru a coor-
dona și supraveghea carantinele din interiorul țării. Patru măsuri au fost esențiale 
pentru buna funcționare a sistemului de carantine: împărțirea țării „în circumscrip-
țiuni de observare”, plasarea doctorilor „particulari” din București și „de prin orașe” 
la locurile „bântuite” sau numai suspecte de ciumă, implementarea „legilor sanitare 
ale Europei” și paza sanitară severă la frontiera carantinei. Pentru acest ultim caz, au 
fost detașați în subordinea Comitetului „două regimente de Cosaci și două de infan-
terie”. În acțiune a fost implicat și clerul; lui i-a fost rezervată misiunea de a convinge 
norodul să coopereze, adică să urmeze „măsurile orânduite” de Comitet13. Se pare că 
eforturile, toate adunate, au avut urmări pozitive. Într-un raport către țarul Rusiei, 
generalul Kiseleff  declară: după „cinci săptămâni” de „inspecțiune și curățire” asupra 
a „36 de orașe și 5.496 de sate”, la „1 ianuarie 1830 contagiunea a încetat”.14

12 Pompei Gh. Samarian, op. cit., pp. 496-503.
13 Ibidem, pp. 543-548.
14 Ibidem, p. 549.
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Nu ne îndoim că forma și strictețea măsurilor carantinale au avut rolul lor în 
stoparea epidemiei. Însă nu numai ele sunt de luat în calcul. Aici suntem de acord 
cu Michel Foucault care atrăgea atenția că astăzi nu „se cunosc efectiv nici motivele, 
nici mecanismele” prin care epidemiile de ciuma au dispărut din Europa15. Pentru 
spațiul Principatelor sunt de discutat, alături de măsurile de izolare și igienă, și alte 
chestiuni: de pildă, încetarea războiului, slăbirea bacilului pe timpul iernii și – de ce 
nu? – o anumită imunizare naturală (dobândită în timp) a populației. 

Ca o măsură preventivă, „după ce s-a stârpit contagiunea”, guvernatorul P. 
Kiseleff  hotărăște să pună în practică articolul șase al Tratatului de pace de la 
Adrianopol (1829). Acesta permitea Valahiei și Moldovei să organizeze carantine și 
cordoane sanitare permanente de-a lungul frontierelor.16 Era un proiect cu caracter 
medico-sanitar pe termen lung. La pregătirea lui, cei dintâi chemați să-și spună 
cuvântul au fost experții, în primul rând doctorii și arhitecții. Cu toții s-au reunit 
într-o comisie numită „Sfatul Orășenesc” (forma primară „a viitoarei Primării”17). În 
scurt timp, comisia, un fel de grup de studiu menit să se documenteze și să propună 
o strategie de reformă sanitară, înaintează Divanului și Guvernatorului proiectul 
de organizare al sistemului carantinelor din Valahia. În esență, proiectul, numit 
„Regulament pentru Carantine”, propunea trei lucruri în egală măsură importante: 
organizarea „pe marginea stângă a Dunării” a unui „cordon de sănătate nestrămu-
tat”, alcătuirea unui organism birocratic legat de Divan, denumit „Comitetul să-
nătății” (sau „Comitetul carantinelor”, cum s-a încetățenit în literatura timpului) 
și împărțirea Valahiei în „6 părți” sau regiuni sanitare.18 Punerea lor în funcțiune 
presupunea alocări de resurse fi nanciare, mobilizări de oameni și de mijloace mate-
riale. Ceea ce s-a și ăcut.

În Valahia, în prima fază, cordonul sanitar s-a întrupat din unsprezece carantine, 
orânduite după o logică ce ținea de politica internă și externă a țării, de activitatea 

15 Michel Foucault, „Biopolitică și medicină socială”, în Dits et écrits, vol. II, p. 81.
16 Textul integral al Tratatului de la Adrianopol, în Cristian Ionescu, Dezvoltarea constituțională a 

României. Acte și documente 1741-1991, București,: Monitorul Ofi cial, 2000, pp. 135-136; Aici repro-
ducem în întregime doar textul articolului invocat: „Guvernul celor două principate, bucurându-se 
de toate privilegiile unei administrații interne independente, va putea să stabilească nestingherit 
cordoane sanitare și carantine de-a lungul Dunării și în altă parte a țării unde va fi  nevoie de ele, 
ără ca străinii care ajung acolo, atât musulmani cât și creștini, să se poată dispensa de exacta 
respectare a regulamentelor sanitare. Pentru serviciul carantinelor, ca și pentru a supraveghea 
siguranța frontierelor, menținerea bunei ordini în orașe și la sate și executarea legilor și regula-
mentelor, guvernul fi ecărui principat va putea să întrețină un număr de gărzi armate, strict nece-
sare pentru aceste diverse funcțiuni. Numărul și întreținerea acestei miliții vor fi  reglementate de 
hospodari în înțelegere cu divanurile respective, pe baza vechilor exemple” (p. 136).

17 Andrei Pippidi, Case și oameni din București, vol. II, București: Editura Humanitas, 2012, p. 123.
18 Paul Negulescu, George Alexianu, Regulamentele Organice ale Valahie și Moldovei, Întreprinderile 

“Eminescu” S.A., București, 1944, pp. 79-81; Un studiu de bază pe tema organizării și funcționării 
carantinelor dunărene, la Georgeta Penelea, „Organizarea carantinelor în epoca regulamentară”, 
în Studia Universitatis, Seria Historia, Cluj, 1869, pp. 30-40; De văzut și perspectiva lui Bogdan 
Popa, „Experiența fi zică a frontierei: carantina”, în Romanița Constantinescu (coord.), Identitate de 
frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate. Iași: Editura Polirom, 2008, pp. 93-101.
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vamală și interesele comerciale ale guvernanților, de securitatea țării. Prin urmare, 
au fost amenajate trei carantine de capacitate mare, pentru oameni și mărfuri, la 
cele mai importante „porți” de intrare în Valahia: Calafat, Giurgiu și Brăila; alte 
patru carantine, de mărime mijlocie, s-au organizat în localitățile Cerneți, Turnul, 
Zimnicea și Călărași, și încă patru „carantine mici”, pentru „înlesnirea schimburilor 
ce fac pe toată ziua între dânșii locuitorii de pe amândouă margini”, la Izvoarele, 
Bechet, Oltenița și Piua-Pietrii. Echipajul carantinelor, mari și mijlocii, era relativ 
numeros și cu sarcini bine precizate. De internări, investigații și aplicarea procedu-
rilor de dezinfecție se ocupau, zi și noapte, doctorii și moașele arondați carantinelor. 
Pentru serviciile prestate, un doctor primea 500 de lei pe lună, dacă lucra într-o 
carantină mare și 350 de lei dacă gestiona o carantină mijlocie. Retribuția moașelor 
era de 60 de lei la carantinele mari și de 50 de lei pe lună la cele mijloci. Carantinele 
mici nu aveau personal medical.19

Conform Regulamentului, activitatea carantinelor avea să fi e dirijată de 
„Comitetul sănătății”. Probleme de rezolvat se găseau de tot felul. Erau așteptați 
zilnic să intre în țară zeci sau sute de oameni cu mijloace de transport, produse și 
mărfuri. Prin urmare, trebuiau precizate clar interdicțiile privind intrarea și ieșirea 
din țară și amenajate locuri de cazare în carantine. Apoi, odată intrați în carantină, 
oamenii trebuiau să știe câte zile vor sta, ce procedură medico-sanitară au de ur-
mat, care sunt mărfurile supuse carantinei și care nu, ce se întâmplă cu produsele 
lor, unde și cum sunt depozitate, cine le asigură paza etc. La toate aceste între-
bări Comitetul trebuia să aibă răspunsuri și reguli ferme. O sarcină importantă a 
Comitetului, dacă nu cea mai importantă, era de a veghea și „asupra stării sănă-
tății din lăuntrul Prințipatului”. Ce presupunea acest lucru? Mai întâi, împărțirea 
„prințipatului în șase părți”. Cu o viteză pe care trebuie să o subliniem s-a trecut la 
treabă. Cele șase departamente administrativ-sanitare s-au alcătuit în scurt timp: 
departamentul numărul unu, „cel mai de frunte”, cu centrul la Craiova cuprindea 
județele Dolj și Gorj; al doilea departament, cu capitala la Râmnicul Vâlcea, avea 
autoritate asupra județele Vâlcea și Romanați; județele Mehedinți, Teleorman, Olt, 
Vlașca, Ialomița, Brăila, Ilfov și Dâmbovița alcătuiau departamentul cu numărul 
trei și țineau de București. Departamentul patru avea reședința la Pitești și înglo-
ba județele Argeș și Muscel, în vreme ce județele „Slam-Râmnic și Buzău” au fost 
arondate Buzăului și constituiau departamentul cu numărul cinci al Valahiei; în 
sfârșit, a șasea unitate sanitară avea sediul la Ploiești și grupa „județele Săcuieni și 
Prahova”.20 Fiecare departament cu „dohtorul”, „dentistul”, moașele și administrația 
lui locală, cu nesfârșitele rapoarte către centru și cu nenumăratele regulamente și 
aprobări de la centru. 

O procedură similară a fost implementată și în Moldova. Cu deosebirea că terito-
riul țării a fost împărțit în cinci „ocruguri” medicale, cu sediile la Botoșani (de aces-

19 Paul Negulescu, George Alexianu, op. cit., pp. 79-88.
20 Ibidem, p. 81. 
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ta țineau ținuturile Herța, Dorohoi, Suceava și Botoșani), Iași (ținuturile Hârlău, 
Cârligătura, Vaslui și Iași), Roman (cu ținuturile Neamț, Bacău și Roman), Bârlad 
(cu Tutova, Tecuci, Putna, Fălciu și Bârlad) și Galați (cu ținutul Covurluiului).21

Cum funcționa mecanismul de supraveghere „asupra stării sănătății” din 
Valahia? Printr-o inginerie extrem de ierarhizată. Două mari autorități politico-ad-
ministrative și una medico-administrativă își împărțeau răspunderea asupra stării 
de sănătate a Valahiei, se informau și se supravegheau reciproc. „Otcârmuitorii” și 
doctorii de județ, pe seama informațiilor adunate „de prin județe, târguri și comu-
ne”, scriau rapoarte de două ori pe lună către Comitetul sănătății; acesta din urmă, 
prin „mai marele inspector”, informa „Ministerul Treburilor din Lăuntru”. În felul 
acesta, puterea reușea cu prisosință să se informeze și să asigure trei lucruri: să su-
pravegheze, să acționeze și să controleze. Ori de câte ori exista o suspiciune de ciu-
mă, Comitetul se întrunea și hotăra „asupra măsurilor ce sunt a se lua”.22 Ministrul 
de Interne le aproba și asigura plata facturii pentru funcționari, medicamente și 
logistică, iar „doctorii de prin județe” și ocârmuitorii asigurau implementarea mă-
surilor. În esență, vorbim de o colaborare între autoritățile de la centru și cele locale 
pentru punerea în practică a unui mecanism menit să asigure ordine instituțională, 
securitate și disciplină socială. De asemenea, proiectul preciza regulile de colabo-
rare și subordonare între membrii comitetului și îndatoririle fi ecăruia. Comanda o 
deținea „Inspectorul general al carantinelor”. El era numit de domnitor, după con-
sultarea prealabilă cu „gheneralul consul” rus de la București și Iași, și avea autori-
tatea unui „vice-ministru” de astăzi. Treaba lui era să supravegheze și să lămurească 
toate lucrurile neclare, mai exact: să inspecteze mecanismul carantinal, să semna-
leze ministrului „Treburilor din Lăuntru” unde nu merg lucrurile, de ce nu merg și 
ce ar trebui reglementat, să avizeze (sau nu) solicitările sau deciziile Comitetului. În 
lipsa ministrului, el era cel care îl reprezenta la întrunirile Comitetului. De reținut 
că autoritatea inspectorului general se răsfrângea asupra carantinelor din amân-
două principate (vreme îndelungată, din 1830 până în 1854, la comanda sistemului 
s-a afl at generalului Nicolae Mavros).23 Când inspectorul general era plecat prin 
țară, să „vizitarisească carantinele”, îi ținea locul „vice-inspectorul”. În mod obiș-
nuit, misiunea acestuia era de a „priveghea neîncetat” la toți angajații pe care îi 
avea în subordine, „ca să se afl e fi eșcare la postul său la ceasurile cele rânduite și 
ca să se păzească cea mai bună orânduială la păstrarea hârtiilor și condicilor”; tot 
el întreținea corespondența cu Ministerul de Interne și cu „ocârmuitorii caranti-
nelor”, înregistra și clasifi ca informația, apoi întocmea rapoarte către autoritatea 
superioară. Ultimului membru al comitetului, „mai marele doctor al carantinelor” i 

21 Paul Negulescu, George Alexianu, op. cit., p. 281.
22 Ibidem, p. 82.
23 Despre importanța geostrategică a carantinelor, vezi Ștefan Petrescu, Migrație și ortodoxie în 

Europa de Sud-Est. De la destrămarea societății fanariote la constituirea comunității grecești în prima 
jumătate al secolului al XIX-lea, București: Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013, 
pp. 106-132.
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se încredințase răspunderea pentru „partea medicală”. Acesta „alege și rânduiește 
doctorii pe la osebitele carantine” din Valahia, le supraveghează activitatea, îi apro-
vizionează cu „trebuincioasele doctorii” și la nevoie îi concediază.24. Și unul și altul, 
vice-inspectorul și „mai marele dohtor”, dețineau, în ierarhia puterii, poziția unui 
„secretar de stat” pe probleme de sănătate. 

Avem aici reprezentată schița proiectului de alcătuire a sistemului medico-sani-
tar din Valahia. Înaintat guvernanților, proiectul a fost discutat în comisia pentru 
redactarea „Regulamentului Organic”, aprobat ără modifi cări de substanță și inclus 
în textul constituțional, la capitolul VI25. Am insistat asupra descrierii lui pentru că 
reprezintă actul fondator al sistemului medical din Principate. Pe el se va sprijini 
procesul de medicalizare a populație. La început, funcționarea sistemului a depins 
de mecanismul de supraveghere ără întrerupere a populației și de înregistrare per-
manentă de date și informații: acele rapoarte ale „privighetorilor” către primari sau 
doctori (de culoare sau județ), ale primarilor și doctorilor către instituțiile superioa-
re (Otcârmuire, Comisia doctoricească sau Comitetul sănătății) și ale Comitetului 
către Ministerul de Interne și Guvernator sau Domn. 

Concomitent cu organizarea serviciului carantinelor și al departamentelor me-
dicale, au fost elaborate o serie de reglementări menite să fundamenteze norma de 
funcționare a serviciului de asistență medico-sanitară al Bucureștiului. Generalul 
Kiseleff , presat de pericolul izbucnirii unor noi focare de ciumă, înfi ințează în mar-
tie 1830 „Comisia pentru înfrumusețarea și îndreptarea politii” București, cu misiu-
nea să „chibzuiască toate mijloacele câte privesc la curățenia orașului și la aducerea 
în bună stare a tuturor câte s-ar socoti pentru folosul lui și al norodului ce locuieș-
te într-însul”. Din Comisie ăceau parte reprezentanți de seamă ai elitei politice, 
medicale și intelectuale valahe, anume Alexandru Filipescu, mare logoăt și preșe-
dinte al comisiei, Costache Cantacuzino, mare agă, Barbu Știrbei, vornic al „poli-
tii”, protomedicul Valahiei Constantin Estioti, doctorul oștirii Gheorghe Grunau, 
inginerul Baumer și arhitecții Harting și Moritz von O . Împreună au gândit și 
elaborat „Regulamentului pentru starea sănătății și paza bunei orânduiri în politia 
Bucureștilor”.26 

Multe și-au propus membrii comisiei să reglementeze prin acest proiect. De la 
trasarea frontierelor Bucureștiului la „luminarea” și înfrumusețarea lui, spre a se 
„asemăna cu celelalte orașe ale Europii”, de la „dregerea ulițelor”, alinierea și „aș-
ternerea lor cu piatră” la regularizarea Dâmboviței și plantarea de copaci, „care să 
închipuiască aleiuri”, de la alcătuirea unui sistem de scurgere și de canalizare la o 
rețea adecvată de alimentare cu apă a orașului. Școala, spitalul, orfanotrofi a, far-
macia, „temnița”, piața, cimitirul și abatorul („măcelăriile”) au primit norme noi de 

24 Paul Negulescu, George Alexianu, op. cit., pp. 82-83.
25 Ibidem, pp. 79-98.
26 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, Începuturi edilitare 1830-1832. Documente pentru istoria 

Bucureștilor, București: Editura Leopold Geller, 1936, p. 29;Vezi și Curierul Românesc. Gazetă admi-
nistrativă, comercială și politică, nr. 2, 16 martie 1830, p. 5.
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funcționare. La fel serviciul de securitate socială (instituția „agiei”), de transport și 
de „salubritate” publică. Importanța primă a acestor norme stă în conștientizarea 
problemelor, în identifi carea și cercetarea lor minuțioasă și în găsirea soluțiilor. 
Cum s-au realizat, câte și când sunt întrebări la care cercetarea noastră caută răs-
puns. 

Capitolul II al Regulamentului exprimă planul comisarilor cu privire la amelio-
rarea sănătății publice a Bucureștiului. Se decide ca fi ecare plasă a orașului să fi e 
plasată „în grija” unui doctor, orânduit „din cei mai cu știință”. Cinci „plăși” la cinci 
doctori, pe numele lor Ștefan Episcupescu, Constantin Alexandridi, Nicolae Gussi, 
Ioan Rasti și Constantin Bubuchi. Vor avea multe de ăcut doctorii. Mai întâi, să-și 
amenajeze un „cabinet de consultații”, în „locul cel mai central al plășii” rânduite. 
La aceste adrese, după un program anunțat și permanent, doctorii vor da consultații 
zilnice, „vreme de două ceasuri pe toată ziua” și vor scrie rețete cu „trebuincioasele 
doctorii”. Tot la cabinet vor fi  vaccinați „copiii și alți oameni ce vor fi  în asemenea 
trebuință”. Lucrul în cabinet va fi  completat cu munca pe teren: doctorii vor cerce-
ta piețele și ulițele plășii „cel puțin o dată pe săptămână”; ochii lor trebuiau să fi e 
atenți la „felurimea productelor”, fi indcă „pot aduce vătămare la sănătatea obștii, 
cum carnea, pâinea, peștele, poamele și altele”, asemenea la locurile generatoare 
de boli, „cum necurățenia ulițelor”, gropile de gunoaie și bălțile „puturoase”. Unde 
lucrurile nu erau în ordine, doctorii scriau „raport către Agie, spre păzirea bunei 
orânduieli și mustrarea celor cu nebăgare de seamă la a lor datorie”.27. 

Pentru a da mai multă coerență și autoritate serviciului medical, regulamentul 
a autorizat punerea pe picioare a „Comisiei de doctori” (mai cunoscută sub denu-
mirea de „Comisia doctoricească”). Regula de înfi ințare și funcționare a fost una 
simplă: cei „cinci doctori” ai Bucureștiului „vor închipui o comisie sub prezidenția 
unuia ce se va alege dintre dânșii și care se va schimba pe rând pe tot anul”. Lor li 
se vor alătura, pe traseu, doi chirurgi, unul „operator și altul mamoș”, un farmacist 
„ce va fi  mai cu știință și mai cu reputație”, un dentist și un veterinar. În această 
formulă se vor întâlni membrii comisiei o dată la „cincisprezece zile”, în „una din 
casele ce se orânduiesc prin plăși pentru doctori”, pentru a se informa, a se consulta 
și a lua decizii ce „privesc la sănătatea obștii”. Pe scurt, Comisia doctoricească este 
rostuită ca un organism intermediar, de pază și protecție la sănătatea publică, cu 
drept de analiză și propunere, însă ără drept de decizie. Propunerile ei, ca să fi e 
legale și să producă efecte, trebuiau aprobate de superiorul direct, „protomedicul”, 
apoi de Divanul țării.28 În aceste condiții e lesne de intuit de ce membrii comisiei au 
hotărât ca protomedicul țării să fi e automat și președintele Comisiei doctoricești. 
Acțiunea de informare a Comisiei consta într-o scurtă relatare a întâmplărilor de 
ultimă oră petrecute în circumscripția fi ecărui doctor comisar. Accentul se punea pe 
locurile identifi cate ca posibile „aducătoare de vătămare la sănătatea obștii”, pe „fe-

27 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, op. cit., pp. 45-46.
28 Ibidem.
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lul boalelor ce vor vedea că sporesc după vremi” și pe soluțiile „ce se vor socoti folo-
sitoare”. La fi nal, cererile și concluziile comisiei erau adunate într-un „raport către 
stăpânire”. O copie a raportului plus desășurătorul discuțiilor (consemnate în scris 
de „logoătul vrednic” al comisiei) erau depuse la arhiva „canțelariei” comisiei.29

O altă competență a comisiei ține de prerogativa de acordare a dreptului de 
liberă practică pentru specialiștii medicali (a „doctorilor celor noi și a hirurgilor 
ce vin aici”). Acum și aici apare enunțat principiul profesionalizării medicului și a 
„slujbei” medicale și se stabilesc regulile jocului, valabile pentru întreaga Valahie, 
nu numai pentru București. Din acest moment, nimeni „nu va fi  volnic a face mese-
ria doctoricească sau hirurghicească până nu va înățișa mai întâi la această comisie 
diploma ce avea” și „găsindu-să întru toate după orânduială” se va elibera certifi cat 
de liberă practică. Zis și ăcut. În intervalul 1830-1833, conform listei „de numele 
doctorilor cari s-au cercetat de Comisia doctorească și s-au găsit cu diplome”, dată 
publicității la 18 septembrie 1833, au primit atestatul de liberă practică în Valahia 
patruzeci și doi de doctori, din care 27 erau „doctori în medicină” și 15 numai „doc-
tori în hirurgie”.30 Asemenea și pentru spițeri: ca să poți „ține spițerie în această 
țară”, farmacistul trebuia să arate comisiei că deține o diploma eliberată la „una din 
academiile” Europei. Veneau la rând spitalele, orfanotrofi ile și spițeriile. Aici rolul 
comisarilor este de inspectare, de îndrumare și aplicare de amenzi punitive. La „fi -
ecare spital” și orfanotrofi e, „cel puțin o dată pe lună și ără veste”, comisarii sunt 
„îndatorați” să meargă și să cerceteze „cu deamăruntul starea bolnavilor, căutarea 
ce li se face, atât despre curățenie, cât și despre hrană, precum și doctoriile ce li se 
dau”, apoi, pe seama celor găsite, să facă „raport la stăpânire”.31 În cazul farmaciilor, 
comisarii decid actualizarea numărului lor (pentru București: numărul farmaciilor 
este fi xat la „douăzeci”), uniformizarea programului și a normele de funcționare („la 
verice ceas din zi sau din noapte”, spițerii prepară și vând „doctorii” numai pe bază 
de rețetă semnată de doctori) și fi xarea taxei unice de comercializare a medicamen-
telor („după taxa Vienii cea de acum”, dar cu adaptarea „prețurilor ce se cuvin aici 
în țară”); tot ei verifi că „urmarea” deciziilor în practică și calitatea medicamentelor: 
dacă „sunt doctoriile în stare bună și de are fi ecare spițerie toate cele trebuincioase”, 
așa cum se arată „în farmacopeea austriecească”. Spițeria găsită cu medicamente 
expirate („extracturi, elixiruri, siropuri și alte asemenea”), pe ra  sau în depozit, va 
fi  „poprită”, iar spițerul amendat cu „lei 500 pe seama spitalelor”. Amendat era „spi-
țerul” și dacă nu „urma cu vânzarea după taxa hotărâtă”.32 Regulamentul (însoțit de 
un buget estimativ, cu specifi carea „mijloacelor de unde se poate înfi ința venitul”) 
a devenit lege după ce a fost aprobat de Divan și semnat de guvernatorul Kiseleff . 
Într-o formă ușor modifi cată îl identifi căm în textul cu valoare constituțională al 
„Regulamentului Organic”. 

29 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, op. cit., pp. 45-46.
30 Buletin. Gazeta Ofi cială. Supliment extraordinar, nr. 45, 18 septembrie 1833, p. 249.
31 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, op. cit, pp. 46-47.
32 Ibidem.
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Reformarea serviciului carantinelor 

După ciumă și-a ăcut apariția în principatele române holera. Poarta de intrare 
era Rusia, de aici s-a răspândit în Moldova și Valahia, în Finlanda și Polonia, apoi în 
Imperiul habsburgic și Prusia. Până în 1835, holera a cuprins aproape toată Europa 
și a trecut oceanul în America de Nord. Guvernele din Valahia și Moldova, pe sea-
ma protocolului stabilit de Comitetul carantinelor, au impus navelor care veneau 
din Rusia să stea în carantină. Regulamentul anti-ciumă a fost activat, reformulat 
și adaptat la noua stare de urgență. Ori de câte ori se zvonea de decese „grabnice” 
sistemul reacționa. Încercuirea zonei și trimiterea celui mai apropiat doctor la fața 
locului „spre cercetare” este parte a acestui protocol. Uneori se dovedea a fi  alarmă 
falsă. Așa s-a întâmplat în 1838, în cazul satului „Păiătău, județul Saac”, din Valahia. 
Citez din raportul doctorului Dimitrie Paciurea către Comitetul carantinelor: „După 
porunca cinstitului Comitet al carantinelor am mers la satul Păiătău, județul Saac, 
împreună cu D[omnul] clucer Topliceanu pentru ca să cercetez și să descopăr de va 
fi  prin putință felul boalei din pricina căreia au murit cu grabă trei oameni”. După 
o amănunțită cercetare, doctorul Paciurea a „dovedit cele următoare”: nu era vorba 
de holeră sau altă „boală lipicioasă”, ci de „moarte din pricina asfi xiei”, urmare a 
„aburului carbonic” din „bordei”, produs de „o sobă” în care „au ars lemne de prun 
vechiu”. Așa că recomandă „Cinstitului Comitet să binevoiască a se milostivi asupra 
nenorociților sărmani săteni și să poruncească a se slobozi ără prelungiri atât satul, 
cât și bordeiul”.33 

De cele mai multe ori suspiciunile se adevereau. În acest caz, Comitetul caran-
tinelor emitea informări medicale pentru stăpânire și întreaga țară, iar guvernanții 
sancționau noi regulamente: unele reaminteau funcționarilor carantinali ce au de 
ăcut și actualizau vechi instrucțiuni34, iar altele anunțau interdicții și măsuri pu-
nitive foarte severe. De pildă, pentru păstrarea în casă „a lucrurilor rămase” de la 
„morții de boală lipicioasă” te păștea „judecata ostășească” și pedeapsa cu moartea. 
Amenințarea cu moartea era menită să sperie, să fi e învățătură de minte tuturor, ca 
pe viitor să se ferească oamenii „de asemenea fapte împotriva pravilelor”.35 Și zia-
rele – toate câte erau – lucrau în sprijinul cauzei: semnalau pericolul, popularizau 
„măsurile înțelepte”, stabilite de putere și informau asupra mersului „molimei” în 
țară și în restul Europei.

În primăvara anului1848, holera bântuia în stânga Dunării. Comitetul caranti-
nelor și Departamentul Dinlăuntru vor emite noi atenționări către administrațiile 
locale; acestora li se amintește să verifi ce fi ecare „zvon de boală lipicioasă”, să „rân-
duiască” doctori „la toate locurile” suspecte, să purceadă la izolarea strictă a locali-
tăților unde „s-a ivit holera” și la amenajarea de spitale speciale, să „poruncească” ca 

33 „Raportul doctorului Paciurea din 27 decembrie 1838 către Comitetul carantinelor”, în Buletin. 
Gazetă Ofi cială, nr. 1, 13 ianuarie 1839, pp. 1-2.

34 Curierul Românesc. Gazetă administrativă, comercială și politică, nr. 18, 15 mai 1830, p. 69, și nr. 27, 
15 iunie 1830, p. 1 sau Supliment extraordinar la Buletinul Ofi cial, nr. 1, 1834, p. 5.

35 Curierul Românesc. Gazetă administrativă, comercială și politică, nr. 8, 10 aprilie 1830, p. 29.
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„spițeriile” să fi e deschise la „verice ceas”, să privească cu mare atenție la „drumul 
Brăilei” și, în sfârșit, la întâia confi rmare „a boalei” să aplice interdicțiile carantinei, 
întru stoparea „lățirei lipitoarei boale”.36 Alte „îndrumare” priveau la epidemiologia 
holerei, la tratamentul „holericilor”, la întreținerea instalațiilor de afumare și de 
curățire a lucrurilor personale (mai ales a hainelor, pe motivul că sunt purtătoare 
de paraziți: păduchi, purici, ploșnițe, căpușe etc.). Totul a fost în zadar. Dezordinea 
provocată de acțiunea revoluționară și de trupele de ocupație după înfrângerea re-
voluției a ăcut ca holera să aibă efecte cumplite; din „Raportul Comitetului caran-
tinelor către Departamentul Dinlăuntru” afl ăm că numai în lunile mai și iunie ale 
anului 1848 se stingeau din viață aproximativ „300 de oameni” zilnic.37 

Până în septembrie 1859, când s-a hotărât suspendarea „vremelnică” a activi-
tății carantinelor, holera s-a tot întors în Valahia și Moldova, bântuind mai cu 
seamă prin porturi și orașele aglomerate. În noiembrie 1854, în urma asalturilor 
holerice din anul 1853 și primăvara-vara lui 1854, guvernul valah a publicat pro-
iectul de reformare a serviciului carantinal. Între raportori îi întâlnim pe membrii 
Consiliului medical al principatului. În centrul reformei stă statutul Comitetului 
carantinelor. Nu se remarcase printr-o administrație prea competentă, deși cheltu-
ise resurse importante. S-a decis restructurarea lui. Așa a luat naștere „Comitetul 
sănătății publice”, o „dregătorie” în cadrul „Departamentului din Năuntru”, cu o 
sarcină difi cilă: să „privegheze și să nimicească boalele” epidemice. Dregătoria a 
fost pusă la comanda „protomedicului Principatului” și i s-a dat o alcătuire mai 
suplă. De la echipa de 23 de membri s-a trecut la una de 15, în formula trei doctori 
(protomedicul, „doctorul ajutor” – ce purta „titlu de revizor” – și „oculistul”), doi 
reprezentanți ai Bisericii (preotul și dascălul) și zece funcționari ai Ministerului de 
Interne (directorul Comitetului, șeful cancelariei cu secretarul și casierul, câțiva 
registratori, conțopiști, dorobanți, îngrijitori). Demnitatea de „Mare Inspector al 
Carantinelor” a fost desfi ințată, iar atribuțiile ei au fost plasate protomedicului și 
directorului de carantină.

Protomedicul se pronunța asupra tuturor „lucrărilor Comitetului ce se ating de 
partea sanitară” și era răspunzător în fața Ministrului de Interne. El „alege și reco-
mandă pe tot personalul medical al țării” (doctori, chirurgi, felceri, moașe), veghea-
ză „de a-și îndeplini fi ecare slujba datoriei sale”, întreține corespondența „cu toate 
dregătoriile competente din Capitală, județe și puncturi carantinești” și se „preum-
blă prin tot Prințipatul, cel puțin o dată pe an și tot ce va întâmpina vrednic de bă-
gare de seamă, atingător de sănătate publică va supune la cunoașterea Vornicului, 
spre luarea cuviincioaselor dispoziții”.38 Sec spus, demnitatea de protomedic era o 

36 ANIC, Fond Comitetul carantinelor, dos. 37/1848, f. 19 și 20. De văzut și volumul coordonat de G. 
Brătescu, Din istoria luptei antiepidemice în România. Studii și note, București: Editura Medicală, 
1972.

37 ANIC, Fond Comitetul carantinelor, dos. 37/1848, f. 24. De analiza dezastrelor produse de holeră 
s-a ocupat cu multă acribie Gheorghe Brătescu și Paul Cernovodeanu, în Biciul holerei pe pământ 
românesc. O calamitate a vremurilor moderne, București: Editura Academiei Române, 2002. 

38 Buletinul Ofi cial, nr. 89/29 noiembrie 1854, pp. 353-354.
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adevărată instituție în epocă, iar cei care aspirau la deținerea ei știau că au o misiu-
ne grea, aceea de a plănui și înăptui un sistem medical complet nou, diferit de tot ce 
existase până atunci în spațiul românesc, un sistem bazat pe ideile medico-sanitare 
ale Occidentului, apt să asigure asistență medicală întregii populații din Valahia. 
Protomedicul mobiliza și ăcea sistemul sanitar să funcționeze. În același timp, „dre-
gătoria” conferea „capului” ei prestigiu, infl uență și chiar mari venituri. 

S-a umblat și la forma ansamblului carantinal. Proiectul a urmărit o mai bună se-
curizare a frontierei cu Imperiul Otoman, poarta de intrare a holerei în Valahia. Cele 
unsprezece „stații” de carantine existente, cu formă, caracter și volum de muncă 
diferite, au fost reorganizate de-a lungul Dunării, pe la deosebite locuri și distanțe. 
Astfel, în orașele Brăila, Giurgiu, „Turnu din Teleorman” și Severin s-au amenajat 
carantine „de clasa a I-a”, între ele au fost orânduite trei carantine de „clasa a 2-a” 
(la Știrbei, Calafat și Zimnicea) și patru de „clasa a 3-a” (Oltenița, Gura-Ialomiței, 
Bechet, Gruia).39 Deși toate carantinele au fost gândite ca stavile împotriva „bolilor 
ce pot veni din partea dreaptă a Dunării”, numai la carantinele mari au fost numiți 
doctori. Iată și numele lor: H. Nicolaid la Brăila, Carol Klain la Giurgiu, Paul Wilhem 
Țigler la Turnu Măgurele și Ștefan Sobotai la Turnu Severin.40 Cu numirea lor, nu-
mărul specialiștilor medicali în sistemul carantinal a crescut la șapte. Pe ei se miza 
în stoparea valurilor epidemice. Proiectul nu intră însă în detaliile muncii lor. De la 
Iuliu Barasch, fost doctor de carantină, știm că în caietul lor de sarcini erau trecute 
mai multe servicii: de la „examinarea pasagerilor” și convingerea lor de a respecta 
o serie de norme igienice la acordarea de expertiză și îndrumare asupra procesului 
de „dezinfectare a mărfurilor” (ce substanțe să se folosească, în ce cantitate și com-
binație, cât timp să dureze „afumarea”).41 În schimb, regulamentul specifi ca limpede 
că de serviciile „doctorilor de carantină” vor benefi cia nu doar carantina sau orașul 
în care se afl ă carantina, ci tot județul: „acești doctori” sunt „datori să meargă și prin 
județe după trebuințele statului”42. Cât despre retribuție, ea era corespunzătoare 
serviciilor: „lei 400 pe lună”.43

Cum terapeutica timpului nu-i ajuta mai deloc pe doctori în combaterea holerei, 
șeful Comitetul sănătății publice și protomedicul de atunci al Valahiei, doctorul 
Nicolae Gussi (1802-1869), a decis să se meargă pe intensifi carea măsurilor igienice 
și de prevenire. Circulare după circulare au fost trimise „consiliilor orășenești” și 
directorilor de carantină, și difuzate prin diferite gazete spre informarea și instrui-
rea populației. Prin rubrici speciale, de tipul „Măsuri profi lactice obștești”, „Măsuri 
profi lactice individuale” sau „Băgări de seamă”, autoritățile recomandau fi e condu-
cătorilor de instituții, fi e oamenilor obișnuiți ce au de ăcut, ce măsuri se cuvine să 

39 Buletinul Ofi cial, nr. 89/29 noiembrie 1854, pp. 353-354.
40 Almanah al Statului pe anul 1855, București: tipărit la Zaharia Carcalechi, 1855, pp. 77.
41 Iulius Barasch, „Beitrag zur Kenntnis der medizin-endemischen Verhältnisse der Walachei”, în 

Weiner Medizinische Wochenschri , an V, nr. 26, 1854, p. 412. 
42 Buletinul Ofi cial, nr. 89, 29 noiembrie 1854, pp. 353-354.
43 Ibidem.
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ia.44 Un cuvânt răzbate din toate cel mai des: „curățenie”. Norodului, „ără osebire”, 
i se cere „să-și ție curate și locuința și trupul”. Se insista pe „curățenia caselor”, ce 
ar trebui „spoite” și adesea „aerisite”, dar și a mediului înconjurător. Apelul din 
urmă suna așa: „toate ulițele, curțile proprietarilor și maidanele să se curețe de orice 
murdalâcuri”. Alte reguli privesc la alimentație și ritm de viață. „Să se întrebuințeze 
hrană ușoară, măsurată, pâinea să fi e coaptă bine și nu caldă, a se feri de bolbotine, 
pepeni verzi, poame necoapte, bob, fasole, mazăre, linte, mai vârtos uscate mână-
tărci, lapte stricat sau acru, pește mai vârtos neproaspăt, raci, pește sărat, carne 
grasă sau de mascur, nimic prea sărat, care să poată aduce sete”, și nu în ultimul 
rând să se ferească omul „de osteneală peste măsură”.45 Se dau atenționări și șefi lor 
de spitale: să fi e „înzestrate cu cele de cuviință”, ca „întâmplându-se de a lua boala 
holerei un caracter epidemic” să „fi e de ajutor”.46

Măsurile, povețele și chiar intervențiile la fața locului nu au fost rodnice. Cum 
să vindeci boala când ai o teorie greșită despre ea? Nu a fost totuși muncă în vânt. 
Tot acest efort de igienizare se integrează în procesul general de modernizare a so-
cietății românești; prin aceste norme și măsuri cu caracter sanitar, statul a căutat să 
se occidentalizeze și să scape societatea de anumite lucruri și mentalități ce purtau 
amintirea unui „regim opresiv, corupt și neiubit”.

Reformarea și evoluția departamentelor medico-sanitare

Spre mijlocul anului 1843, din rațiuni ce țin de o mai bună repartiție a asisten-
ței medicale, „Ministerul din Lăuntru” sancționează „proiectul de îmbunătățire a 
sistemului medical”. Raportorii au urmărit „statornicirea” de medici în fi ecare ju-
deț al țării, după modelul „doctorilor de carantine” sau „de ocruguri”. Ideea este 
acceptată de guvernanți și în octombrie 1843, domnul Alexandru Ghica semnează 
decretul de numire în funcție a „12 doctori de județ” și a unui „protoveterinar”. 
În felul acesta, rețeaua publică de asistență medicală s-a extins de la șase depar-
tamente medicale („ocruguri”) la optsprezece județe, atâtea câte avea Valahia în 
1843 (această împărțire a durat până în 1844, când s-a desfi ințat județul Saac, mai 
cunoscut sub numele de Săcuieni, cu reședința la Văleni). Știm și numele doc-
torilor: Anastasie Lascăr este numit la județul Slam-Râmnic, Carol Miculici la 
Brăila, Iosif Auerbach la Buzău, Maurițius Birthaimer la Saac, Gheorghe Papa la 
Prahova, Wilhelm Țigler la Ialomița, Gheorghe Bacaloglu la Ilfov, Ioan Șobel la 
Dâmbovița, Ioan Sebeni la Vlașca, Frantz Aumiler la Teleorman, Carol Augustini 
la Mușcel, Carol Sechel la Argeș, Martin Lep la Olt, Moriț Șlehter la Vâlcea, 
Tadeus Navara la Romanați, Foct la Dolj, Dimitrie Culcer la Gorj și Albert Daici la

44 „Măsuri Sanitare pentru întâmpinarea boalei holerei”, în Buletinul Ofi cial, nr. 55, 15 iulie 1855, pp. 
217-218. De fapt, este vorba de o republicare. Aceleași măsuri se găsesc în Buletinul Ofi cial, nr. 63, 
23 august 1854, p. 249.

45 Ibidem, pp. 217-218.
46 Ibidem.
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Mehedinți.47 Rolul lor, conform decretului de numire, dobândește o importanță ce 
depășește simpla asistență medicală (să vegheze la starea de sănătate a oamenilor, să 
„altoiască” copiii și adolescenții, să îngrijească de „venerici”, să prescrie rețete gra-
tuite „pătimașilor nevoiași” și să le elibereze „trebuincioasele doctorii”, să rezolve 
cerințele Comisiei doctoricești sau să pună în practică recomandările Comitetului 
carantinelor). Devin un fel de „apostoli” ai modernizări și practică o „medicină mo-
rală”48 sau moralizatoare; doctorii vorbesc „norodului” despre igienă și alimentație 
atât ca „stavile a miasmelor” și a bolilor, cât și a bunei conviețuiri între membrii fa-
miliei sau între familie și comunitate. Altfel spus, statul prin intermediul doctorilor 
începe să promoveze un tip de discurs care implică aspirații mai înalte: emanciparea 
populației prin igienă. Ramură a medicinii, igiena este invocată, pentru a învinge 
boala, mizeria, inerțiile.

Indiferent de poziția pe care doctorul o deținea în sistem, la serviciile enumerate 
se adăugau și cele ce țin de medicina veterinară: controlul regulat al vitelor, iden-
tifi carea bolilor, implementarea măsurilor de eradicare a vitelor bolnave, suprave-
gherea măcelăriilor spre a nu îngădui a se „tăia vită bolnavă”, verifi carea produse-
lor alimentare, executarea de autopsii.49 În paranteză fi e spus, puterea a căutat să 
rezolve problema epizootiilor și prin intermediul „povețelor” date sătenilor. Un bun 
exemplu sunt „Povețele pentru ferirea dobitoacelor de boale și mortăciuni” date în 
1856 de „Departamentul din Năuntru”. De fapt, „povețele” de acum se alătură altora 
mai vechi, cum sunt cele din ianuarie 1852 sau august 1842. Câteva propoziții se 
repetă cu perseverență în toate: sătenii „să-și facă coșare bune”, pentru vite, ca să le 
„adăpostească pe vremea iernii și în timpuri grele”; să „pregătească de cu vreme nu-
trețul trebuincios”, pe timpul iernii, „ca să „nu le slobozească la pășune ără vreme”; 
să „aibă milă de dobitoace, să nu le căznească cu poveri”. Concluzia e una singură: 
țăranul să priceapă odată „că trebuie a îngriji de dobitocul său ca însuși de sine”.50

E evident că autoritățile statului încearcă, prin diverse îndemnuri și „norme”, să 
impună o anumită practică socială, să educe și să modernizeze. Presa vremii abundă 
de porunci, circulare și regulamente „pentru ferirea dobitoacelor de boale și mor-
talități”51. Deși eforturi de implementare se fac, epizootiile sunt nelipsite în Valahia 
și Moldova. Problema apare la felul cum aceste norme devin realitate și transfor-
mă un stil de viață. În bună parte, ameliorarea nu se produce pentru că receptorii, 
adică „amploiații de prin primării” și săteni, nu-și fac bine treaba. Explicațiile sunt 

47 Almanah al Statului pe anul 1844, București: Tipărit la Zaharia Carcalechi, 1844, p. 63.
48 Conceptul e împrumutat de la istoricul francez Oliver Faure, Les Française et leur médicine au XIX 

siècle, Paris: Éditions Belin, 1993, p. 124; Istoria cuvântului este însă mult mai veche; l-aș aminti 
în acest context pe Philippe Pinel, care aprecia în 1803 că medicina „singură poate stabili în mod 
defi nitiv legile eterne ale moralei”, Nosographie philosophique, Paris, 1803, p. 23.

49 Buletin Ofi cial al Principatului Țării Românești, nr. 14, 19 februarie 1847, pp. 53-54.
50 Buletin Ofi cial al Principatului Țării Românești, nr. 2, 3 ianuarie 1852, pp. 6-16.
51 Câteva exemple: Curierul românesc. Gazetă administrativă, comercială și politică, nr. 9, 15 aprilie 

1830, p. 33; Muzeul Național. Gazetă literară și industrială, 32, 7 octombrie 1836, p. 125; Buletinul 
Ofi cial, nr. 2, 3 ianuarie 1852, p. 5 și Țăranul. Jurnal agricol, nr. 1, 15 ianuarie 1858, pp. 4-7.
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multe și felurite. Dacă în dreptul micilor funcționari se poate repede număra in-
competența, delăsarea și lipsă de responsabilitate, în cazul sătenilor lucrurile sunt 
mai complicate: fi e nu au mijloace materiale „pentru coșare”, fi e nu știu să le con-
struiască, fi e nu le înțeleg rostul, fi e le înțeleg însă sunt reticenți la schimbare. În 
cazul nostru, uitându-ne la frecvența epizootiilor și pe declarațiile de carantină, 
putem spune că rezultatul măsurilor preventive a fost aproape nul. În ce-l privește 
pe „protoveterinar”, deși competențele lui sunt în bună măsură asemănătoare cu 
cele ale protomedicului, el se afl ă în subordinea acestuia din urmă. La cancelaria lui 
se adunau rapoartele privind starea de sănătate a animalelor din țară; pe seama lor, 
protoveterinarul lansa atenționările „de molime” și concepea măsurile preventive și 
curative în „contra epizootiilor”. În plus, în anumite zile, protoveterinarul transmite 
„meșteșugului veterinăriei” școlarilor de „prin școlile” Bucureștiului.52 

Prin 1851 se simte nevoia unei noi reforme în sectorul medical. Timp de doi ani, 
membrii Comitetului carantinelor vor lucra la „Proiectul de întinderea așezăminte-
lor sanitare și îmbunătățirea serviciului medical”. Nu singuri, reforma era aproape 
în unanimitate dorită de comilitonii comisarilor de la Comisia doctoricească și din 
Ministerul de Interne. La 27 martie 1853, domnul Barbu Știrbei (1849-1856) a semnat 
„proiectul” dându-i valoare de lege. Esența „legiuirii” a constat în faptul că transfor-
ma „spitalele așezate vremelnicește pe la orașele de căpătâi ale județelor” în spitale 
„permanente” și multifuncționale. Cu aceasta, puterea urmărea să creeze în Valahia 
o rețea de spitale, cu ajutorul căreia să țină sub control atât „boalele sifi litice”, des-
pre care se spunea că s-au „întins peste toate clasele de oameni, chiar prin sate”, 
cât și a afecțiunilor obișnuite „de care ar pătimi locuitorii de prin județe, atât dintre 
săteni, cât și dintre orășeni”.53 Mai mult încă, la articolul 2, legea preciza că în aceste 
spitale să fi e „așezați medici” cu gradul de „doctor de medicină”, și cu drept de liberă 
practică obținut „chiar în statul” unde au absolvit facultatea.54

Alte articole privesc la buna funcționare a sistemului. Ca să se evite pe viitor 
fricțiunile între personalul medical sau neînțelegerile instituționale, cauzate de in-
dicații sau decizii contradictorii, de suprapuneri de sarcini sau confl icte de interese, 
de salarii sau restricții bugetare, de diverse carențe ale administrației centrale sau 
locale, au fost riguros precizate responsabilitățile fi ecărei specializări (fi e doctor, 
chirurg sau felcer), fi xate lefurile pentru tot „personalul amploiat în serviciul me-
dical” și stabilite regulile de coordonare și subordonare între diferite entități. Prin 
urmare, pentru un salariu de „800 de lei pe lună”, un „medic după la orașele județu-
lui” avea trecut în „fi șa postului” mai multe servicii: să țină „consultații slobode” la 
spital sau la „locul destinat pentru așezarea spitalului”, în fi ecare zi „negreșit”, între 

52 Almanah al Statului pe anul 1842, tipărit la Zaharia Carcalechi și fi ul, Buda, 1842, pp. 76-83.
53 „Proiect de întinderea așezămintelor sanitare și îmbunătățirea serviciului medical”, în Buletinul 

Ofi cial, nr. 16, 3 aprilie 1853, p. 61. 
54 Ibidem, p. 61. O scurtă prezentare a legii la I. Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea 

și starea ei la începutul secolului al XX-lea, vol. I, București: Institutul de Arte Grafi ce Carol Göbl, 
1901, pp. 43-44.
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orele 9 și 11; să facă vizite „la locuința pătimașilor săraci, la întâmplări extraordina-
re și grabnice”, iar în caz de epidemii sau epizootii, să meargă „însuși în județ” spre 
a „cerceta la fața locului pricinile acelor întâmplări și a lua măsuri de întâmpinare a 
răului”; să supravegheze atent spițeriile; să coordoneze „operațiunile de vaccinare 
a copiilor din orașul și satele județului”, să întreprindă „o dată pe an inspecție prin 
satele județului, ca să se încredințeze de punerea în lucrare a diferitelor măsuri de 
sănătate”; să fi e prezent la „examinarea recruților miliției”, la executarea „autopsii-
lor” și la tot ce „se raportează la profesiunea medicală” sau la „medicina legală”; în 
fi ne, tot el trebuia să întocmească raport „către Comitet de starea sănătății și măsu-
rile luate” la sfârșitul „fi ecărei luni”.55 Toate aceste servicii erau menite, în viziunea 
legiuitorului, să asigure o bună „îngrijire a pătimașilor bolnavi după la orașele și 
satele județului” și mai ales să supravegheze populația din punct de vedere medical. 

Trebuie să admitem că o singură persoană nu ar fi  reușit să facă față atâtor sar-
cini. De aceea, legea a prevăzut, la articolul 3, ca o parte din aceste servicii să fi e de-
legate de doctor, în anumite condiții, către cei doi membrii ai echipei sale: „doctorul 
hirurg” și „felcerul”. În grija chirurgului au fost plasați „bolnavii din afara orașului”; 
acestora le va da „hirurgul” consultații la cerere, le va prescrie tratamente gratuite 
și le va vaccina copiii. În plus, dacă, dintr-un motiv sau altul, doctorul spitalului nu 
se afl ă în localitate, chirurgul prelua toate serviciile și responsabilitățile doctorului. 
Nu și salariul. Leafa unui „doctor-hirurg” a fost stabilită la „patru sute” lei pe lună. 
Cât privește felcerul, el era rostuit pentru „ajutorarea doctorilor la luări de sânge, 
aplicare de vezicători și alte asemenea”, pentru „altoirea copiilor” de prin orașe și 
sate, pentru „căutarea bolnavilor săraci” și „examinarea vitelor ce se taie” la măce-
lării. În schimbul acestor servicii, statul îl răsplătea cu „lei două sute pe lună”.56 De 
asemenea, legea găsește o soluție și pentru sporirea numărului lor: se va reînfi ința 
la București „cursul de mică hirurgie”, în care „să intre și oarecare științe de arte 
viterinare”.57

Câteva aliniate ale articolului au privit la impulsionarea procesului de vaccinare 
și la disciplinarea celor îndrituiți cu buna lui gestionare. Soluția aleasă a constat în 
împărțirea fi ecărui județ „în două ocoale”, unul pentru chirurg și celălalt pentru 
felcer, și în asigurarea logisticii pentru deplasarea celor doi „amploiați” în teritoriul 
arondat. Ultimul lucru avea să fi e lăsat în seama Consiliilor orășenești sau a „depu-
taților comunelor”, legea cerându-le ambelor autorități să asigure fi ecărui vaccina-
tor „un cal de sat, din fi ecare loc, ca să meargă călare de la un sat la altul, însoțit de 
o călăuză, iarăși călare”. Și activitatea chirurgului și a felcerului este ținută sub lupă. 

55 „Proiect de întinderea așezămintelor sanitare și îmbunătățirea serviciului medical”, în Buletinul 
Ofi cial, nr. 16, 3 aprilie 1853, p. 61. 

56 Ibidem, p. 61.
57 Ibidem, p. 62. Cerința s-a materializat doi ani mai târziu. La 4 decembrie 1855 a fost deschisă 

Școala de chirurgie de la Mihai Vodă. Din Comitetul de inspecție, alături de doctorul Carol Davila 
(directorul Școlii) și „banul Năsturel Herescu” (efor al spitalelor) a ăcut parte și Nicolae Gussi, 
protomedicul Valahiei.
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Ei sunt datori să străbată în mod regulat teritoriul repartizat, iar la întoarcerea din 
locurile „de trebuință” să „scrie raport către doctorul de oraș”, din care să reiasă, pas 
cu pas, toate „întâmpinările” zilei.58

La articolul 4, legea reglementa situația „doctorilor de carantină”: ei rămân „nu-
mai pentru serviciul acestor așezăminte” și doar la „vreo extraordinară grabnică îm-
prejurare” pot să-și părăsească postul. Statutul lor în ierarhia sistemului medical era 
similar cu al „doctorului de județ” sau al „doctorului spitalului”. Asemenea acestora, 
pentru a fi  selectat, numit sau confi rmat în funcție, era obligatoriu să dețină titlul 
de „doctor de medicină”, adică să fi  fost un fel de medic generalist de astăzi. În ce 
privește numărul carantinelor și salariul doctorilor și a personalului carantinal, legea 
preciza limpede: „rămân neschimbate”.59 În paranteză fi e spus, felul cum erau numiți 
doctorii în posturile importante din administrația medicală isca nemulțumiri și con-
troverse de ambele părți. Portavoce a acestor nemulțumiri era Eforia spitalelor. Încă 
din 1842, eforii s-au pronunțat pentru instituirea concursului la numirea doctorilor 
în funcțiile publice. Au redactat și un „proiect de examinare”, pe care l-au prezentat 
Comisiei doctoricești și Comitetului carantinelor spre aprobare60. Însă comisarii nu 
au fost convinși de utilitatea proiectului; l-au depus la arhiva Comisiei, iar rezolva-
rea problemei a fost amânată. Chestiunea avea să fi e rezolvată câțiva ani mai târziu 
de Carol Davila, noul diriguitor al administrației medico-sanitare; în mandatul său, 
Davila va institui practica concursului pentru posturile publice din sistemul medical. 

Articolul 5 din lege are un rost anume. El transformă Comisia doctoricească în 
„Consiliul medical al Prințipatului” (menținând vechiul format de alcătuire: proto-
medicul cu cei „cinci doctori de văpsea”) și adaugă la vechile atribuții ale membri-
lor încă una: „cercetarea capacității medicale a persoanelor care voiesc să exerseze 
această profesie”.61 Cu aceasta, în Valahia, s-a preconizat introducerea practicii exa-
minării cunoștințelor medicale ale doctorilor. Reamintim că până acum, Comisia 
verifi ca doar diploma de specialitate deținută de doctor; pe seama ei se elibera certi-
fi catul de liberă practică. Teoretic, de acum regulile jocului se schimbau. Dreptul de 
liberă practică se dobândea de doctor numai în urma trecerii examenului de testare 
a cunoștințelor medicale. În realitate lucrurile nu s-au rostuit conform articolului 
din lege. Până la venirea în fruntea administrației sanitare a lui Carol Davila, drep-
tul de liberă practică s-a dat numai pe bază verifi cării diplomei de specialitate. Alte 
aliniate ale articolului 5 fi xează serviciile „doctorilor de văpsea”, numiți de acum 
„doctori de despărțitură”. În ansamblu, ele sunt o sinteză a serviciilor stabilite de 
Regulamentul din 5 martie 1830. Trei prevederi sunt noi și schimbă procesul de 

58 Ibidem, p. 61. 
59 Ibidem.
60 „Proiect pentru examenul do orilor, chirurgilor și a moașelor”, în Alexandru G. Gălășescu, Eforia 

Spitalelor Civile din București, București: Editura. Institutului de Arte Grafi ce „Minerva”, 1906,
p. 406.

61 „Proiect de întinderea așezămintelor sanitare și îmbunătățirea serviciului medical”, Buletinul 
Ofi cial, nr. 16, 3 aprilie 1853, p. 61.
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selecție precum și modul de muncă în sistem: mai întâi, ca să fi i „doctor de des-
părțitură” trebuia să deții titlul de doctor „nu numai în medicină, ci și în hirurgie”; 
apoi, doctorul era silit să locuiască în „despărțitura capitalei unde se afl ă orânduit” 
și să lucreze în echipă cu „felcerul”, în special pentru „vaccinarea tuturor copiilor” 
din circumscripție. Pentru serviciile prestate, doctorul primea „leaă opt sute lei pe 
lună”, iar felcerul „două sute lei pe lună”. Articolul 5 se încheie cu câteva precizări 
de ordin birocratic: cei cinci „doctorii de despărțitură” vor completa zilnic tabe-
le cu „numele pătimașilor ce i-au văzut și le-au rânduit doctorii” la domiciliu, pe 
care le vor depune la „Comisia vopselii” spre sfârșitul programului; pe seama lor, 
Comisarul va întocmi săptămânal o „listă exactă” și o va lăsa „la poliție”. În sfârșit, 
constatările poliției vor lua forma unui raport „regulat” către „Departamentul din 
Năuntru”.62 E limpede, salariul bun vine la pachet cu obligații împovărătoare. 

Legiuirea a mai prevăzut, la articolele 7 și 8, înfi ințarea de încă trei posturi în ser-
viciul medical al Bucureștiului. Prin urmare, celor cinci „doctori de despărțitură” li se 
vor asocia un „doctor în hirurgie cu leaă de șase sute lei pe lună”, un „doctor mamoș 
cu leaă de șase sute lei pe lună”, și un „sub veterinar cu leaă de trei sute lei pe lună”. 
Fiecare specialist cu serviciile lui: „vice-veterinarul” lucra în echipă cu „protovete-
rinarul Prințipatului” și avea ca sarcină particulară cercetarea vitelor „ce se taie la 
măcelăriile capitalei”. În dreptul chirurgului erau trecute serviciile de chirurgie, iar 
la mamoș cele de obstetrică.63 Păstor peste tot sistemul era așezat protomedicul, că-
ruia legea îi sporea salariu cu încă „cinci sute pe lună”, de la 1.000 la 1.500 lei. Nu în 
ultimul rând, legea garanta pentru tot personalul „amploiat din serviciul medical”, 
„aceleași drepturi, de distincție și de pensie” ca și celorlalți „slujbași ai statului”. Cu 
alte cuvinte, doctorul este transformat în funcționar public și controlat de sistem.

Cu aceste reglementări (care trebuiau puse în practică „întocmai” și „neîntârzi-
at”), legea aducea mai multă rânduială în administrația sanitară și printre rânduri 
enunța două obiective: scăderea mortalității infantile prin imunizare și igienă și 
scăderea morbidității prin rezervarea unui minim de asistență medicală populației 
nevoiașe de la orașe și sate, care altminteri nu și-o putea permite. Acestea în teo-
rie. Cum s-au mișcat lucrurile în realitate e instructiv de afl at și reținut. În inter-
valul martie-iunie 1853, Consiliul medical inventariază posturile din administrația 
sanitară a Valahiei. „Tablou de tot numărul și numirea doctorilor [ș]i altor slujbași 
medicali ce se afl ă în slujba administrativă a statului atât prin județe, cât și aici în 
capitală” este promulgat de domnitor la 9 iunie 1853.64 Organigrama arată limpede 
că sub aparența de organizare și rânduială, sistemul are semnifi cative lipsuri. Legea 
cerea să se înfi ințeze spitale permanent funcționale în toate orașele reședință de 
județ din Valahia, iar de gardă la sănătatea publică să stea o echipă de șase profe-
sioniști în forma: doi „doctori de medicină” (unul ocupând postul de „doctorul al 
județului”, celălalt de „doctor al orașului” sau „al spitalului”), un chirurg („hirurgul 

62 „Proiect de întinderea așezămintelor sanitare și îmbunătățirea serviciului medical”…  , p. 62.
63 Ibidem. 
64 Buletinul Ofi cial, nr. 39, 22 iunie 1853, pp. 153-154.
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spitalului” sau al județului) și trei felceri (al spitalului, al orașului și al județului). Cu 
siguranță și câteva moașe, însă legea nu le amintește.

În privința spitalelor, la prima vedere, lucrurile par să fi  mers ca pe roate. În 
numai două luni, conform datelor ofi ciale, în toate județele Valahiei, funcționau 
spitale destinate cu precădere bolilor venerice. Ele au fost amenajate ca stabilimente 
publice de dimensiuni modeste (cu 15 până la 20 de paturi), cu două utilități egale 
ca importanță: pe de o parte, serveau ca centru de îngrijire gratuită (sau cu plată) 
a bolnavilor „internați”, în speranța unei vindecări, și, pe de altă parte, ca bază de 
informații pentru supravegherea medicală a populației externe. La 6 iunie 1853, 
s-a completat articolul 1 al legii prin precizarea: „spitalele de prin județe având a fi  
permanente” se „vor numi spitale de județe”.65 Cu acest prilej, au fost numiți și „doi 
revizori ai spitalelor venerice”. Unul, în persoana doctorului Dimitrios Vartiadis, 
orânduit la „spitalele din mica Valahie și trei județe din cea mare”, celălalt, pe nume 
Petre Protici, la „spitalele din Valahia mare”.66 Rolul lor în mecanismul sistemului 
medical era să inspecteze „starea” spitalelor, activitatea doctorilor și a „celorlalți 
amploiați”, apoi să scrie raport către Comitetul carantinelor și Consiliul medical. Pe 
seama rapoartelor, protomedicul alcătuia o „generală prescurtare”, pe care o avansa 
Departamentului din Năuntru „spre mai întinsă deslușire”. Primele anchetele întoc-
mite de inspectori exprimă o totală dezamăgire. Lista problemelor e lungă. Se stătea 
prost în toate, de la specialiști la infrastructură și logistică. Și peste toate „pătimașii 
venerici” refuzau internarea în spital pentru urmarea tratamentului medicamentos. 
La 15 martie 1855, Domnul, îngrijorat că „au trecut doi ani de la înfi ințarea spita-
lelor județene și boalele venerice nu se împuținează”, cerea Departamentului din 
Năuntru „să cerceteze și să se aducă venericii la spital. Femeile prostituate să se vi-
ziteze regulat în Capitală și în județe și cele bolnave să se caute”, iar protomedicului 
și „revizorului” le recomanda să „facă inspecțiuni prin județe”, să vadă dacă oamenii 
își fac treaba, să impulsioneze acțiunea de internare în spitale.67

Deschidem o paranteză pentru a spune că refuzul „venericilor” de a primi asis-
tență medicală în „spitalele de prin județe” e meteahnă veche. Încă din 1843, odată 
cu numirea „doctorilor de județ”, s-a încercat spitalizarea lor. Cu toată silința doc-
torilor, cei mai mulți „pătimași” refuzau să declare boala, cât despre internarea în 
spital nici nu se punea problema. Motivele sunt variate. Istoricul Bogdan Mateescu 
explică reținerea venericilor la internare în spitalele de județ prin trei aspecte: „pă-
răsirea lucrului pământului, deplasarea, dar, mai ales interacțiunea cu poliția și doc-
torul”.68 Se știe că până în 1853, din rațiuni economice, aceste spitale funcționau 

65 Ibidem.
66 „Tablou de tot numărul și numirea doctorilor [ș]i altor slujbași medicali ce se afl ă în slujba admi-

nistrativă a statului atât prin județe, cât și aici în capitală”, în Buletinul Ofi cial, nr. 39, 22 iunie 1853, 
p. 154.

67 Buletinul Ofi cial, nr. 22, 15 martie 1855, p. 85.
68 Bogdan Mateescu, „Boală venerică, prostituție și construirea sistemului sanitar în Țara Românească 

(anii 1830-1850): provincia”, în Constanța Vintilă-Ghițulescu (ed.), Sexualitate și discurs politico-re-
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numai în sezonul călduros, interval ce coincidea cu perioada cea mai aglomerată a 
țăranului (lucratul ogoarelor). O nuanță am mai adăuga: studiind arhiva Eforiei spi-
talelor civile, am observat că reținerea venericilor față de spitalizare era legată doar 
de spitalele sezoniere din județe; spitalele subordonate Eforiei înregistrează altă si-
tuație. De exemplu, spitalul Brâncovenesc. Aici în 1843 au fost internați și îngrijiți 
1253 de bolnavi, din care 531 cu „pătimi venerice”. La sfârșitul anului „tabela” arată 
467 de venerici „tămăduiți”, 59 „ușurați” și „5 morți”.69 În anii următori numărul 
pătimașilor venerici crește spectaculos: 682 în 1844 și 795 în 1845.70

Pe această linie a instituționalizării „pătimașilor venerici” mai amintim inițiativa 
statului din 1851. În acest an, principele domnitor Barbu Știrbei recomanda minis-
trului de interne să arate mai multă îndemânare și „bunăvoință” în „descoperirea 
pătimașilor de boale sifi litice” și să-i aducă „în căutarea spitalurilor”. Documentul 
nu ne spune explicit prin ce mijloace să-i aducă, ci numai ca vornicul „să pue la 
cale, prin ajutorul cârmuitorilor și doctorii județelor, a se face o exactă cercetare 
prin orașe”. Se mai menționa ca acțiunea să înceapă cu „pătimași, femeile publice, 
locuitorii țărani, oameni săraci, soldați de prin locurile unde nu se afl ă spitaluri os-
tășești, clasul slugilor și al țiganilor, precum și toți aceia câți se vor găsi cu semne 
pe obraz, pricinuite de boale sifi litice”. Iar cei depistați „suferinzi” să fi e internați 
în spital, trecuți într-un „catastif lămurit” și tratați. În aceeași adresă, domnitorul îi 
atenționează și pe doctori: să nu mai „sloboază din spitaluri pe vreun pătimaș, până 
nu se va tămădui cu desăvârșire”, și la „slobozirea lor din spitaluri” să „li se dea bi-
leturi doveditoare de-a lor însănătoșire”.71 

Întorcându-ne la doctori, ei erau văzuți de putere drept garanții noii ordini me-
dicale. „Statorniciți” de lege în spitale, organizați ierarhic și retribuiți lunar, doctorii 
urmau să ofere o gamă de servicii medicale și sfaturi igienice pacienților, să vegheze 
asupra fenomenelor endemice și epidemice, să țină la curent autoritățile cu starea 
de sănătate a populației, cu starea sanitară a regiunii, cu acțiunea de medicalizare 
„a venericilor” și cu procesul de imunizare contra variolei a copiilor. Cum mergeau 
lucrurile în realitatea? Fotografi a momentului arată că 16 din cele 17 județe ale 
Valahiei aveau probleme de personal. Cel mai bine s-a descurcat județul Dolj, aici 
echipa era completă (în formula un doctor, doi chirurgi și trei felceri). Alte patru 
județe – Brăila, Ilfov, Muscel și Râmnicu Sărat – aveau angajați cei doi doctori rân-
duiți de lege, însă nu stăteau prea bine cu chirurgii și felcerii. Restul județelor se 

ligios în societatea românească premodernă, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 
2016, p. 157. Vezi, pe același subiect, dar o localizare diferită, Nicoleta Roman, „Prostituția, boala 
venerică și construcția sistemului sanitar în București și județul Ilfov (1831-1859), în C. Vintilă-
Ghițulescu (ed.), op. cit., pp. 227-298.

69 V. Gomoiu, V. Plătăreanu, Centenarul Spitalului Brâncovenesc (1837-1937), București: Monitorul 
Ofi cial și Imprimeriile Statului, 1937, pp. 68-69.

70 Ibidem, pp. 71, 74.
71 Al. G. Gălășescu, Eforia Spitalelor Civile din București, ed. cit., p. 436
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descurcau cu un doctor și trei felceri.72 În 1854 se publică o nouă listă a „amploiaților 
medicali de prin județe”. Era de așteptat o ameliorare în sensul cerut de lege. Însă, 
cu excepția județelor Brăila, Buzău (amândouă aveau câte un doctor, un chirurg și 
doi felceri) și Prahova (un doctor, un chirurg, un felcer), rezolvarea problemele de 
sănătate ale oamenilor depindea de un doctor și trei felceri.73 Trei ani mai târziu, 
în 1858, datele rămân neschimbate în ce-i privește pe doctori și restul „amploiaților 
medicali”, însă pe listă apare un nou funcționar: „preotul spitalului județean”.74

Se poate spune că fi xarea unei echipe medicale alcătuită din trei doctori (doi doc-
tori și un chirurg) și trei felceri, așa cum glăsuia legea din 1853, în reședințele de 
județ ale țării a fost, în această perioadă, o misiune imposibil de realizat. Explicații 
s-au dat și sunt felurite. Cele mai multe avansează scuza că nu s-au găsit resurse fi -
nanciare pentru completarea grilei de personal cerută de lege. Probabil că așa a fost, 
cu toate că legea din 1853 a fost însoțită de un buget „pentru venituri și cheltuieli”, 
precizându-se negru pe alb de unde să fi e luate sumele („de la visterie”, de la „fi ecare 
cutie sătească”, de la „casele municipale de prin orașe și târguri”, „din fondurile spi-
talelor” Filantropia, Ploiești și Buzău, din „fondul Ionașcu din Slatina”), în ce procent 
și cât să se dea la fi ecare „amploiat”.75 În plus, pe lângă doctori și chirurgi, în 1857, 
au fost angajați și preoți în spitale. Sunt posibile și alte justifi cări: fi e posturile nu 
erau atractive pentru doctori, fi e oferta de locuri de muncă depășea masiv cererea. 
Deocamdată, concludent era că s-a acceptat formula un doctor și trei felceri la fi ecare 
județ. Succesul reformei medicale depindea de ei. Mai era însă de așteptat. Semnalele 
sosite la Consiliul medical în primii ani de la implementarea legii nu au fost prea 
încurajatoare. Doctorilor li se imputa că deși sunt bine plătiți nu se implică destul. 
Că se mărginesc doar la ceea ce e trecut în regulament, că nu au inițiativă și nu știu 
ce presupune răspunderea personală. Criticile din rapoarte au ajuns și pe masa dom-
nitorilor. Ca în cazul principelui domnitor Barbu Știrbei, care își face publică supă-
rarea. Le reproșează că îi numise în funcție, „după recomandația” Departamentului 
din Năuntru”, cu gândul că își vor îndeplini „slujba nu cu moliciunea obișnuită, ci 
cu pătrundere de sfi ntele datorii puse asupra corpului medical pentru organizarea 
servițiului în toate ramurile sale și pentru dobândirea rezultatelor ce se cer de noua 
legiuire”.76 În alte rapoarte se subliniază că doctorii își abandonează „slujbele după 
câteva luni” de la numire. Nu se spune și de ce. Motivul îl afl ăm din rapoartele „doc-
torilor de județ” către „Cinstitul Comitet”. Ei spun limpede că nu sunt plătiți la timp 
și că de multe ori trec „luni până la un an” ără ca autoritățile să se „ostenească” să 

72 „Tablou de tot numărul și numirea doctorilor [ș]i altor slujbași medicali ce se afl ă în slujba admi-
nistrativă a statului atât prin județe, cât și aici în capitală”, Buletinul Ofi cial, nr. 39, 22 iunie 1853, 
pp. 153-154.

73 Almanah al Statului pe anul 1855, tipărit la Zaharia Carcalechi, București, 1855, pp. 78-82.
74 Almanah al Statului pe anul 1858, București: Imprimeria Mitropolitului Niphon, 1858, pp. 61-65.
75 „Proiect de întinderea așezămintelor sanitare și îmbunătățirea serviciului medical”, Buletinul 

Ofi cial, nr. 16, 3 aprilie 1853, p. 62.
76 Buletinul Ofi cial, nr. 39, 22 iunie 1853, p. 153.
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„le dea drepturile cuvenite”.77 De aici rezerva multor doctori de a lucra în serviciul 
public sau numai în serviciul sanitar al statului. Când Comitetul s-a plâns că nu are 
destui chirurgi pe care să-i trimită prin sate așa cum cerea legea, Domnul a reacțio-
nat prompt și ără echivoc: să se facă cu ce are sistemul, să se împartă „județul între 
doi felceri, care să aibă cunoștință deplină a vacsinării și instrucții precise, precum și 
provizie de vacsină proaspătă și de bună calitate”.78

În plus, nici pătimașii nu se înghesuiau să apeleze la serviciile doctorilor din 
spitalele „de prin județe”. Doctorul Iacob Felix punea împotrivirea lor la interna-
re pe seama genezei spitalelor județene: „poporul însă n-a uitat originea acestor 
așezăminte și mult timp intrarea în ele a fost considerată rușinoasă”.79 Ceea ce era 
adevărat. Multe din spitalele județene au fost înfi ințate înainte de 1853 și funcționa-
seră ca spitale sezoniere destinate exclusiv bolilor venerice. Legea din 1853 a decis 
înfi ințarea de spitale permanente și multifuncționale în toate orașele capitală de 
județ. Astfel, spitalelor deja existente li s-au alăturat altele noi. Pentru populație n-a 
contat prea mult nici schimbarea denumirii, nici profi lul multifuncțional. În mintea 
lor, spitalul județean era legat de imaginea unui boli rușinoase, iar cine intra în ele 
recunoștea că nu a fost tocmai un „bun creștin”. Nu întâmplător reformatorii au 
apelat la serviciile preoților în spitale.

La București, cooptarea doctorilor în serviciul medical al orașului n-a ridicat 
probleme deosebite. „Tabloul” dat publicității arată că, în 1853, fi ecare district al 
Capitalei dispunea de o echipă formată din trei specialiști (un doctor, un felcer 
și o moașă).80 În plus, la „întâmplări extraordinare”, le veneau în ajutor chirurgul 
„mamoș”, protoveterinarul și veterinarul.81 Faptul este de ținut minte, cu atât mai 
mult cu cât un „doctor de despărțitură” trebuia să aibă studii medicale solide, adică 
să fi e doctor „în medicină și chirurgie”. Apoi, potrivit normelor ce le regla acti-
vitatea, serviciile lor nu se rezumau doar la populația Capitalei. Erau comisari ai 
sănătății publice și aveau de administrat serviciul medical al țării. Adesea multitu-
dinea responsabilităților s-a refl ectat în calitatea deciziilor. De multe ori se iveau 
probleme cu caracter de urgență, iar obligația de a lua decizii imediate i-a condus la 
conceperea de reglementări sau măsuri evazive și fragile, care, în timp, au generat 
disfuncții și incongruențe.

După unirea Principatelor, doctorul Carol Davila (1828-1884, francez de origine și 
împământenit român) a fost desemnat de domnitorul Alexandru I. Cuza (1859-1866) 
să diriguiască serviciul medical al țării. De la început, Davila a imaginat un plan de 
lucru menit să pregătească terenul pentru unifi carea administrațiilor medico-sanita-

77 ANIC, Fond Comitetul carantinelor, dosar 2/1854, f. 183 și f. 591.
78 Buletinul Ofi cial, nr. 39, 22 iunie 1853, p.153.
79 I. Felix, Istoria igienei în România, vol. I, București: Institutul de Arte Grafi ce Carol Göbl, 1901, p. 34.
80 „Tablou de tot numărul și numirea doctorilor [ș]i altor slujbași medicali ce se afl ă în slujba admi-

nistrativă a statului atât prin județe, cât și aici în capitală”, Buletinul Ofi cial, nr. 39, 22 iunie 1853, 
p. 154.

81 Ibidem.
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re din Principatele Unite și organizarea sistemului național de sănătate publică. Până 
la fi nalizarea proiectului, Davila a căutat să modernizeze serviciul medical existent: 
un serviciu încă neadaptat la toate cerințele societății, dar capabil să identifi ce fo-
carele de boală și să intervină cu promptitudine până a nu se transforma în epide-
mii. Mai exact, doctorul Davila a propus guvernanților un proiect de îmbunătățire 
a „serviciul medical în districte”, în centrul căruia stă intenția de-a „ameliora starea 
săteanului”. Acesta e țelul pe care îl enunța legea de înfi ințare a „medicilor de aron-
disment”. Adoptată de guvern la începutul lunii februarie 1862, legea impunea ca în 
„fi ecare arondisment” al României să fi e instalat un medic și o „farmacie portativă”. 
Cu ajutorul lor, guvernanții sperau să stârpească „boalele syphilitice” și să „ușureze 
suferințele” sătenilor „în timpi de boli”.82 S-a recurs la această soluție din rațiuni 
fi nanciare și practice. În loc să se cheltuiască „enorme sume” ca să se „înmulțească 
spitalele în orașe, târguri și chiar sate”, spitale față de care locuitorii țăranii exprimă 
„extremul dezgust”, mai bine să existe „medicii de arondismente”, care să asigure 
asistență medicală locuitorilor săteni „acasă, prin mijlocul vizitelor și a distribuțiilor 
gratuite de medicamente”. Cât despre spitalele din districte, legea cerea sporirea „nu-
mărului de paturi”, iar spitalizarea pătimașilor să se facă numai în caz de complicație, 
„pentru vreo operație sau pentru o boală ce cere îngrijiri mai lungi”.83 

Legea a lămurit și care erau serviciile medicului: să acorde „tuturor bolnavilor 
din arondisment ajutor medical” (ără „vreo plată pentru medic sau consultație”), 
să dea „locuitorilor sărmani, dorobanților și grănicerilor” medicamente gratuite din 
„farmacia portativă”, să „vaccineze și să revaccineze copiii”. Alte servicii din caietul 
de sarcini al „medicului de arondisment” țineau de medicina legală, de poliția sani-
tară (să ia măsuri „pentru mărginirea bolilor sifi litice”, să „viziteze de mai multe ori 
pe an” școlile comunale, „cazărmile dorobanților”, „aresturilor”, „cârciumile, hanu-
rile și băcăniile” și să se „încredințeze de starea igienei lor”, să vegheze ca „cimiti-
rele să nu infecteze nici aerul în vecinătatea locuinței, nici puțurile”84), de medicina 
veterinară (să „dea ajutor vitelor bolnave și să ia măsuri pentru a preîntâmpina 
izbucnirea și întinderea epizootiilor”85) și de serviciul birocratic. Așadar, sintetizând 
informațiile, reținem că medicul de arondisment avea atribuții curative, de poliție 
sanitară, administrative și chiar civilizatoare, de vreme ce legea îi impunea „să fi e 
purtătorul civilizației prin comunele sătești”86. 

E limpede că responsabilitățile „medicului de arondisment” întrec cu mult posibi-
litățile fi zice ale unui medic obișnuit. Motivul acestei „supraîncărcări” a fost numărul 
mic de medici. Conform listei publicate în Monitorul Ofi cial, din 3 februarie 1862, în 

82 „Proiectul de ameliorarea serviciului medical în districte prin înfi ințarea medicilor de arondis-
ment”, în Monitorul medical al României, an I, nr. 8, 27 martie 1862, p. 57.

83 Ibidem, p. 58. 
84 „Proiectul de ameliorarea serviciului medical în districte prin înfi ințarea medicilor de arondis-

ment”, în Monitorul medical al României, an I, nr. 8, 27 martie 1862, pp. 60-61.
85 Ibidem.
86 Ibidem, p. 63.
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Valahia existau înregistrați ofi cial „99 de doctori în medicină”, „11 magiștri în chi-
rurgie”, „21 de patroni în chirurgie” și „20 de subchirurgi”,87 meniți să ofere servicii 
de asistență medicală unei populații ce număra aproximativ 2.500.000 locuitori. În 
Moldova, serviciul medical al populației (estimată în jurul cifrei de 1.500.000) era asi-
gurat (după datele oferite de Monitorul Ofi cial din 15 februarie 1862) de „93 de doc-
tori în medicină”, „6 magiștri în chirurgie” și „41 de patroni în chirurgie”.88 Aceștia 
abia puteau acoperi asistența la nivel urban. Pentru spațiul rural, autorii proiectului 
au hotărât să-i angajeze în funcția de „medic de arondisment” pe studenții Școlii 
Naționale de Medicină din București. Dar nu orice student, ci doar pe aceia care în-
cheiaseră atât primii doi ani de școală, cât și cei trei ani de stagiu obligatoriu (doi ani 
de practică în spitale civile sau militare și un an în funcția de subchirurg de districte). 
În schimbul a 300 lei pe lună, studenții au fost obligați să-și prelungească stagiul în 
provincie cu „un an de zile” și să acorde asistență medicală locuitorilor săteni. Așa au 
fost recrutați o parte a medicilor de arondisment. După încheierea stagiului, studen-
ții urmau să se întoarcă la școală pentru a-și fi naliza studiile.89 

În concluzie, instituția „medicului de arondisment” a fost gândit ca o structură 
de autoritate medicală mai apropiată de micile comunități din târguri și sate. Ea 
trebuia să medicalizeze lumea rurală rapid și radical. Din nefericire, efi ciența ei a 
depins în cea mai mare parte de legislație și de resursele umane și fi nanciare ale 
statului. Unele erau insufi ciente, altele lipseau cu desăvârșire! Problema este că nu 
se poate construi ceva până la capăt numai cu intenții bune și strategii competen-
te, ără a avea la dispoziție oameni, resurse fi nanciare și instrumente de acțiune și 
constrângere. Legea de organizare a serviciului sanitar a venit abia în 1874, pe când 
diriguitorul administrației sanitare era doctorul Ștefan Capșa (1822-1885). Esența ei 
a constat în organizarea serviciului medical al României sub forma unui departa-
ment special (numit „Direcția generală a sistemului sanitar”), plasat în subordinea 
Ministerului de Interne. La conducerea „direcțiunii” a fost așezat „directorul ge-
neral” – numit de Domnitor „dintre doctorii în medicină cei mai experimentați”. 
Directorul serviciului deținea în Ministerul de Interne poziția unui ministru al să-
nătății de astăzi și „depindea direct de ministru” de Interne, care, la rândul lui, putea 
să-i delege „parte din atribuțiunile sale”. Rostul „direcțiunei” (alcătuită la început 
din 17 membri) era de a veghea la sănătatea și igiena publică, la practica medicală, 
la personalul medical și farmaceutic. Nu singură, ci împreună cu Consiliului medi-
cal superior. Mai exact, „direcțiunea” punea în practică ceea ce consiliul preconiza.90

87 Monitorul. Jurnalul ofi cial al Principatelor Unite, nr. 25, 3 februarie, 1862, p. 103.
88 Monitorul. Jurnalul ofi cial al Principatelor Unite, nr. 35, 15 februarie 1862, p. 170. 
89 Monitorul. Jurnalul ofi cial al Principatelor Unite, nr. 73, 31 martie 1862, pp. 303-304. Considerații 

fi ne despre instituția medicului de arondisment, în excelentul articol al lui Gh. Brătescu, Medicul 
de arondisment, în V. L. Bologa (coord.), Din istoria medicinii românești și universale, București: 
Editura Academiei R.P.R., 1962, pp. 341-347. 

90 Alin Ciupală, Constantin Bărbulescu ș.a. (coord.), Legislația sanitară în România modernă (1874-
1910), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 49-50. 



153

Legat de Consiliu medical superior, legea din 1874 i-a retras competența de a 
acordă dreptul de liberă practică și l-a gândit drept „laboratorul” administrației sa-
nitare. Aici se strângeau informațiile referitoare la „starea și necesitățile serviciului 
medical”, aici se preconizau „măsurile de ameliorare a sănătății publice”, și tot aici 
se întocmeau proiecte, „instrucțiuni și regulamente” cu caracter medico-sanitare.91 
Totuși, pentru ca deciziile consiliului să capete întrupare în societate, ele trebuiau 
să fi e aprobate de ministrul de interne. În ce privește diriguirea consiliului, legea 
a hotărât că „Ministrul de interne este de drept președintele consiliului medical 
superior” și numai în lipsa acestuia „va fi  prezidat de către directorul general al 
serviciului sanitar”. În mod obișnuit, legea rezerva „directorului general al serviciu-
lui sanitar” numai calitatea de „membru” al Consiliului; altfel spus, devenea unul 
din cei „nouă membri doctori în medicină” ai consiliului. Membrii erau „numiți de 
Domnitor” la „recomandarea Ministrului de Interne, dintre medicii cei mai distinși 
prin știință și prin experiența lor”.92

O altă prerogativă importantă a consiliului ținea de supravegherea specialiștilor 
și a practicii medicale și farmaceutice. Iată ce era trecut în agendă consiliului: „cer-
cetează și clasifi că meritele medicilor și a altor agenți sanitari”, le „apreciază aptitu-
dinea în serviciul sanitar”, iar în caz de greșeli „comise în exercițiul artei medicale 
și farmaceutice” propune „suspendarea sau destituirea din posturi sanitare”; de ase-
menea, consiliul este cel care „inspectează stabilimentele publice și private sanitare”, 
„priveghează exercițiul farmaciei și preface la necesitate farmacopeea și taxa farma-
ceutică”, și se pronunță „asupra tuturor chestiunilor științifi ce medicale care i se pre-
zintă de diferitele ministere”.93 Cu alte cuvinte, începând din 1874, Consiliul medical 
superior este cel care controlează piața serviciilor medicale. Ochii lui erau atenți atât 
la felul cum scriau doctorii rețete, cât și la modul cum spițerul prepara medicamen-
tele. El era cel care evalua și amenda personalul medical și practica medicală.

Epilog 

Aceasta a fost strategia de instituționalizare a medicinei în România, în inter-
valul 1830-1874. La capătul ei a rezultat un sistem medical organizat piramidal și 
susținut de stat, mergând de la serviciul carantinei și al departamentelor medica-
le până la Direcția generală a sistemului sanitar, de la Comitetul carantinelor și 
Comisia doctoricească până la Consiliu medical superior și Ministerul de Interne. 
Acțiunea a constituit un proces de modernizare medicală,94 nu atât prin calitatea 

91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 Monitorul Medical al României, nr. 7, 25 februarie 1865, pp. 49-50.
94 Pentru serviciul medical al armatei trimitem la studiul lui Marius Pop, „Serviciul sanitar al Armatei 

române în perioada 1914-1945”, în Caiete de Antropologie istorică, anul XV, nr. 1 (30), Ianuarie-
Iunie, 2017, pp. 54-84, și la cartea lui Dan-Gabriel Arvătescu, Poveștile medicinei romașcane, 
Roman: Editura Papirus Media, 2018, pp. 91-98.
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realizărilor imediate, dependente de conjunctură, cât prin anvergura obiectivului 
asumat: stoparea epidemiilor și asigurarea unei minime asistențe medicale popula-
ției în întregul ei. 

Substanța acestui proces de instituționalizare se rezumă la ideea că el a inițiat și 
declanșat schimbarea medicală. Prin acest mecanism (oameni, legi, instituții) statul 
va veghea la starea de sănătate a populației, va asigura condițiile de menținere a 
sănătății ei și va interveni în caz de necesitate. Nu era vorba doar de a suprima 
boala acolo unde ea se ivea, ci de a o preveni, adică statul, în calitate de autoritate 
instituțională decisivă, a creat și susținut anumite tipuri de intervenție, care de mul-
te ori nu au fost terapeutice și nici măcar medicale în sens strict, întrucât priveau 
la condițiile și modurile de viață, la habitat, la mediu, la alimentație, la igienă etc.95

95 De văzut, Michel Foucault, „Biopolitică și medicină socială”, în Dits et écrits, vol. II, p. 81.
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Instituțiile medicinei din România în perioada 1830–1874

Rezumat: Studiul acesta analizează începutul procesului de instituționalizare medicală, din Valahia 
și Moldova (apoi, din 1859, România), începând cu deceniul trei al veacului al XIX-lea până la 1874. 
Procesul presupune fundamentarea unui sistem medico-sanitar organizat și susținut fi nanciar de stat, 
menit să vegheze la sănătatea publică, și a câtorva instituții terapeutice, de cercetare și de învățământ 
(spitale, clinici și laboratoare medicale, instituții de învățământ și de cercetare medicală, specialiști me-
dicali – medici, chirurgi, felceri, moașe –, presă medicală, societăți și asociații profesionale). 

Cuvinte cheie: legislație medicală, Serviciul sanitar, carantine, departamente medicale, instituții 
medicale.

The medical institutions in Romania from 1830 to 1874

Abstract: This study analyzes the beginning of the process of medical institutionalization, from 
Wallachia and Moldova (then, from 1859, Romania), starting with the third decade of the 19th century 
until 1874. The process involves the foundation of a medical-sanitary system organized and fi nancially 
supported by the state, meant to supervise over the public health, and several therapeutic, research and 
educational institutions (hospitals, clinics and medical laboratories, educational and medical research 
institutions, medical specialists – doctors, surgeons, nurses, midwives –, medical press, societies and 
professional associations).
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