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MODERNIZAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI:  

CAMPANIILE SANITARE DIN JUDEŢUL VÂLCEA (1938–1940) 

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU 

Abstract: In this paper are analysed, principally, on base of the archive 
documents information’s, the sanitary campaigns from 1938–1940 in County 
Vâlcea. These campaigns constituted, on the whole, a number of landmark 
socio-sanitary measures and actions, designed to propagate in the human 
communities the minimum norms of the collective and individual hygiene, 
which improved the health and life conditions of the population. Also, 
sanitary campaigns can be considered a starting point for the modernization 
of households and the common spaces for public use and of the medical and 
sanitary infrastructure. These have been implemented thru a conjugated 
action of the state’s institutions (administration, county services of Health 
Ministry, Social Service and cultural houses – cămine culturale etc.) with the 
support and by involvement of local communities. 
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Începând cu anul 1934, urmărind valorificarea experienţei de şapte ani a 

campaniilor monografice, Dimitrie Gusti a introdus o nouă formulă de modernizare 
a satelor, organizând pentru prima dată campanii culturale studenţeşti, cu scopul 
cunoaşterii realităţilor locale, şi, prin „acţiune” – implicarea efectivă în 
soluţionarea unor probleme socio-culturale, „de a forma un curent de opinie 
favorabil modernizări, raţionalizării vieţii concrete din comunitatea rurală”1. 
Munca culturală a studenţilor la sate era o strategie complexă, susţinută de 
autorităţile de stat şi realizată de echipele studenţeşti cu concursul elitei rurale. 
Căminul cultural devenea principala instituţie prin intermediul căreia era 
coordonată la nivel local activitatea de modernizare a satului. În domeniul culturii 
sănătăţii, accentul se punea pe igienă generală, puericultură, alimentaţie sănătoasă, 
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ocrotirea sănătăţii şi educaţia fizică. Îmbunătăţirea calităţii vieţii ţăranului român 
presupunea, în viziunea gustiană, aplicarea unor soluţii practice care să vizeze, 
concomitent, toate domeniile de activitate, inclusiv pe cel al sanitar2. 

Din anul 1938, strategia de modernizare a societăţii româneşti a fost 
transferată de la nivel microsocial la nivel macrosocial, prin infiinţarea instituţiei 
Serviciului Social, la 18 octombrie3. În acest context, se poate afirma că, prin 
conceperea, organizarea şi desfăşurarea lor, campaniile sanitare din perioada  
1938–1940 au fost, în esenţă, tributare doctrinei gustiene privind modernizarea – 
„ridicarea” – satelor româneşti şi a experienţei acumulate prin activitatea de cinci 
ani de experimentare asupra realităţilor sociale din lumea satului românesc a 
echipelor studenţeşti ale Fundaţiilor Culturale Regale „Principele Carol”4, ceea ce 
explică în mare parte amploarea şi maniera cvasi-holistică în care s-a abordat 
problematica sănătăţii populaţiei începând cu anul 1938.  

Campaniile sanitare din anii 1938–1940 au constituit parte integrantă din 
reformele şi/sau măsurile care, în esenţă, trebuiau să permită şi să contribuie la 
introducerea unui grad minim de civilizaţie în special în mediul rural, vizând, însă, şi 
anumite zone din mediul urban, fiind cunoscut faptul că în anii ’30 ai secolului  
al XX-lea starea de sănătate precară a populaţiei rurale, mai ales „devenise un 
fenomen cronic”5, cauzat de probleme socio-sanitare diverse, precum: sărăcie, 
condiţiile rudimentare de locuit, lipsa muncii raţionale şi necunoaşterea unor norme 
minime, elementare de igienă individuală şi colectivă, alimentaţia neadecvată şi 
insuficient diversificată, sistematizarea defectuoasă a curţilor şi a grădinilor, existenţa 
redusă sau, în multe locuri, inexistenţa grădinilor de zarzavat, creşterea păsărilor şi a 
animalelor în condiţii insalubre, alcoolismul, lipsa cunoştinţelor de puericultură etc.6. 
Efectele negative ale unei asemenea situaţii se făceau resimţite atât asupra sănătăţii 
populaţiei, şi erau în măsură să favorizeze apariţia şi răspândirea bolilor şi/sau 
edipemiilor cu care se confrunta populaţia în perioada analizată. 

 
2 Dimitrie Gusti, Sociologia Militans. Cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii, II, Acţiune, 

Bucureşti, Fundaţia Regele Mihai I, 1946, p. 276. 
3 Zoltán Rostás, Atelierul Gustian. O abordare organizaţională, Bucureşti, Tritonic, 2005, 

passim. 
4 Vezi, pentru o analiză a noii formule de modernizare a satelor, introduse de Dimitrie Gusti 

începând cu anul 1934, Zoltán Rostás, op. cit., 2009, p. 19–21, 230. 
5 Keith Hitchins, România 1866–1947, traducere din engleză de George D. Potra şi Delia 

Răzdolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 367. 
6 Vezi pe larg, pentru o analiză privind consumul de cereale comestibile, legume, fructe şi 

consumul de alimente animale în perioada interbelică, Enciclopedia României, vol. IV, Economia 
naţională. Circulaţie, distribuţie şi consum, comitetul de direcţie: D. Gusti, C. Orhidan, Mitu 
Georgescu, Dan Botta, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943, p. 919–922 iar, pentru contextul socio-
cultural şi sanitar negativ, „Sanitarul”, Craiova, anul I, decembrie 1938, nr. 9, Craiova, p. 436–439. 
Ca urmare a consumului redus de lapte în rândul populaţiei adulte şi, îndeosebi, în rândul copiilor, 
Comitetului Naţional al Laptelui, înfiinţat în 1930 înfiinţat pe lângă Institutul Naţional Zootehnic,  
printre altele, a acţionat pentru popularizarea importanţei consumului de lapte de bună calitate, păstrat 
şi conservat în condiţii igienice („Torţa Olteană”, Craiova, an IV, nr. 47–48, 26 iunie 1938, p. 2).   
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Situaţia de înapoiere din mediul rural era descrisă şi de regele Carol al II-lea, 
în discursul rostit, în faţa echipelor regale, la 30 iunie 1934. Acesta semnala 
drumuri nepracticabile/stricate, garduri dărăpănate, mizerie (praf, şanţuri pline cu 
apă) şi „mai nicăieri nu vezi grădini, cu toate că fiecare sătean are un petec de 
pământ (…). Trebu[i]e să învăţăm cele mai elementare reguli de igienă, fizică şi 
morală”7.  

Plecând de la acest context ne propunem să analizăm, în principal, pe baza 
informaţiilor oferite de documentele de arhivă, campaniile sanitare din 1938–1940 
în judeţul Vâlcea, înţelese ca fiind, în ansamblu, măsuri socio-sanitare menite să 
propage în rândul comunităţilor umane norme minime de igienă individuală şi 
colectivă şi să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale populaţiei; un punct de plecare 
pentru modernizarea gospodăriilor şi a spaţiilor comune, de folosinţă publică şi a 
infrastructurii medico-sanitare. 

La 1 ianuarie 1938, judeţul Vâlcea era al patrulea judeţ din Oltenia ca 
suprafaţă (4.125 km2) şi ca număr de locuitori (275.963 de locuitori)8. Din punct de 
vedere administrativ-teritorial, era format dintr-o comună urbană, reşedinţă de 
judeţ – Râmnicu Vâlcea, 4 comune urbane nereşedinţe de judeţ (Băile Govora, 
Călimăneşti, Drăgăşani, Ocnele Mari) şi 133 de comune rurale, formate din 523 de 
sate şi grupuri de sate. După reorganizarea administrativă din martie 1939, 
comunele rurale erau în număr de 123, compuse din 464 de sate9.  

Judeţul Vâlcea a făcut parte în perioada 1938–1940, alături de judeţele 
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Romanaţi, din Ţinutul Olt  (una dintre cele  
10 unităţi administrativ-teritoriale cu caracter regional create prin legea 
administrativă din 14 august 1938)10, întinzându-se, în regiunea subcarpatică, 
până la jumătatea distanţei dintre Carpaţi – Dunăre, în lungul şi dreapta rîului 
Olt, fiind judeţ de munte în treimea nordică şi de dealuri, în restul punctelor 
cardinale.   

Bolile care afectau parte din populaţia din judeţul Vâlcea, ca de altfel şi din 
restul ţării, erau împărţite în două categorii: boli infecto-contagioase şi boli sociale. 
Totodată mortalitatea infantilă înregistra, în 1938, un indice de 13,9%. Bolile 
infecto-contagioase cu caracter epidemic, erau: febră tifoidă (71), tifos exantematic 
(2), rujeolă (80), scarlatină (196), tuse convulsivă (1.190), difterie (16), dizenterie 
(58), poliomielită (3), encefalită letargică (1), meningită cerebro-spinală (7), 
pustulă malignă (formă de localizare pe piele a antraxului, 9), tetanos (2). La 

 
7 Enciclopedia României, vol. I, Statul, comitetul de direcţie: D. Gusti, C. Orhidan, Mitu 

Georgescu, Dan Botta, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938, p. 950. 
8 Buletinul Statistic al României”, Bucureşti, anul XXXVII, nr. 10, octombrie 1938, p. 317; 

Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale (în continuare, se va cita: S.J.A.N. Dolj), fond 
Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, dosar nr. 109/1939, f. 2. 

9 Diana-Mihaela Păunoiu, Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt (1938–1940), Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2012, p. 130–131. 

10 Ibidem, p. 77–79. 
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acestea se adăugau următoarele boli sociale: tuberculoză (1.483), sifilis (3.163), pelagră 
(1.935), malarie (77), cancer (2), trahom (118), lepră (29) şi guşă (afecţiune 
tiroidiană)11. 

La 1 aprilie 1938, conform statisticii întocmite de Inspectoratul Sanitar 
General al Ţinutului Olt, populaţia judeţului Vâlcea din mediul rural reprezenta 
256.898 de locuitori; erau 24 de circumscripţii sanitare (dintre care erau 4 
circumscripii cu spital; un medic deservea 10.704 de locuitori); ca ajutori ai 
medicilor, funcţionau 66 de agenţi sanitari (1 agent deservea 3.892 de locuitori) şi 
29 de moaşe oficiale (câte una pentru 8.858 de locuitori). 

În mediul urban, funcţionau medici de circumscripţii sanitare urbane; 21 de 
agenţi sanitari de oraşe, 21 de moaşe oficiale bugetare şi surori de ocrotire. În 
Râmnicu Vâlcea, reşedinţa de judeţ, funcţiona un spital cu mai multe secţii de 
specialitate, iar in restul judeţului funcţionau 5 spitale mixte. Cele 6 spitale aveau 
disponibile pentru spitalizare, inclusiv pentru persoanele care sufereau de 
tuberculoză, un număr de 240 de paturi12. 

La 1 ianuarie 1939, conform statisticii întocmite de inspectoratul menţionat 
mai sus, în judeţul Vâlcea se menţinea aceeaşi infrastructură medico-sanitară şi 
acelaşi personal medico-sanitar, însă, era înregistrat un număr crescut al populaţiei 
din mediul rural ceea ce implicit creştea numărul locuitorilor arondaţi unui 
medic/agent sanitar/moaşe, după cum urmează: raportat la  260.742 de locuitori, 
câţi erau înregistraţi în mediul rural, un medic deservea 10.864 de locuitori, un 
agent sanitar, 3.950 de locuitori, iar o moaşă oficială, 8.991 de locuitori13. 

La 3 aprilie 1940, potrivit raportului privind activitatea Serviciului Sanitar al 
judeţului Vâlcea pe anul 1939–1940, în judeţ erau 24 de circumscripţii medicale, 
fiecare cu câte un medic, 69 de agenţi sanitari, 4 surori de ocrotire (una în oraşul 
Drăgăşani şi 3 în judeţ), 41 de moaşe (2 în oraşul Râmnicul Vâlcea, una în 
Drăgăşani şi restul în judeţ)14.  

Datele statistice redate anterior, deşi arată o sensibilă creştere a personalului 
medico-sanitar, relevă insuficienţa resurselor medico-sanitare pentru acţiunile 
complexe şi diverse care au fost demarate începând cu anul 1938, după cum vom 
arăta pe parcursul analizei noastre. 

Insuficienţa infrastructurii şi a personalului medico-sanitare era dublată de 
realităţile îngrijorătoare care afectau sănătatea populaţiei din judeţul Vâlcea, 
realităţi care au justificat, în parte, organizarea campaniilor sanitare. Pentru 
recontituirea „tabloului” general al condiţiilor de viaţă şi a lipsei de cunoştinţe 
minime privind igiena colectivă şi individuală, interdependente, de multe ori, cu 
starea de sănătate a populaţiei, redăm mai jos un fragment din „Darea de seamă pe 
anul 1939” a Căminului Cultural Judeţean din judeţul Vâlcea: 

 
11 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală Ţinutului Olt, dosar nr. 109/1939, f. 5–7. 
12 Ibidem, dosar nr. 24/1938, 8–9, f. 2–5. 
13 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală Ţinutului Olt, dosar nr. 109/1939, f. 2–5. 
14 Ibidem, dosar nr. 276/1940, f. 22. 
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„[…] 1) Sănătatea. Din datele statistice ale Serviciului Sanitar, reiese că 
populaţia satelor din Vâlcea, dă un mare procent de morţi din pricina boalelor 
sociale datorite (sic!) mizeriei (pelagra şi oftica15). Sătenii se hrănesc insuficient şi 
mămăliga, însoţită de felurite zarzavaturi şi fructe. Carnea şi ouăle se consumă 
numai de o infimă parte din populaţie şi mai mult în zilele de sărbători. Laptele, de 
asemenea, fiindcă vacile sunt puţine (în două comune din sudul judeţului s-au găsit 
câte 3 vaci cu lapte). Sătencele nu ştiu să facă pâine, să închege lapte ori să prepare 
brânzeturi. Exclusivitatea mămăligii a sporit numărul pelagroşilor. În trei comune 
(Dozeşti, Căţelu, Alunu) procentul pelagroşilor depăşeşte 30% din populaţie. 

2) Gospodăria.Marea majoritate a populaţiei şi-a construit case mici, 
nehigienice şi neestetice. Grajduri şi cocini de bârne netencuite se găsesc numai pe 
lângă locuinţele oamenilor înstăriţi. Curţile gospodăriilor sunt mari şi nefolosite. 
Multe dintre ele au întindere suficientă pentru a le procura proprietarilor 
zarzavaturi şi fructe pe anu întreg, dar ei nu le cultivă cu nimic. În anotimpurile 
ploioase sunt pline cu apă şi noroi. Şi casele şi dependinţele se aşază şi se 
construiesc fără respectarea higienei şi a esteticii. (…) 

3) Higiena. Sătenii nu respectă poruncile higienei. Mănâncă şi acasă şi la 
câmp mai multţi inşi din aceeaşi strachină, beau apă cu aceeaşi cană din vedriţe 
neacoperite şi aruncă în vadră apa rămasă nebăută. Bea la petreceri tot satul din 
aceeaşi ploscă. Nu feresc de contactul muştele nici alimentele, nici vesela. Nicio 
sârguinţă pentru igiena corpului şi curăţenia îmbrăcămintei, locuinţelor, 
dependinţelor şi a curţii. Hrana insuficientă, locuinţele lipsite de aer curat şi 
nesocotirea pruncilor higienei îi debilitează, îi piperniceşte, îi îmbătrâneşte înainte 
de vreme şi le scurtează viaţa”16. 

Campaniile sanitare. Campania din anul 1938 a fost cea care a stabilit 
normele de lucru şi a deschis direcţii de acţiune multiple pentru redresarea sănătăţii 
populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, îndeosebi, în mediul rural, care 
urmau să fie continuate şi adaptate în funcţie de necesităţi şi în anii următori.  

Desfăşurată la nivel naţional, campania sanitară a avut o durată de 8 luni de 
zile (aprilie – octombrie), fiind împărţită în 3 etape complementare.Principalele 
obiective următoarele: executarea evidenţelor sanitare; aplicarea integrală a 
măsurilor de igienă colectivă (salubrizarea satelor şi oraşelor, a locuinţelor şi 
gospodăriilor particulare, ameliorarea alimentării cu apă) şi a celor de igienă 
individuală (reguli de igienă corporală şi alimentară, măsuri de deparazitare); 
controlul localurilor publice; măsuri pentru combaterea bolilor contagioase şi a 
celor sociale; măsuri de propagandă prin conferinţe17.  

 
15 Oftica era cuvântul folosit pentru tuberculoza populară. 
16 „Vatra”, an V, nr. 26–29, decembrie 1939, p. 22. 
17 Diana Kinces, Monografii sanitare în perioada interbelică – surse ale istoriei locale, în 

„Satu Mare. Studii şi comunicări”, Seria Istorie. Etnografie. Artă. Restaurare. Conservare, XXXII/II, 
Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2016, p. 198–199; Florin Gabriel Leaşu, Campanii sanitare 
în România în prima jumătate a secolului XX (rezumat teză de doctorat), Braşov, 2014, p. 18 
(www.unitbv.ro>leasu-florin>LeasuFlorin-Rezumat-RO, accesat la 3 noiembrie 2020). 
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Fără a diminua importanţa celorlaltor etape, etapa a doua (1 august – 30 
septembrie) a fost considerată, în epocă, ca fiind etapa cea mai amplă, o adevărată 
„ofensiva sanitară”, atât datorită faptului că a constat în multiple acţiuni de igienă 
şi profilaxie, cât şi pentru că a înregistrat cea mai mare mobilizare pe teren a 
factorului uman. În această erapă au participat specialişti din domeniul medical, 
inclusiv a medicilor stagiari şi a personalului auxiliar, s-a beneficiat de sprijinul 
Fundaţiilor Culturale Regale şi a unui mare de colaboratori (premilitari, străjeri, 
învăţători, preoţi, profesori, jandarmi, agronomi, veterinari, ingineri, funcţionari 
administrativi, fiscali etc.)18.  

Potrivit raportului întocmit de prefectul judeţului Vâlcea la 7 februarie 
1939, adresat rezidentului regal al Ţinutului Olt, în campania din 1938 din judeţ 
s-au respectat, în cea mai mare parte, instrucţiunile generale primite de la 
autorităţile competente pentru buna desfăşurare a activităţii. În cursul anului, în 
judeţ nu a fost înregistrată nici o epidemie, existând numai cazuri de febră tifoidă 
şi scarlatină, pentru care au fost luate măsuri necesare de prevenţie şi igienice, 
obţinându-se oprirea extinderii bolilor şi apariţiei unor eventuale epidemii. 
Spitalele rurale au fost dotate corespunzător cu materiale destinate intervenţiilor 
urgente (cazuri netransportabile la spitalele urbane, naşteri, boli contagioase etc.), 
fiind prevăzute şi cu câte o baie. Totodată,  în judeţ a funcţionat un tren-baie care 
a executat demonstraţii în 5 staţiuni19. În toate regiunile judeţului, echipele 
sanitare ministeriale au efectuat „un ciclu de inspecţii sanitare cu titlu de 
propagandă”20.  

Începând cu 1 august, când la nivel naţional a început cea de-a doua etapă a 
campaniei sanitare – „ofensiva sanitară” – în judeţul Vâlcea, „s-a întreprins 
campania sanitară cu 4 echipe de medici trimise de Minister, care împreună cu 
medici[i] locali şi comitetele de asanare [căminele culturale – n.n.] au lucrat efectiv 
pe teren şi dând indicaţiuni autorităţilor şi obligând pe locuitori la lucrări de 
higiena locuinţei şi a curţilor”21. 

Începând cu  jumătatea lunii octombrie, în judeţ s-a desfăşurat „o anchetă de 
profunzime a sănătăţii poporului”22. În fiecare duminică şi zi de sărbătoare, 

 
18 „Sanitarul”, Craiova, anul I, decembrie 1938, nr. 9, p. 441–442.  
19 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, dosar nr. 216/1939, f. 23–24.  
20 Ibidem, f. 24. Potrivit programului de lucru general, stabilit de Ministerul Sănătăţii şi 

Asistenţei Sociale, în prima etapă a campaniei, s-a pus accentul pe efectuarea unei evidenţe sanitare la 
nivel naţional, acordarea de asistenţă medicală specializată şi pe propaganda în favoarea necesităţii 
efectuării demersurilor pentru redresarea sănătăţii populaţiei („Sanitarul”, Craiova, anul I, decembrie 
1938, nr. 9, p. 440). 

21 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, dosar nr. 216/1939, f. 24. 
22 Potrivit programului de lucru stabilit la nivel naţional, în a treia etapă, începând cu luna 

octombrie, s-a demarat „o anchetă de profunzime a sănătăţii poporului”, care a presupus deplasarea, 
în fiecare duminică şi în zilele de sărbătoare, a unor echipe de medici specialişti din localităţile-
reşedinţă de judeţ la spitalele din mediul rural cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea sănătăţii 
comunităţilor locale respective („Sanitarul”, Craiova, anul I, decembrie 1938, nr. 9, p. 443–444). 
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medicul primar al judeţului, împreună cu medicii specialişti s-au deplasat în 
comunele rurale şi, pe lângă conferinţele ţinute comunităţilor locale, „se fac 
inspecţiuni corporale în special la premilitari, descinderi la locuinţele 
tuberculoşilor, se execută tratamente (injecţiuni) şi se oferă medicamente”23. De 
asemenea, pentru a contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor, în judeţul 
Vâlcea au fost înfiinţate în, luna decembrie 1938, 92 de cantine şcolare, care 
asigura gratuit micul dejun pentru aproximativ 2.500 de elevi din şcolile primare 
rurale şi urbane. Începând cu anul 1939, acestea asigurau, de două ori pe 
săptămână, şi prânzul. 

În raportul menţionat mai sus, prefectul judeţului Vâlcea îl asigura pe 
rezidentul regal de faptul că autorităţile administrative au colaborat pentru buna 
desfăşurare a campaniei sanitare, „ba, acolo unde intelectualii (preoţi, învăţători) 
nu au depus suficient[ă] energie, conducerea a fost luată de primarul comunei”24.  

Deşi în raportul din 7 februarie 1939 prefectul judeţului Vâlcea îl asigura pe 
rezidentul regal al Ţinutului Olt că autorităţile administrative şi-au dat concursul 
pentru realizarea obiectivelor campaniei sanitare din 1938, dintr-un alt document 
reiese faptul că au existat şi situaţii în care autorităţile locale nu au acordat 
campaniei importanţa cuvenită. De exemplu, în procesul verbal din 22 august 1938, 
întocmit cu ocazia şedinţei administrative ţinute de R. I. Veteleanu, pretorul plăţii 
Cerna, judeţul Vâlcea, cu primarii, notarii şi şefii de autorităţi din plasa respectivă, 
se consemna faptul că dr. D. Popescu, medicul circumscripţiei Zăvoeni „arată că 
parte din autorităţile comunale se abat de la dispoziţiunile date cu privire la 
higienă, cerând a se lua măsuri şi a se da o largă publicitate sfaturilor date de 
D[omnia] sa şi echipele sanitare”25. 

Tot în şedinţa din 22 august 1938, medicul de circumscripţie respectiv făcea 
recomandări privind, alimentaţia locuitorilor şi igiena şi salubritatea colectivă, 
precum: construirea latrinelor după instrucţiunile oficiale; păstrarea fântânilor cu 
apă de băut în „perfectă stare de curăţenie spre a nu se forma băltoace în prejurul 
lor”, iar găleţile trebuiau prevăzute cu bare pentru a împiedica vitele să se adape 
din ele; convingerea locuitorilor să cultive grădini de zarzavat; să nu se mai 
consume porumb stricat, care dăuna sănătăţii, cauzând pelagra; obligarea 
locuitorilor să îşi zugrăvească casele o dată pe lună, să facă curăţenie în curţi şi 
gospodărie şi să care gunoaiele la câmp. Totodată, recomanda să fie luate măsuri 
pentru constituirea comisiilor comunale de igienă şi, în fiecare comună, să existe 
un dispensar unde bolnavii să poată fi consultaţi26. 

În aceeaşi şedinţă, pretorul plăşii Cerna dădea instrucţiuni autorităţilor locale 
pentru a se aplica măsurile de igienă în toate satele şi pentru a se verifica pe teren 

 
23 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, dosar nr. 216/1939, f. 24. 
24 Ibidem. 
25 S.J.A.N. Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, dosar nr. 26/1938, f. 55.  
26 Ibidem. 
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dacă s-au îndeplinit: „autorităţile locale vor merge din casă în casă spre a se 
convinge dacă toţi  locuitorii au văruit casele”27. 

Medicul primar al Serviciului Sanitar al judeţului Vâlcea considera, într-un 
raport din anul 1940, că, în anul 1938, campania sanitară a reprezentat o primă 
etapă importantă: „am reuşit să luăm contact mai strâns cu ţăranul, să-i arătăm şi să 
înţeleagă pericolul ce-l ameninţă dacă mai rămâne în starea de promiscuitate în 
care trăieşte şi, prin exemplu cu gospodării model, din punct de vedere igienic, ce 
am făcut în multe comune, le-am arătat ce au de făcut fiecare la el acasă”28.  

Experienţa primei campanii, a lărgit şi diversificat direcţiile de acţiune şi de 
activitate ale medicilor, care se vor reflecta în anul 1939, existând o continuitate a 
ceea ce se începuse şi înfăptuise în 1938. Practic, campania din 1938 a fost un 
punct de plecare, după care se va ghida activitate medico-sanitară şi de igienă 
publică, precum şi activitatea edilitară, şi în anii 1939–1940. Situaţia este 
consemnată în documente, arătându-se ceea ce s-a realizat şi care erau necesităţile 
apărute ca urmare a acestor campanii amănunţite din teritoriul rural şi urban. 

Ca o consecinţă a campaniei din 1938, judeţul Vâlcea a primit 6 stagiari şi 3 
surori de ocrotire, al cărui rol era foarte important în rezolvarea obiectivului 
„mama şi copilul”, menit să reducă mortalitea infantilă şi să contribuie la 
creşterea unor copii sănătoşi prin educarea mamelor. De asemenea, erau 121 de 
cantine şcolare funcţionale. S-au înfiinţat şcoli pentru pregătit alimentele în  
4 comune (Muereştile, Stoeneşti, Bujoreni şi Măldăreşti), considerându-se însă că 
erau insuficiente şi „e de dorit ca aceste şcoli să se generalizeze în toate 
comunele pentru a învăţa pe viitoarele gospodine buna şi higienica pregătire a 
alimentelor”29.  

Totodată, erau 29 de băi populare asigurate şi cu instalaţii la destinaţie  
(4 ridicate şi 3 în construcţie); s-au construit puţuri model închise, fără posibilitate 
de infectare a apei (16 terminate şi 13 în construcţie); alte proiecte se aflau în 
derulare în 7 comune (Brezoiu, Zătreni, Giuleşti, Păuşeşti-Otăsău, Glăvila şi 
Ştefăneşti). Se făcuseră demersuri pentru ca „în fiecare circ[umscripţie] să avem un 
dispensar cu ba[i]e populară, camere de izolare, case de faceri”30.  

Pentru asigurarea sănătăţii publice, întreprinderile comerciale (1.721), iar cele 
care nu îndeplineau cerinţele minime igienico-sanitare, au fost forţate să se 
conformeze legilor şi regulamentelor sanitare31. 

În fiecare comună, comitetele de asanare comunale, formate din personal 
medico-sanitar şi reprezentanţii căminelor culturale: „au luat primele măsuri de 
redresare sanitară, curăţenie generală şi corporală, zi lunară a curăţeniei şi 

 
27 Ibidem, f. 56. 
28 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 

276/1940, dosar nr. 276/1940, f. 23. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 „Buletinul Oficial al Ţinutului Olt”, an III, nr. 8, 15 aprilie 1940, p. 20. 
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deparazitării generale, azi săptămânală, au intrat adânc în viaţa ţăranului român şi 
am început a-l îndruma spre o nouă viaţă casnică şi igienică”32. 

Până în luna iulie a anului 1939, pe lângă responsabilităţile care îi reveneau 
de a supraveghea terminarea lucrărilor începute în prima campanie, medicul primar 
al Serviciului Sanitar al judeţului Vâlcea, împreună cu o echipă formată din medici 
specialişti de la Spitalul Râmnicul Vâlcea, 2 medici dentişti de la acelaşi spital, 
medicii din circumscripţiile de care aparţineau localităţile respective şi persoanal 
auxiliar, s-a deplasat în fiecare duminică şi în zilele de sărbătoare, în câte o comună 
din judeţ. Scopul era verificarea situaţiei generale sanitare locale şi problemele care 
trebuiau rezolvate. În acest sens: se întocmeau evidenţele medico-sanitare (se 
examinau bolnavii, reexaminau toţi locuitorii cu boli sociale, înregistraţi; unde se 
constata existenţa unor boli epidemice, se luau măsuri pentru izolarea lor); se 
verificau instituţiile existente în localitatea respectivă (dispensarele medicale, 
primării, cantine, şcoli, mănăstiri), întreprinderile comerciale şi industriale; se 
controlau gospodăriile şi casele ţărăneşti, fântânile şi closetele. Constatările şi 
propunerile pentru rezolvarea situaţiilor care necesitau rezolvare se trimiteau la 
sfârşitul fiecărei anchete Inspectoratului sanitar al Ţinutului Olt şi o dată pe lună, 
Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale33. 

În această perioadă, comportamentul şi reacţiile locuitorilor faţă de activitatea 
echipelor medicilor specialişti a lăsat impresia, medicului primar al Serviciului 
Sanitar al judeţului Vâlcea, că populaţia înţelese rostul campaniilor sanitare şi era 
mult mai receptivă decât în 1938: „Îndreptările ce constatăm în toate comunele la 
sosirea noastră, impunătorul număr de bolnavi şi populaţia ce ne aştepta, arătau clar 
că s-a înţeles importanţa acestei activităţi şi că între medici şi populaţie se strâng 
legăturile continuu”34. 

În perioada menţionată au fost făcute 31 de vizite-anchete, soldate cu 
următoarele rezultate: au fost examinaţi 13.352 de locuitori, dintre care: 4.200 de 
consultaţii de medicină internă, 768, de chirurgie cu 39 de mici intervenţii, 2.407, 
de pediatrie, 104, dentistică, 1.471 diferite analize; S-au examinat 2.202 
premilitari şi 3.671 de elevi; s-au împărţit medicamente gratuite la 1.711 bolnavi 

 
32 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 

276/1940, f. 23. 
33 Potrivit decretului-lege din 20 noiembrie 1939, pentru organizarea Ministerului Sănătăţii şi 

Ocrotirilor Sociale, Serviciul Igienei, din cadrul Direcţiei Igienei Sociale (care mai cuprindea şi 
Serviciul epidemiilor din afară şi dinăuntru şi Serviciul bolilor medico-sociale), avea atribuţii 
multiple, printre care se numărau şi următoarele: „a) Exercită acţiunea de îndrumare, control şi 
coordonare în toate chestiunile de salubritate publică şi privată; b) Se ocupă de problema igienei 
locuinţei, stabilind norme generale; c) Se ocupă cu toate chestiunile privitoare la igiena 
stabilimentelor publice, a celor comerciale şi industriale” etc., Codul General al României (Codurile, 
Legile şi Regulamentele în vigoare) 1856–1940, fondator: C. Hamangiu, continuatori: G. Alexianu şi 
C.St. Stoicescu, vol. XXVII, 1939, partea III, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 
Centrală, Bucureşti, 1940, p. 2726. 

34 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 
276/1940, f. 24. 
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şi s-au ţinut 15 conferinţe privind igiena în general, pe lângă cuvântările şi 
explicaţiile date continuu pe teren. Totodată, s-a examinat personalul, elevele şi 
orfanii de la Seminarul Monahal din Bistriţa, călugării de la mănăstirea 
învecinată cu seminarul, maicile de la Mănăstirea Mamu şi grădiniţa de copii din 
comuna Lungeşti35. 

Cu ocazia anchetelor efectuate pe teren, s-au putut observa şi parte din 
factorii care favorizau bolile sociale, îndeosebi pelagra şi tuberculoza. Porumbul 
reprezenta alimentul predominant al locuitorilor, iar în anul 1939, deoarece anul 
precedent fusese cules necopt numărul celor care sufereau de pelagră crescuse 
îngrijorător (în satul Dozeşti, de exemplu, 25% dintre locuitori locuitorii 
examinaţi), în sudul judeţului cazurile de pelagra fiind mai numeroase. Se stabilea 
o relaţie de cauză efect între alimentaţia predominantă sau exclusivă pe bază de 
porumb (care trebuia înlocuit cu grâul), pelagră şi tuberculoză: porumbul 
„formează de cele mai multe ori alimentul exclusiv, mai ales spre sfârşitul iernii 
când celelalte provizii se termină, şi astfel ţăranul [i]ese în Primăvară istovit de 
pelagră şi insuficienţă alimentară, când tocmai trebuie să iasă la câmp (…). La 
aceşti nepregătiţi se încuibează tuberculoza, după cum am constatat atât de des, ce 
a devenit un mare pericol naţional, prin întinderea mare în populaţia noastră; 
mortalitatea acestei boli e dublu tuturor morţilor prin boalele contagioase 
epidemice la un loc”36. 

În această privinţă, se făceau câteva propuneri: înlocuirea porumbului cu 
grâul în alimentaţia locuitorilor; sistematizarea gospodăriilor şi insistarea pe 
cultivarea pământului din gospodăriile ţărăneşti („mult teren rămâne sterp prin 
curţi, fără a fi folosit”); interzicerea tuberculoşilor de a sta în timpul verii în casele 
ţăranilor din zona de munte a judeţului; interzicerea exodului oltenilor, cel puţin 
până la vârsta de 21 de ani, care mergeau în oraşe pentru diverse câştiguri şi se 
întorceau iarna acasă cu tuberculoză, sifilis etc.; vaccinarea BCG (Bacilul 
Calmette-Guerin37) a tuturor nou-născuţilor şi izolarea contagioşilor; propagandă 
susţinută în acest sens prin intermediul căminelor culturale. 

Referindu-se la soluţiile pe termen lung în limitarea şi eliminarea pericolului 
reprezentat de tuberculoză, medicul primar al Serviciului Sanitar al Judeţului 
Vâlcea, în raportul din 3 aprilie 1940, consemna următoarele: „Aici va fi mare 
rolul activităţii căminelor culturale – salvatoare a[le] neamului (subl n.) – în care 
am încadrat întreg personalul nostru medico-sanitar, care prin propagandă, prin 
vaccinarea B.G.C. a tuturor noilor-născuţi şi izolarea tuturr contagioşilor şi prin 
reglementarea întregii vieţi a ţăranului român, faţă de instrucţiunile căpătate de el 

 
35 Ibidem, ff. 24–25. 
36 Ibidem, f. 25. 
37 Vaccinul BCG (bacilul Calmette-Guerin) este şi astăzi singurul vaccin eficient 

antituberculoză, recomandându-se vaccinarea la naștere sau imediat după naștere a copiilor 
(https://screeningtb.ro/importanta-vaccinarii-bcg-in-prevenirea-tuberculozei-in-tarile-cu-incidenta-crescuta-
cazul-romaniei/ accesat 17.04 2021) 

https://screeningtb.ro/importanta-vaccinarii-bcg-in-prevenirea-tuberculozei-in-tarile-cu-incidenta-crescuta-cazul-romaniei/
https://screeningtb.ro/importanta-vaccinarii-bcg-in-prevenirea-tuberculozei-in-tarile-cu-incidenta-crescuta-cazul-romaniei/
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în acest an prin campaniile noastre, se va reuşi a se pune stavilă acestui flagel”38. 
Pe termen scurt, semnala necesitatea unui pavilion de tuberculoşi de 60–80 de 
paturi în curtea spitalului Râmnicu-Vâlcea pentru izolarea şi tratarea tuturor 
contagioşilor T.B.C. 

În paralel cu toată această activitate intensă a echipelor de medici specialişti, 
începând cu luna aprilie, a început campania sanitară desfăşurată cu echipele 
formate din medici de circumscripţie, personalul sanitar auxiliar şi din comitetele 
căminelor culturale (fostele comitete de asanare), care, după o activitate intensă 
desfăşurată timp de 8 luni, au înregistrat rezultate importante39: 

- s-au examinat, în mediul rural, 63.735 de persoane şi s-au cercetat 43.281 
de gospodării;  

- s-au dat consultaţii la: 1.490 de femei gravide şi 7.419 copii sugari; 
- s-au examinat cei suferinzi de boli sociale: 1.501 bolnavi de tuberculoză, 

2.934, de sifilis, 4.059, de pelagră, 955, de malarie,112, de cancer, 67, trahom.  
- s-au examinat cei afectaşi de boli epidemice: 526, de scarlatină, 823 rujeolă, 

17 difterie, 29 de febră tifoidă, 13, dezinterie, 27, de antrax, 151 de oreion; au fost 
izolaţi la domiciliu 502 de bolnavi contagioşi şi 599, la spital; 

- 831 intervenţii de mică chirurgie; 496, de dentistică; 
- au fost efectuate vaccinări şi inoculări diverse: 6.530 de injecţii pentru 

sifilis; 3.576 de vaccinări antidifterice şi 196, antidezinterice; 1.973, antitifo-
paratific şi 7.174, antiscarlatinoase complete; 

- s-au efectuat 482 de analize de laborator. 
În domeniul igienei edilitare şi al salubrităţii publice s-au înregistrat 

următoarele rezultate: 
- 1.939 de fântâni au fost asanate prin betonare; 3.305 fântâni noi s-au 

construit;  
- s-au vizitat 29.070 de latrine; s-au asanat 13.624 de latrine şi s-au construit 

5.279 de latrine noi;  
- s-a asanat 842 m2 de bălţi şi s-au petrolizat 270 m2; 
- s-au ţinut 222 de conferinţe; 
- s-au făcut 109 demonstraţii. 
Deşi rezultatele camapniilor din 1938 şi 1939 erau impresionate, având în 

vedere şi timpul scurt în care s-au realizat, ele erau privite doar ca un început de 
modernizare al lumii rurale, rămând multe de terminat şi construit, de schimbat la 
nivelul mentalităţii, ca să se poată întregistra o creştere a calităţii vieţii oamenilor. 
În acest sens, redăm mai jos următorul citat: „Din aceste constatări rezultă că 
suntem departe de trecut. Când reprezentăm cu cifre atât de impunătoare, 
examinările medicilor şi echipelor de specialişti, când este vorba la ţară de zeci de 

 
38 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar  

nr. 276/1940, f. 25. 
39 Ibidem, f. 26. 
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mii de closete, care se perfectează şi completează în mod continuu, paralel cu 
pătrunderea ţăranului de adevăratul lui folos, când ne pregătim a inaugura peste 
puţin timp 29 de băi populare, 29 de fântâni model, când curăţenia, ordinea şi 
sistematizarea treptată iau locul negrului trecut, suntem siguri că aceste insituţii şi 
înfăptuiri se vor generaliza, iar redresarea sanitară, economică şi culturală a 
judeţului, va arăta în adevăr progres general – uimitor în atât de scurt timp. 
Exemplul prinde uşor şi ca probă, azi este întrecere între comune, care să treacă 
înainte pe drumul nou şi sănătos. Această campanie continuă până la terminarea 
completă a programului, când întreg materialul va fi strâns şi când interiorul şi 
exteriorul gospodăriilor vor fi la înălţimea timpului. Ţăranul trebuie să fie pus în 
optime condiţii de viaţă pentru o dezvoltare normală şi viguroasă a 
organismului”40.   

Un loc important în planurile de modernizare a judeţului Vâlcea l-au avut 
staţiunile balneo-climaterice, unde în timpul sezonului era un flux mai mare de 
oameni. Pentru a fi asigurate condiţii optime din punct de vedere medico-sanitar şi 
igienic, au fost controlate toate hotelurile, vilele şi casele particulare, ce închiriau 
camere turiştilor în sezonul favorabil turismului. Toate trebuiau să obţină, în 
prealabil, autorizaţia sanitară pentru a putea funcţiona. Cu acelaşi scop, au fost 
inspectate şi unităţile comerciale, luându-se, în cazurile nerespectării condiţiilor 
sanitare, diverse măsuri (închidere temporară, confiscări de alimente păstrate în 
condiţii neigienice sau alterate, amenzi etc.). La începutul sezonului au fost 
inspectate inopinant atât localurile destinate pentru inchiere turiştilor, cât şi 
stabilimentele comerciale41.   

Începând cu primăvara anului 1939, în fiecare staţiune balneo-climaterică, de 
categoria I (Băile Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti), au fost studiate necesităţile şi 
posibilităţile de modernizare a acestora din punct de vedere al sănătăţii publice. 
Obiectivele comune identificate ca fiind necesare pentru modernizarea lor erau: 
planurile de sistematizare, cu regumlament de construcţie; dispensare ale statului cu 
camere de izolare şi tratamente urgente (exista câte un dispensar organizat, deservit de 
medicii circumscripţiei respective, agent sanitar şi moaşă ) şi canalizarea staţiunilor 
(obiectivul a cărei realizare se impunea a fi urgentă). Alături de aceste obiective 
comune, în fiecare staţiune existau şi chestiuni separate privind modernizarea.  

Astfel, în Govora, în afară de canalizarea corespunzătoare a apelor de ploaie 
şi a deşeurilor menajere, era necesară canalizarea pârâului Hinţa şi curăţarea 
regulată, precum şi pavarea cu asfalt în interiorul oraşului „pentru a se evita praful 
care ar jena restaurantele şi cofetăriile cu consumaţie în aer liber”.  

În Olăneşti, terminarea lucrărilor de canalizare, începute din 1938 (aprobate 
pentru tot satul; amânate), extinderea alimentării cu apă potabilă şi pavarea cu 
asfalt pentru a elimina excesul de praf.    

 
40 Ibidem, f. 27. 
41 Ibidem. 
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În Călimăneşti, în anul 1939, exista un proiect pentru canalizarea modernă a 
întregii regiuni Căciulata – Călimăneşti, care presupunea colectarea tuturor apelor 
de ploaie şi a celor menajere. Lucrările nu erau însă finalizate. În Călimăneşti 
existau două clădiri lăsate în paragină, construite, iniţial, cu destinaţia de spital (din 
iniţiativă particulară, cu ajutorul Ministerului de Interne şi alte subvenţii). Medicul 
primar al Serviciului Sanitar al judeţului Vâlcea aprecia şi formula 
propuneri/sugestii pentru terminarea clădirilor respective şi transformarea lor 
într-un dispensar complet42.  

În staţiunile balneare de categoria a II-a şi a III-a (Ocnele Mari, Pietrarii de 
Sus, Buleta, Regele Carol II) se impuneau, cel puţin, lucrări de modernizare 
sanitară, având toate „instalaţii mai mult sau mai puţin rudimentare”. În urma 
inspecţiilor sanitare efectuate în anul 1939, s-a constat că, la momentul respectiv, 
în multe nu se puteau îndeplini cerinţele (sau era chiar imposibil) minime igienico-
sanitare. Ca o consecinţă, băile de la Buleta au fost închise, iar la Pietrari s-au 
aplicat sancţiuni43. 

Staţiunile climaterice – Horez, Mănăstirea Horez, Mănăstirea Bistriţa, 
Brezoiu, Malaia, Voineasa, Câineni – au fost inspectate şi puse sub control 
medical. În anul 1939, s-a interzis stabilirea pe timp de vară a bolnavilor de 
tuberculoză, contagioşi, toţi fiind examinaţi de medici la sosirea lor în staţiune44. 

Ca o realizare şi consecinţă datorată campaniilor sanitare, era considerată şi 
înfiinţarea la spitalul din Râmnicu-Vâlcea a unui subcentru antirabic. În anul 1939, 
se făcuseră 171 de inoculări antirabice, iar în 1940, 104 inoculări45. 

 Un alt obiectiv al campaniilor sanitare, la fel de important ca toate celelalte, 
a fost găsirea de soluţii şi aplicarea lor pentru rezolvarea a ceea ce, în epocă, se 
cuprindea în sintagma „problema mama şi copilul”, o problemă majoră, izvorâtă, 
dar şi perpetuată, din lipsa de educaţie a mamelor, în principal, precum şi a 
comunităţii, în ansamblu. 

În judeţul Vâlcea se începuseră acţiuni în acest sens încă din 1937 şi, 
conform raportului întocmit de medicul primar al Seviciului Sanitar al judeţului 
Vâlcea, din 3 aprilie 1940, până în primăvara 1940 se înregistraseră câteva realizări 
importante. 

Astfel, a fost reglementată activitatea moaşelor, „vizitează regulat gravidele 
înainte de naştere dându-[li]-se instrucţiuni, au ordin de a asista toate facerile din 
comuna de reşedinţă, îngrijesc lehuzele, ţin evidenţa îngrijirii copiilor până la 2 ani, 
împreună cu agenţi sanitari dau vaccinul BCG”. Vaccinarea antituberculoză era, în 
epocă o problemă foarte importantă, a cărei rezolvare se afla la început de drum46. 

 
42 Ibidem, f. 28. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, f. 29. 
45 „Buletinul Oficial al Ţinutului Olt”, an III, nr. 8, 15 aprilie 1940, p. 22. 
46 Ţara noastră, datorită dr. Ion Cantacuzino, a fost, după Franţa (1925), a doua ţară  

din lume care a introdus, în 1928, vacinarea BCG ca măsură de profilaxie a tuberculozei  
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În 1940, se făcuseră progrese privind vacinarea BCG: „se aplică mai regulat acum 
şi dă rezultate frumoase, scăzând mult şu mortalitatea copiilor mici până la 1 an în 
jurul cifrei de 13%”47. 

S-au înfiinţat centre de puericultură pe lângă fiecare dispensar din judeţ (copii 
beneficiiind de asitenţă, precum şi de sprijin material, acolo unde era cazul), 121 de 
cantine şcolare (unde toţi copiii primeau hrană suplimentară).  

Medicii au întocmit fişe individuale fiecărui elev, aceştia, beneficiind 
totodată şi de consultaţii medicale; în localităţile de munte, unde cazurile de guşă 
erau crescute, s-a început s-a început tratamentul slab iodat, considerându-se 
necesară începerea introducerii sării iodate. 

Ca obiective pentru viitor, se considerau necesare: înfiinţarea în fiecare 
comună a caselor de faceri/naşteri, precum şi case de adăpost pentru copii, unde 
aceştia să fie în siguranţă în timp ce mamele erau la muncă48.  

Având în vedere informaţiile medico-sanitare, acumulate în timpul anchetelor 
din campaniile sanitare şi a realizările obţinute, se conturaseră într-un mod clar 
obiectivele care trebuiau îndeplinite atât la nivelul comunităţii, cât şi la nivelul 
infrastructurii medico-sanitare şi al direcţiilor de acţiune extinse ale personalului 
medico-sanitar (prin colaborarea cu celelalte autorităţi ale statului), pentru a 
asigura o creştere a calităţii vieţii populaţiei pe un termen mediu, dar şi lung. 
Semnificativ în acest sens sunt concluziile la care a ajuns medicul primar al 
Serviciului Sanitar al Judeţului Vâlcea, la 3 aprilie 1940, din care redăm următorul 
fragment: 

„Întreaga populaţie a oraşului a judeţului a trecut prin mâna medicului 
confirmându-se şi reconfirmându-se toate bolile sociale, epidemice, precum şi toate 
măsurile necesare de vaccinări şi revaccinări.  

Pentru a contribui şi mai ult la redresarea rapidă a sănătăţii populaţiei rurale, 
am propus sistematizarea treptată, în timp anumit, a tuturor gospodăriilor existente 
după planuri pentru fiecare, elaborate de secţia sanitară a căminelor culturale, 
precum şi reglementarea noilor construcţii şi gospodării după asemenea planuri. 

Reglementarea semănăturilor pentru fiecare locuitor după terenul ce posedă şi 
munca ce poate depune la altul, pentru a asigura în orice caz existenţa familiei lui 
pe întregul an. 

Controlul şi îndrumarea activităţii ţăranului. 
Secarea tuturor bălţilor fără folos pentru prevenirea paludismului. 
Ridicarea cu orice preţ a stărei econimice a ţăranului, care credem aci e cheia 

progresului, prin răspândirea viermilor de mătase, cultura de cânepă de in, 
 

(dr. Radu Iftimovici, Les ideés Pastoriennes en Roumanie et la contribution des médicine  
roumains à leur enrichissement, Les idées Pastoriennes en Roumanie et la … – BIU Santé 
http://www.biusante.parisdescartes.fr › sfhm ›, (accesat la 20.05.2021). 

47 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar  
nr. 276/1940, f. 29. 

48 Ibidem. 

Les%20idées%20Pastoriennes%20en%20Roumanie%20et%20la%20…%20–%20BIU%20Santé%20http:/www.biusante.parisdescartes.fr%20›%20sfhm%20›,%20(accesat%20la%2020.05.2021).
Les%20idées%20Pastoriennes%20en%20Roumanie%20et%20la%20…%20–%20BIU%20Santé%20http:/www.biusante.parisdescartes.fr%20›%20sfhm%20›,%20(accesat%20la%2020.05.2021).
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apicultură, uscătorie de fructe, prune şi creşterea vitelor de rasă, toate acestea fiind 
cu venituri frumoase. 

În plus, găsirea şi înfiinţarea de industrii, în special pentru munca de iarnă, 
când numai consumă, fără a produce nimic”49. 

În acelaşi timp, în judeţul Vâlcea, la nivel de infrastructură socio-sanitară, 
erau necesare, pentru a fii acoperite nevoile medico-sanitare, următoarele: 
construirea a încă 15 dispeensare; soluţionarea problemei mijloacelor de transport 
pentru medicii de circumscripţie; amenajarea spitalelor rurale pentru: cazurile 
urgenre de naşteri; analize sumare, un pavilion de izolare pentru contagioşi, baie, 
precum şi dotarea acestora cu materiale medico-sanitare corespunzătoare; 
înfiinţarea de farmacii comunale la toate căminele culturale; înfiinţarea a încă 4 
circumscripţii medicale, care, alături de cele exitente, să poată să deservească 
populaţia din mediul rural – 266.000 de locuitori („pentru a se putea ajunge ca un 
medic să deservească aprox[imativ] 10.000 de locuitori”), încă 6 agenţi sanitari, 30 
de moaşe comunale şi 21 de surori de ocrotire (câte o moaşe la fiecare spital 
rural)50.  

În Dragăşani , pentru Serviciul Sanitar al oraşului era nevoie de încă un agent 
sanitar; mobilarea spitalului nou, completarea instalaţiilor şi un intendent. 

În oraşul Râmnicu-Vâlcea, mai era necesară o soră de ocrotire şi o casă de 
îngrijire pentru copii mici, provenind din familii sărace, ale căror mame erau la 
lucru. 

Pentru a răspunde eficient la toate nevoile, spitalul central din Râmnicu-
Vâlcea avea nevoie de înfiinţarea următoarelor secţii: una de contagioşi, cu medic 
primar, plus un pavilion pentru izolarea şi tratarea bolnavilor contagioşi T.B.C.; 
una de Oto-rino-laringologie şi una de oftalmologie, cu medici specialişti şi 
instalale necesare51. 

Concluzionând, medicul primar al Serviciului Sanitar al judeţului Vâlcea, 
consemna în raportul de la 3 aprilie 1940, că „întreaga instituţie medico-sanitară 
şi-a mărit cu mult quntumul activităţii şi diversitatea direcţiilor de acţiune”, 
„personalul medico-sanitar, în genral, este permanent la datorie, alături de 
funcţionarii administrativi, dornic a[-]şi vedea Neamul şi Ţara la nivelul ridicat al 
ţărilor din apus”, iar „ţăranul este convins de adevăratele noastre intenţii şi execută 
şi se supune tuturor măsurilor sanitare, care sunt numai în folosul lui”52.    

Desfiinţarea Serviciului Social în toamna anului 1939 nu a însemnat şi o 
oprire a direcţiilor de acţiune privind îndeplinirea problemelor igienico-sanitare şi 
de modernizare a lumii rurale, în principal. Continuarea acestora (în paralel cu 

 
49 Ibidem, f. 30. 
50 Buletinul Oficial al Ţinutului Olt”, an III, nr. 8, 15 aprilie 1940, p. 23. 
51 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ,  

dosar nr. 276/1940, f. 30–31. 
52 Ibidem, f. 31. 
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rezolvarea situaţiilor urgente53) este consemnată frecvent în corespondenţa 
administrativă din aceea vreme. Astfel, din procesul verbal al conferinţei 
administrative cu autorităţile din judeţ, din 19 iulie 1940, convocată de prefectul 
judeţului Vâlcea, rezultă că pe ordinea de zi s-a găsit şi problemele de ordin sanitar 
care trebuiau rezolvate: „IV. Sanitare. 1) Locuinţe, curăţenie, case văruite, higienă, 
îmbrăcăminte etc., insistându-se ca întreaga comună să prezinte aspect de înforire. 
2) Îmbunătăţirea hranei locuitorilor, prin alimentarea cu grâu în locul porumbului. 
3) Cultivarea zarzavaturilor în grădini pe o scară cât mai întinsă. 4) Apa de băut şi 
continuarea construirii de fântâni model. 5) Stimularea încrederii populaţiei în 
medici şi medicamente prin înlăturarea tratamentului empiric şi înfiinţarea 
farmaciilor comunale. 6) Asanarea bălţilor şi obligaţia pentru primari şi preoţi de a 
da54 vaccinul B.C.G. 7) Primarii să viziteze cât mai des pe săteni, la locuinţele lor, 
să le asculte păsurile, să le dea sfaturi şi ajutor sau să facă prefecturii propuneri. 8) 
Să se insiste asupra stării sanitare în general şi asupra grijii de mamă şi copil”55.   

Un alt document relevant pentru continuarea direcţiilor de acţiune, trasate ca 
urmare a campaniilor sanitare este şi cel în care medicul primar al judeţului Vâlcea 
îi aducea la cunoştinţă prefectului comunele în care urma să se construiască băi 
populare, solicitând sumele necesare pentru terminarea acestora (Stirbeşti, Câineni, 
Ioneşti, Foleşti, Grădiştea)56. 

În anul 1940, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale a hotărât completarea 
personalului sanitar cu medici stagiari, având următoarele motive: „să se execute şi 
în acest an acţiunea sanitară (…), în scopul de a se asigura asistenţa medicală şi a 
identifica aplicarea măsurilor de profilaxie şi combatere a bolilor contagioase şi 
sociale, precum şi de a se realiza condiţiuni de salubritate cât mai bune în mediul 
rural”57. 

Informaţiile provenind din documentele de arhivă, utilizate, şi în special 
raportul asupra activităţii Serviciului Sanitar al judeţului Vâlcea pe anul 1939-1940 
(întocmit la 3 aprilie 1940 şi adresat rezidentului regal al Ţinutului Olt), prezintă o 
importanţă deosebită pentru analiza noastră, din mai multe puncte de vedere. 

Pe de o parte, analiza lor relevă complexitatea şi diversitatea campaniilor 
sanitare, începute în 1938, care includeau investigarea şi inventarierea  pe teren a 

 
53 Situaţii urgente erau şi limitarea extinderii epidemiilor, cum a fost epidemia de tifos 

exantematic. Pentru detalii privind măsurile luate în această privinţă, dar şi pentru organizarea 
„Săptămânii Higienei”, vezi, Diana-Mihaela Păunoiu, Health and Social Measures during King Carol 
II’s Authority Monarchy: “Week of Hygiene” in Olt County, în Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda 
(ed.), „Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication”, editat de The Alpha 
Institute for Multicultural Studies, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI Press, 2016, p. 214–222. 

54 „A da vaccinul” – cu sensul de a contribui la furnizarea lui şi la educarea populaţiei pentru a 
înţelege importanţa acestuia şi a fi cooperantă relativ la vaccinare. 

55 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 
276/1940, f. 48. 

56 S.J.A.N. Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, dosar nr. 33/1940, f. 35. 
57 Ibidem, f. 40. 
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tuturor cauzelor care au dus şi au determinat înrăutăţirea sănătăţii populaţiei şi a 
scăderii calităţii vieţii ţăranului român. Totodată, anchetele locale, permiţând 
cunoşterea realităţilor din teren, ofereau posibilităţi de soluţionare individualizate, 
în funcţie de problemele întâlnite în comunităţile locale respective.  

Pe de altă parte, relevă o colaborare strânsă între autorităţi, coagulate în jurul 
căminelor culturale, o investigare metodică şi direcţii de acţiune clare atât pentru 
problemele urgente al comunităţilor (medicale şi igienico-sanitare), cât şi pentru 
cele care necesitau un timp mai mare de realizare (edilitare).  

În acelaşi timp, relevă faptul că aceste campanii sanitare au constituit şi un 
început pentru demararea unor activităţi de modernizare edilitară (sistematizarea 
după planuri specifice a locuinţelor şi gospodăriilor deja construite, precum şi a 
locuinţelor şi gospodăriilor ce urmau a se construi; canalizarea, alimentarea cu apă 
şi asfaltarea localităţilor; norme sanitare clare pentru unităţile comerciale, instituţii; 
modernizarea infrastructurii medico-sanitare etc.).  

Din alt punct de vedere, dar nu mai puţin important ca cele precedente, 
documentul relevă şi faptul că aceste campanii complexe au fost şi un mijloc de 
educare a populaţiei atât pentru a înţelege rostul igienei individuale şi colective, 
rolul prevenţiei, printr-o alimentaţie corectă, în păstrarea sănătăţii umane, cât şi 
pentru a fi mai cooperantă faţă de tratamentele medicale destinate tratării bolilor de 
care suferea populaţia acelor vremuri, precum şi faţă de tratamentul-profilactic prin 
administrare de vaccinuri. 

Modernizarea, sub aspectele ei diverse şi complexe, şi direcţiile de acţiune 
deschise de campania din 1938 – beneficiară a experienţei rezultată din activitatea 
de teren experimentală, desfăşurată de echipele studenţeşti regale, sub coordonarea 
lui Dimitrie Gusti, în perioada 1934–1938 –, continuate sub egida instituţiei 
Serviciului Social, au supravieţuit desfiinţării din toamna anului 1939 a noii 
instituţii, fiind continuate prin acţiunea conjugată a căminelor culturale, a 
administraţiei şi a autorităţilor şi personalului medico-sanitar. Practic, ele au devenit 
parte din programul de lucru pe anul 1940 al acestor instituţii, angajate în modernizarea 
lumii rurale şi nu numai. 


