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tului, iar nu omului aa 
Modul cum trebue să se aplice și poarte semnele distinc- 

sive ale gradelor interioare 
Clasarea căciulilor, chipiuri şi pălării | 
Reguli relative la înregistrarea efectelor distribuite corpuri- 

lor, înscrierea'lor la G. R, 
Disttibuţiunea și înregistrarea bluzelor de pânză, declasa- 

rea dela o garnitură la alta 
„.». Dispoziţiuni pentru constatarea încălțămintei rău confecţionată '174 

175 - 

175 

„ Timbrarea efectelor | 
„Scoaterea efectelor din setviciu și destinaţia lor. Scăderea 

electelor înainte: de împlinirea termenului de durată 
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Scoaterea din seiviciu a obiectelor de mobilier Reguli relative la întrebuinţarea în serviciu a tunicelor şi ” pantalonilor model vechi (ser negru) Ținuta de ceremonie pentru trupă. Sabia pentru olițeri şi plutonieri 
Dispozitiuni privitoare la vinderea prin licitaţie publică şi vărsa;ea la tezaur a sumelor prinse din vânzarea electelor scoase din serviciu 178 Modul de procedare pentru vărsarea nasturilor de metal la depozitul central de echipament ldem pentru ca'âmbii de cisme | 
Scoaterea din serviciu a efectelor de infirmerie Distinaţia tobelor. idem a păturilor individuale scoase din serviciu şi întrebuinţarea lor ca pături de grajd Vinderea pânzăriei dela efectele reformate numai prin licţ- tație publică 

| Vărsarea ciorapilor reformaţi la penitenciarul Târgşor .. Echiparea conce diaţilor, rezerviştilor şi miliţenilor Situaţiile echipamentului 
Situaţia de armătură, întocmirea lor Contul de gestiune în materii 
Efecte și obiecte diverse, înfințarea şi scăderea lor Obiecte de mobilier, înfinţarea şi scăderea lor, Inventare şi iegistru de diverse 
Obiecte şi cărţi de studii, Efectele oamenilor absenți Efectele oamenilor moiţi, Efecte cu cari se înmormântează cej Mo. ţi în spitale şi cti ce se înmormântează de corpuri Efectele oamenilor mutaţi. Idem pentru oamenii liberaţi . Reguli de modul cum trebue așezat echipamentul în ma- gazii, punerea efectelor în serviciu, scripte şi ape- raţiuni, inventarul efectelor de mobilizare, 
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192 
193 

194 
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195 
Titlu IV. Administraţia corpului de trupă în timp 

de mobilizare 
Personalul adm-tiv din partea activă și cea centrală - Administraţia corpului la partea centrală (sedentară) în- datoririle comandamentului teritorial, idem la par- tea activă | | Administraţia fondurilor la partea activă şi cea centrală Dispoziţiuni speciale detașamentelor „ Administraţia materialelor, Rezerve de echipament luate la partea activă SE Operaţiuni de primiri şi distribuţiuni la pârtăa activă „Materiale şi producte de subsistenţe. Pierderi de materile, Infiinţarea și desfiinţarea corpurilor de trupă Starea civilă a militaritor. Registre și extracte % instrucţiuni relative la actele stărei civile, precum și la 
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testamente privitoare pe militarii ce se găsesc alară 

de teritoriu român sau pe acesta în timp de răz- 

Doiu sau turburări ” 

Importanţa actelor de stare civilă, caiegoriile actelor 

Oiiţerii de stare civilă în armată, numirea personalului 

Registre şi imprimate, reguli de procedare 

Imprimatul „Interogator“ purtat de trupă şi oiiţeri 

Publicaţiunile căsătoriilor militarilor, etc. 

“Testamentele militarilor de orice grad şi.a diferitelor per- 

soane atașate pe lângă armată . - - 

Model de interogator _ | 
Instrucţiuni ministeriale suplimentare referitoare ja actele 

de moarte, autorizaţii de înmormânțare si înştiin- 

țarea autorităţilor militare pentru militarii decedați 

în timp de războiu Sa 
Ofițerii de stare civilă competenţi a instrumenta. Autori- 

zaţiunile de înmormântare Ă 

Trimiterea extractelor la comuna ultimului domiciliu al 

decedatului şi îngtiinţarea organilor militare 

Autorizarea autorităţilor militare a îndeplini pe timpul 

războiului, pentru cei mobilizați, oficiul instanțelor 

judecătoreşti, pentru anumite acte de notariat - 

„Pagina 
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211 
212 
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216 

216 
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218 
Formulare relative la întocmirea şi auțentiiicarea actelor : 

de notariat, specilicate mai sus m 

“Formular de proces-verbal constatator al declaraţiunei 

de recunoaştere de copii națurali de către eei cari 

știu carte: ” .: 

Jdem de către cei ce nu ştiu carte sau nu pot semna 

Formular de procură pentru căsătorie fără legitimare 

* de copii . - 

Jdem pentiu căsătorie cu legitimare cu copii 

- Formular de proces-verbal de autentificarea oricărui act 

_ pentru cei cari ştiu carte “ 
ldem pentru cei cari nu ştiu carte sau nu pot semna 

Model pentru orice îel de testament | 
Dispoziţiuni din codul civil relativ la testamente cu ex- 

plicaţiuni de cât anume poate lăsa din averea ce are 

Formular pe proces-verbal pentru primirea unui testament 

mistic sau secret a. 

„ Titla V inerea registrelor 

Destinația scriptelor şi registrelor Ma 

Gestiunea în bani şi. în: materii a manutanțelor de garni- 

„Titlu VI Contabilitatea — . 
zoană nu. sunt supuse controlului ]. curţi de conturi. 

219 

a 

221 
222 

223 
- 224 

225 
226 - 
227 

208 

229 

    

  

  

  

 



  

Idem de ajutor şi cassier . 
Idem de oflțerul cu îmbrăcămintea 
dem de ofițerul cu aprovizionarea și registrat. corpului 
Idem la companii în corp şi la cele făcând corp în parte 

. Registrele ce se ţin la partea activă de diferite unităţi 
i Numerotarea şi parafarea (sigilarea) registrelor 

Refacerea registrelor. Erori de operaţiuni. Corespondenţă 
oficială - 

  

   
    

    

   
   

    

              

   

   

                    

   

   

  

   

  

Titlu VII Inspecţiuni şi ontrol 
Vizite inopinate şi reviste de efectiv . 
Scopul inspecțiunilor, veriticărei şi controlului. 
Atribuţiunile "ofiţerilor de intendenţă în executare acestor 

însărcinări 
Atriouţiunile Intend. stab. centrale ca control adm-tiv nu 

şi ca comandamenţ 
Verificarea corpurilor și serviciilor ce se găsesc pe teri- 

toriul altui comandament 

țiuni neregulamentare. Decisiunile ofiţerilor de. int, 
Apelurile contra deciziunilor ofiţ. de intend. 
Neregularităţi în adm.-ţie,- răspunderea ofiţ. de int, 
Constatarea fondurilor din cassa corpului | 
Rezultatul încheerilor gestiunilor, memoriu ce se întoc- 

meşte de oii. intend. 
Procesele-verbale întocmite de ofiţerii de intend,, reper- 

toriul analitic, proba legală ce fac în justiţie aceste 
procese verbale . 

Aplicarea pe registre şi acte a sigiliului oficial a ofiţe- 
rilor de intend. Verificarea actelor (duplicate şi 
triplicate) / 

Valabilitatea actelor cae poartă viza ofiţerilor de intend. 
Inspecţiuni şi vize administrative, inspectorii admipistra- 

tivi, scopul lor Si 
Vizitele inopinate, cum se execută 
Oiiţerii de intendenţă verilicatori, atribuțiuni 
luspecţiunile generale, azistarea -intendantului. corp. armată 
Atribuţiunile ofiţerilor superiori de stat major la servi- 
„___ciile de intendenţă şi sanitâr al armatei 

Valabilitatea actelor ofițerilor ce nu fac parte din inten- 
- denţă, dar au fost expres însărcinaţi cu atribuţiuni 

de control administrativ în timp de războiu 
„ Inființarea serviciilor administrative la corpurile de ar- 

mată cu începere dela i Aprilie '1919 
Organizarea şi funcţionarea serviciului de armament şi 

, muniţiuni la corpurile de armată și divizii 
: ldem a serviciului de geniu, construcţii și cazarmament 
ldem a șerviciului sanitar „ 
Idem a serviciului de intendenţă 

N 

Verificarea actelor şi seriptelor. Erori de calcul Şi opera- - 
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instrucţiuni asupra modului 'de funcţionare al serviciului - 
de intendenţă la corpurile de armată 257 

Controlul gestiunilor anuale, executarea hotărârilor înaltei 
curţi de conturi, efectuarea reţinerilor 259 

Certificarea deficitelor constatate de oi. intend. în contul 
de gestiune al contabililor | 259 

Infiinţarea intendenţelor de garnizoane, atribuţiuni 260 - 
Repartiția corpurilor şi serviciilor armatei pentru verili- 

care. Autorităţile militare însărcinate cu privigherea 
administrativă, ordonanţarea cheltuelelor și verili- 
carea actelor 262 

Delegaţiunile ce le pot da de către comandamente pen- 
tru verificări de acte de către inted. de garnizoane 210 

Regulament asupra organizărei şi funcţionărei serviciului 
de conirol special adm-liv al armatei în timp de 
război, scopul şi organizarea serviciului 27! 

Modul de a proceda al controlorilor speciali | 274 
Modul de delegaţiune pentru controlorii speciali 211 
Atribuţiunile controlorilor şi modul utilizărei lor în diferite 

anchete şi controlul adm-tiv la comandamente, cor- 
purile și serviciile armatei 27? 

PARTEA II 

Anexele din regulamentul serviciului administrativ 

ANEXA EIT. A 
Caetul de sarcine, dispozițiuni generale, clauzele ce pot conţine 280 
Diferite caete de sarcine ce se îatrebuințează în armată 280 
Caetut de sarcine model tip. prevăzut de regulament 281 
Reguli de adjudecare, formarea ofertelor 281 
Registru de persoanele excluse dela licitaţii 282 

- Model de olertă 282 
Nulitatea ofertelor trimise prin poștă, Protură pentru reprezen-” 

tanţii concurenţilor. Supra oferte, punerea lor la cosar, 

ex-tuderea supra-otertanţilor 283 
Gatanţiile ce trebuie să depună concurenţii 284 
Calitatea furniturei, Locul şi epocele predărei, Verificarea | 285 
Primirea sau respingerea  furniturei, procesele-verbale ale comi- 

siunei de recepţie 285 
Mărirea sau micșorarea cantităților. Facerea contractului. Taxele 

de timbru şi îvregistrare 286 
Cedarea sau transmiterea contractului. Moarte-Faliment „287 
Cazurile de forță majoră 288 
Reducerea preturitor contractate în caz de întârziere în predarea 

furniturei. Rezilierea contractului şi plerderea garanţiei 290 

Note suplimentare la caetut de sarcine. Epoca cea mai favorabilă  



pentru aprovizionarea carnei şi pâinei când nu se primeşte î dela manutanţe 
Contracte. Definiţiune şi diviziuni 
Condiţiunile esenţiale pentru validitatea. convenţiunilor, persoa- 

nele ce pot contracta, consimțimânţul valabil al părţilor Contractul model tip prevăzut de regulament 
Note asupra timbrului pe care se îac contractele şi taxele la care 

sunt supuse - - : 
Registru pentru contractele de producte şi materiale încheiate cu furnizorii armatei ” 
Alte diferite feluri de contracte ce se fac obişnuit în armată, con- 

tracte de vânzare 
Contractul de locaţiune (închiriere, arendaie, locaţiunea muncei şi 

a serviciului) ! 
Model de contract de locaţiune peutru angajarea maeștrilor, mu- zicanţi, etc, , 
Explicațiuni gentrale de modul cum se fac aprovizionărilejin armată Principii generale 
Licitaţiile publice; model de publicaţiune 
Explicaţiuni asupra garanţiilor 
Caetul de sarcine 
Mode! de proces-verbal al licitaţiunilor 
Rezultatul licitaţiunilor, modul cum se dau aprobările . 
Textul art, 72 — 83 din L, C, P, care trebue atişat în sala de ad- 

judecaţie , 
Cumparăturile prin bună învolală, modul cum se fac 
Oiertele prin bună învăială să fie însoțite de garanţii , 
Modul cum se fac aprovizionările la corpurile de trupă 
Cazurile prescrise de art 71 din L, C. P. când se poate încheia 

contrancte prin bună învolală 
; Dispoziţiuni din regulam. subsist, campanie relative la aprovizio- 

nările în timp de răsboi 
;  Dispozifiuni privitoare la licitațiunile ţinute de autoritățile militare 
d Avantajele acordate de lege meseriașilor români 
„+ Condiţiunile ce trebue să îndedlineascăzpersoanele ce se prezintă 

. la licitaţiile militare 
Modul cum trebue să se procedeze pentru aprovizionarea mate- 
.. rialelor necesare armatei ; prin licitațiuni publice 

" Aprovizionările să se facă pe baza de licitațiuni publice 
: Reguli pentru aprovizionarea echipamentului trebuitor armatei 

„„.. interzicerea de a se mai elibera de către autorităţile militare 
„a certificate la diferiți furnizori şi inventatori 
tă Când se cer oferte prin bună învoială să se pună în vedere a- 
i Caasta şi la cei ce au concurat la licitaţii 

4, Măsurile ce trebuesc luate contra furnizorilor care predau arma- 
pi tei producte rele 

“% Reguli pentru aprovizionarea diferitelor materiale de către Co- 
mandamente |. ! 
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“ Modul întocmirei contractelor pentru diferite aprovizionări de 
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Complectarea actelor juștificative ce se anexează la mandatele de_ 
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plata cu No. Monitorului Oficial unde s'a publicat licitaţia, > 
jurnalul consiliului de miniştri; etc. 

Piata furniturilor să se facă în moneda țărei 
Inregistrarea pe preţuri și valoare la depozitele militare pentru 

„tot felul de materiale 
Dispoziţiuni relative la plata taxelor către stat pentru. diferite a- 

provizionări 

Formarea duplicatelor şi copiilor de pe contractele de vânzări mo- 

biliare pe acelaş timbru ca şi unicatul 

Interzicerea de cumpărări de materiale pe credit 

a ANEXA LIT. B 
Instrucţiuni ministeriale relative la însărcinările ce au ofiţerii cu - 

aprovizionarea ordinarului şi executarea serv. în campanie 

Personalul ; ofiţerul cu aprovizionarea 

Piutonieri ajutori ai ofic. cu aprov, 
Alegerea și numirea ofic, cu ap.ov. 
Personalul ajutător al ofic. cu aprov. 
Material, unelte, trăsuri şi cai ” 
Uneltele pentru hrană și distribuţiuni ce trebue să aibă unităţile | 

Animale, harnaşament 

Impărțirea şi funcţionarea serviciului de aprovizionare 

Atribuţiuni generale ale ofic. cu aprov. în timp de pace 

Controlul alimenteler cumpărate, distribuţia Ia unităţi 

Primirea alimentelor din depozite, contestaţiuni ; 
Atribuţiuni. speciaie ale ofițerului cu aproviz. 

Reguli pentru formarea bucătarilor şi pregătirea hrauci 
Atribuţiunile of. cu aprov. în timp de războiu 
„Executarea serviciului în campanie 
Primirile şi distribuţiunile zilnice 
Inlocuirea hranei zilnice 
Reaprovizionarea corpului, exploatarea resuiselor locale 
Executarea rechizițiunilor 
Executarea cumpărăturilor : 
Dispoziţiuni speciale cărnei, furajul şi combustibilului, etc. 

Contabilitatea serviciului | 
Anexa lit. A. Dispoziţiuni privitoare cărnei; alegerea animalelor; - 

descrierea diferitelor rase; rasa bovină 

Rasa ovină, porcină. Recepţia animalelor 
Tăerea animalelor, diferite procedee 7 Ă 
Personalul serviciului de tăere, Proporția în greutate ia sută a car 

- nei tăiate 

“. Examinarea şi distribuţia carnei | 
- Modul de procedare în privinţa păstrărei şi îngrijtrei pieilor prove- 

: “nite dela vite tăiate 
-     
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Anexa lit. B. Furaje şi combustibilul; condițiunile ce trebuie să înde- 
plinească, greutatea la hectolitru 

Anexa lit. C, Legume, lichide, brânzeturi şi peşte 

Instrucţiuni asupra bucătăriei de companie portativă, desctipţie, 

modul de întrebuințare 
ndrumări penisul preparatul mâncărilor în aceste bucătării 

ANEXA LIT. C 
Tarifa hranei oamenilor în timp de pace 
Note celative la tarifele alimentelor 

Rail echivalente cari substituesc atocaţiile regulamentare, când nu 

există decât un siugur obiect de hrană 
Tarifa hranei în războiu; hrana proaspătă şi conserve; suplimente 
Tarifele substiluționale parțiale şi totale de hrană în războiu 
Diferite dispozițiuni relative la subsistențe în campanie 

Fixarea rației de tutun în campanie; primiri, plăţi, distribuţiuni 

Reguli peniru hrănirea trupelor în campanie 

Alocaţiuni şi modul trecerei în livretul de ordinar, fără preţ, când 

alimentele se primesc din depozitele admi-ţiei militare 
Instrucţiuni pentru alimentarea bolnavilor din zona interioară în timp 

de războiu şi aprovizionarea spitalelor 

Calitatea alimentelor : pâine, carnc, orez legume 

Note relative Ia calitatea alimentelor; cum se cunoaşte o pâine bună 

alteraţiuni, tolerantă, raţia regulamentară 

Carnea proaspătă, condiţiunile -ce trebue să îndeplinească 
Vite pe picioare, cum se cunoaşte un animal sănătos 

Conserve de carne; păstramă, cârnaţi, saramură, peşte sărat 
Legume, făinoase şi apoase, cunoaşterea calităței 

Condimente: sarea, oţetul, undeleminul, zahărul 
Lichide: apa potabilă, modul cum se decantează; filtre de campanie 

Băuturi alcoolice; vinul, berea 
“ Băuturi aromatice: ceaiul, cafeaua, cunoaşterea calităţei, [falşificări 

-preparaţiune 

„ Făinuri; procedee practice pentru cunoaşterea calităței 
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“= 

Făină : dosajul glutenului 

ANEXA LIT. D 

Instrucţiuni pentru aprovizionarea combustibilului trebuitor armatei 

„în timp de pace; telul combustibilului ce se aprovizionează 

Lemne, cărbuni, păcură, condiţiunile ce trebuie să îndeplinească 

Autorităţile însărcinate cu aprovizionarea 
Modul cum se fac aprovizionările, Fixarea tarifelor a 

Caiete de sarcine şi publicaţii i 
Ținerea licitaţiilor şi adjudecarea 
Contractările, garanţii, termene de predare; primirea furnituritor - 
Comisiile de recepție pe garnizoane; compunerea şi numirea lor ; 

Justificarea şi plata cheltuelelor; depozitarea furniturei 
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RP II a: Aa 
Xe - 

Situaţii şi rapoarte; recenseminte 
Aprovizionarea combustibilului pentru ofiţeri 
Model de situaţii pentru aprovizionarea combustibilului 

Instrucţiuni relative la aprovizionarea furajului trebuitor armatei, 

principii generale de aprovizionare 

Felul şi calitatea furajului de aprovizionat autorităţile însărcinate cu 

aprovizionarea, perioadele de aprovizionarea . 

Fixare tarifelor şi a zonelor de aprovizionare 
“ Cumpărăturile dela fermele şi moşiile statului; procedul aprovizionărei 

directe dela producători 

Cumpărăturile dela obştile şi cooperativele săteşti ; plați şi întesnirele 
ce se fac 

Cumpărături dela proprietari şi arendaşi 
Aprovizionările prin licitaţiuni publice, cazurile când au loc 

Aprovizionările prin bună învoială dela bănă, comisionari şi negu- 
țători de furaje 

Gatanţii; cazurile când se-cer şi cuantumul lor 

Termenele de predare; formulare de contracte; situaţii şi rapoarte 

Recenseminte şi scăzăminte ce se acordă 
Explicaţiuni relative la aplicarea instrucţiunilor pentru aprovizionarea 

” îurajelor 

Modul așezărei lemnelor şi furajelor în depozite, dimensiunile 
clăilor și şirelor 

Modul păstrărei lemnelor şi. îurajelor în depozite spre a "Anlesni 
facerea recesămintelor 

Evaluarea și calculul diferitelor materiale, evaluarea lemnelor 
Evaluarea furajelor, îân şi pae 
Evaluarea fânului şi paielor în şire, formule geometrice şi exem- 

ple practice 

Idem când sunt în clăi, formule și exemple 
Evaluarea cerialelor, determinarea volumului 
Formule geometrice cu exemple practice de aplicaţie 

| Note asupra măsurilor noi din sistemul metric şi a măsurilor 
vechi româneşti, echivalenţa lor 

Măsurile vechi românești ; în Muntenia, Moldova și Basarabia. 
> Echivalenţa or în măsurile din sistemul metric 

Măsurarea lichidelor, sistemele de cotire a “vaselor cu exeraple 
practice 

ANEXA LIT. E, 

" Tarif No. 1 de rațiile ce se dau cailor și celorlalte animale în 
serviciul armatei în timp de pace 

Idem în timp de răsboi; suplimente şi substitui + 
Dispozitiuni relative Ia alocaţiile de furaj modul cum. ce calcu- 

lează rațiile de furaj, reducerea unui fel şi înlocuirea cu altul 
Modul cum se procedează cu hrana boilor prevăzute în buget 
Modul cum urmează a se mări sau micșora rația de furaj a cailor 
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ANEXA LIT. M 

Instrucţiuni asupra carnetelor de recipise pentru primirea 
valorilor și pachetelor dela poştă și dela gară 

Impachetarea mandatelor și valorilor poştale gradelor inf. 
Idem în timp de războiu : 

ANEXA LIT. N 
Efecte şi obiecte de infirmerie, procurarea lor, numărul 

paturilor ce trebue să aibă infirmneriile 
Scăderea efectelor de infirinerie | 5 
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A.  “Verilicarea coniabilităţei în materie de către ofițeri! de = intendenţă - 
- Extrasul anual din re 

tabelul” rămasuri | | Destiriaţia actelor gestiunei în materie modul aranjării lor şi trimiterii la comandamenţe “nventarele gestiunei în bani şi în materie 4 corpurilor de trupă; modul întocmirii lor şi modele 
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denţă, înregistrarea rapoartelor şi petiţiunilor 

Dispozitiuni din serviciul interior privitoare ia corespondenţă, sti=- 

lul corespondenţei militare, escluderea formuielor de poli- 

tețe, model de raport; 
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Reguli pentru corespondenţa ce se adresează - Ministerului, a se 
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mele mai mici de cinci lei să se expedieze în mărci sau în 
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- . 

timbre 

Sormatul hârtiei de corespondenţă 
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lor oficiale, plicurile oficiale recomardate o 

Francarea corespondenţei oficiale adresată particularilor 
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. PARTEA La. 

REGULAMENTUL 
Serviciului administrativ în corpurile 

„o de trupă și Servicii. 

  

Acest regulament-a lost decretat ia 31 Martie 1900, în baza . art, 74 din legea asupra edministraţiei armatei din 'acelaş an, pe 
„tare o explică şi desvoită. El a înlocuit regulamentul de admi- 

nistrație al corpurilor de trupă din 183 căci, modilicându-se legea ii 
asupra administraţiei armatei în anul 1400, a trebuit să se mo- 
dilice şi regulamentul ci de “aplicare, punându-se în concordanță = cu noua lege, cu care ocazie i s'a adus dilerite modificări. - 

Regulamentul mai cuprinde diterite anexe cu instrucţiuni 
şi tarile; parte cin ele sent în textul regulamentului, iar parte . 

„sa publicat în urmă în monitoarele oastei. In anul 1901, s'a cules. 
„ toale anexele-apărute până atunci şi s'a publicat într'o broşură 

separată. împreună cu tabla de materii. 
Incă din primul an al decretărei lui, a suferit diferite adăo- 

„iri, modificări şi explicări, astiel că textul tipărit în 1900, nu 
“corespunde, în multe părţi, cu dispoziţiunile actuale în vigoare, 
In acest manual sunt trecute articolele cu toate adăogirile, expli- 

„ cările şi modificările aduse până lă data arătată la nota de pe 
„. Prima pagină a tablei. de materii. “ 

  
Dispozițiuni gemerale - 

ART. |. — Administraţia corpurilor de trupă, ŞCoa-. 
lelor și stabilimentelor militare este încredinţată coman- i 

„danţilor lor, în marginele prescripțiuniior regulamentului - ? 
„de faţă şi a dispezițiunilor regulamentelor speciale. 

1    



    

Nota |. —— Această dispoziţiune este consfințită și de art, 54 

din legea administraţiei armatei (vezi manuai vul. [1) care zice: 

„Administraţia corpurilor de trupă şi a stabilimentelor militare este 

încredințată comandantului corpului, directorului sau şefului . 

stabilimentului. - “ 

El are sarcina de a prevede toate trebuințele şi rămâne 

- singur răspunzător pecuniar de administratia sa şi de executarea 

legilor, regulamentelor, deciziilor şi ordinelor relative serviciului | 

său“. 
Vezi și ast. 9, 10, 14, 12 RA. 

Neta 2, — Regulamentul este deopotrivă apticabil atât la 

corpurile de trupă, cât şi la şcoli. stabilimente, depozite și orice 

servicii militare; vezi nota dela art. 2 din regulament, care zice: 

„toate drepturile şi îndatoririle prescrise sub acest titlu se raportă 

întocmai. la orice comandant de trupă făcând corp în parte, di- 

rector de şcoală, stabiliment, depozit, etc.“ “ 

Nota 3. — După cum rezultă din art. 54 din legea admi- 

nistraţiei armatei şi art. 1 din regulameat, comandantul anii corp 

de trupă sau directorul unei școli, depozit sau stabiliment militar,” 

pe iângă atribuţiumele de comandament'ce are, este învestit în 

acelaş timp şi ca atribuțiuni adininistrative, fiind capul adminis- 

ttaţiei corpului ce comandă sau stabilimentului ce conduce. El 

rămâne respunzător de măsuri!e administrative ce le ia, cari trebue 

să lie în marginele atât î regulamentului de aţă cât și a diferi- 

telor regulamente speciale. 

ART. 2.— Comandantul regimentului, (director de şcoală 

stabiliment, depozit) în ce priveşte aprovizionările de mate- 

_ziale şi producte, este ajutat de către o comisie de 

aprovizionare, compusă diu ajutorul său ca preşedinte 

şi doi ofiţeri din corp ca membri. : 
Nota 1, — Acest ast. se bazează pe următoarele dispozi- 

țiuni din iegea administraţiei armatei : 
a) Art. 55 L, A. „In ceeace priveşte aprovizionările, primirile 

de producte şi materiale, constatări şi verificări, comandantul 

corpului, directorul sau şelul stabilimentului, este ajutat de către 

o comisiune de aprovizionare, numită de el fa irebuință şi com- 

pusă din ajutorul său ca preşedinte şi doi olijezi din corp, ca 
membri“. 
__B) Art. Sal. îl Li A. Execuțiunea este îndeplinită de către 

ofițeri san comisiuni de ofiţeri însărcinaţi, în mod permanent sau 
tiimporal, cu cumpărarea şi primirea diferitelor aprovizionări ne- 

„cesare armatei, (comisii de aprovizionare, comisii de recepții, etc). 

ipiușa Neta 2, —gConform. art. 21 din acest regulament, membrii 

comisiunei de aprovizionare, se numesc de preferință dintre ofi- 

ţerii superiori şi comandanții de companii, : Si 

  

  

 



   
i, 1 __ Nota 3. — Contorm art 6 şi 173 diu' acest regulameut, is a partea activă nu există comisiune de aprovizionare. Atribu- fă țiunile ei se îndeplinesc de către ofițerul cu aprovizionarea sub ji direcţiunea şi Privegherea ajutorului comandantului. j ____ Nota 4. — Conform art. 59 al. ji din legea administraţiei Ş armatei ; companiiie, escadroanele, bateriile și bastimentele făcând ; corp în parte, nu au comisiuni de aprovizionare. : Ele se administrează de către comandanții lor, cari sunt și gestionari în bani și în materii; vezi art, 5 de mai jos. d "Vezi şi nota 1 de Sub art. 6 de mai jos. . , pa Mota 5. — Din combinaţia art, 2 şi 21 R. A. şi a art, 55 : din L. A. rezultă că comisia de aprovizionăre nu este permanentă, * cum era vechea comisie de administraţie; ci se constitue la tre- buință, prin ordin de zi, în care i se fixează şi ce anume Serviciu “are de îndepiinii; prin urimaie, după indeplinuea misiunei cu care a fost însărcinată, ea rămâne de drept desfiinţată, urmând ca ia 0 nouă trebuinţă să se nuineascâ o altă comisiune. Vezi şi art. 3, 21, 22.23 R.A, , 

Ajutorul este: încă însărcinat cu verificarea gestiunei comptabililor precum şi privegherea conservărei fondu- rilor. şi materialelor încredințate ior. (Vezi arţ, 13, 14.15 lb Rh. A). 
| * Mota 1. — Vezi şi art. 55 L.A Vol, „Ajutorul coman- daatului, directorul sau şeiul stabilimentului, osebit de calitatea | "lui de preşedinte al cemisiunei de aprovizionare, este însărcida: cu verificarea gestiunei contabililor precum şi privegherea con- seivărei fondurilor şi materialelor, fiind solidar. responsabil, cu “Contabili. de lipsurile şi deficitele ce s'ar constata în gestiunea lor. ART. 3. — Gestiunile sunt încredințate ofițerilor. „Comptabili, care nu pot face parte din comisia de apro- vizionare; ei sunt justiţiabili înaintea Înaltei curţi de Compturi. (Vezi art. 24, 25 R. A ). . | __Xota 1. — Acest articol rezultă din următoarele dispozi- - țiuni din legi: a 

_-2) Ari 38 L. A. Ofițerii comptabili, fiind gestionari, sunt - . Tesponsabiii de iondurile şi materialele_ ce le sunt încredințate; Ei nu pot face paile din comisia de aprovizionare. 8) Art. 5, al. ulum. LA. Gestiunea este încredinţată ofiţerilor. - comptebili, justiţiabili înaintea Inaltei curţi de compturi. €) Art 6, L.A. Ofițerii comptabili ai armatei, în bani. şi în „materii, nu sunt ţinuţi a depune cauţiune. E d) Art. 13, al, ultim, Legea. compt. publice din 1993, „Comptabilii militaii nu depun garanţie. - 
| Nota 2.:— Ordin circ. 2577 M. O. 20 p fr. 1909, ca eijiferii » Rouieşiți din- școalele militare, să. nu îie întrebuințaţi timp de „doi ani dela data prezentărei lor la Corpuri, decât exclusiv în „Serviciul frontului şi ca instructeri la recrbţi. Numai după trecerea 
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icestui timp, pet Îi însăroinati ci sorvicii administrative în cor- 

„pini sau detzşaţi la sesţi le da pnpieri 

În acetaş mod vor piuseca corpurile cu ofițerii cari vin 

'aeia comaindaizenie sau biuuun şi cari au lipsit mai mult tinp 

deta trupă, precum şi absolvenţi or şcoalei de războiu, cărora 

li se vor da comanda efectivă :. nităților corespurizătoare gra- 

cului ce au, 
In caz când numărul ofițeiilor prezenţi la corp întrec nu- 

mărul unităţilor respective, se va da comanda bat. rezervă, etc. 

ofițeritor celor mai vechi din corp 'cari au comandat timp îade- 

_lungat unităţi corespunzătoare gradului. 

Neta 3.-— Relativ la înființarea gestiunei în bani la minister 

şi comandamente, vezi D M. 21 M. O. 4 R. 1905 cu modilicările 

3duse prin D.M. 85 MO.p.i. 13, 1910, 

"Aceste gestiani se țin după aceleaşi regule ca şi la corpu- 

sita de trupă, potrivit prevederilor regul. serv. administeativ. 

Mânuitorii fondurilor sunt contabilii în bani iar gestiunea supusă 

ia controlul |. carți de conturi. | 

Fondurile se păstrează de şeful serviciului şi ajutorul său, 

casieiului i se dă aconturi în raport.cu trebuinţele. 

Verificarea actelor şi controlul gestiunei se face de un olițer 

de intendenţă. De 

Pondurile ce anume ţin. sunt specilicate în deciziă Sus 

arătată, - 

Nota £. — Conform D. M.83 M. O. 13 R. 19:0 se ţin 

următoarele gestiuni: 
a) La minister 
b) La comandamentele de divizii | 

c) La marină, gestiuni separate pentru divizia de Dunăre, 

divizia de Mare, depozitele marinei şi arsenalul marinei. 

Idem- contorm D. M. 193 M. 0. 23 R. 1910:_ | 

a) Depozitul. de armătură din Tâygovişte, se administrează 

separat atât în bani cât şi în materii, 

“- D) Depozătul central de muniţiuni, gestiunea în bani şi ma- 

terii la un loc cu pirotecnia, iar gestiunea munițiunitor separata. 

c) idem, conform instrucțianilor, aplicarea bugetului: ,pe 

1913/1914 secţiile de pompieri se administrează de câtre regi- 

mentele de artilerie - cărora apa'țin, iăr companiile: de “pompieri 

„din Bucureşti și lași ca corpuri aparte. Relativ ia administraţia 

secţiilor de pompieri, vezi şi D. M, 185 M. O. 23 Oi. 1910. 

d) Divizioanele de obuziere uşoare, grele şi munte, vor de- 

pinde atât ca comandament cât şi ca adm-ţie de diviziiie pe teri- 

toriul cărora se. găsesc D. M.E6 M.O6R. 1914 . 

e) Batalionul de specialităţi şi şcoala. maeștrilor militari de 

- scrimă, se adininistrează ca corpuri aparte. instrucți, aplicarea 

bugetului 1913/1914. 
„ 4) Pentru administrarea unităţilor de rezervă este D. M. 297 

_M, O. 17 R. 1912 şi D. M. 350 M. O. 19 R. 1913 cu, modifica- 

rile aduse. prin O. C, 22 M. O. 15 R. 1914 privitoare la Îuacţio- 
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narea birourilor de recrutace şi legătura lor cu regimentele de 
infanterie. Toate alocaţiile bugztare de orice natură, prevăzute 
pentru birourile de recrutare, se alocă, administrează şi lichi- - 
dează prin regimentele de infanterie respective. 

ART..4. In fiecare corp de trupă (tot ce este pres-. 
cris pentru corpurile de trupă se raportă şi la serviciuri, 
cu distincţiunile prevăzute în regulamentele speciale ară- 
tate la art. | un locotenent sau sub-locotenent, ori a- 
Similat acestora, este însărcinat cu executarea serviciu- 
lui de subzistență, cumpărarea, păstrarea și disiribuirea 
materialelor de întreţinere a corpului. El ia numirea de 
oliţer cu aprovizionarea și când este combatant se schimbă 
după liecare an. 

Oliţerul cu aprovizionarea este pus sub direcția. şi 
privigherea imediată a ajutorului. | 

Nota ]. — Vezi art. 39 R.A şi adnotațiele de acolo şi a- 
nexa lit. B din acest mahuai und= ss găses: în detaliu atribu- 
țiunile ofițerului cu aproviziona:ea în timpul de pace şi în răsboi. 

Nota, 2. Ordinul ministerului 5523 din 3 August 1911 (Dir. 
7). de a se da ofițerilor cu aprov;onarea câte un platonier, dia 
cei mai destoinici, pentru asemnea serviciu, ca ajutor. 

ART. 5. — (Astiel cu.n a fost modificat prin Inaltui Decret 
No. 1838 din M. O. 15/1901 R pag. 217). 

Companiile, escadroane!e, bateriiie şi bastimentele, 
făcând corp aparte se administrează de către Coman- 
danţii lor, care sunt și gestionari în bani şi în materii 
pentru unitățile lor. | ' 

Companiile escadroanele, bateriile sau bastimentele, 
alașate pe lângă diferite stabilimente sau' servicii, fac 
gestiuni în bani cu stabilimentul sau serviciul. pe lângă 
care sunt atașate comandanții lor sunt nu'nai gestionari 
în materii pentru unitatea lor. | 

Când pe lângă stabiliinentele militare sunt ataşate 
în unităţi organizate, sub titlu de batalioane sau divi- 
zioarie, compuse din mai multe companii, estadroane şi 

„baierii, înzestrate cu tot personalul administrativ, coman- 
„dantul acesta administrează unităţile de corp în parte, 

iar directorul stabilimeiitului sau şelul serviciului, exe- 
cită autoritatea unui comandant superior, atât ca admi- 
nistraţie, cât şi pentru exsutarea serviciului, 

Neta |. — Vezi art. 43, 4; RA, și nota 4da imai sus, 
Art. 59 L. A. „Comoruaiita, escatroanele, bata şi Basti- 7 

= Bibi Find 20 a i ati, să îi 
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„tor, care suât în, acelaşi tip şi gestionari“, (Vezi explicațiunza 

dată prin art 5 de mai sus şi aanotaţiile). îi | 

Nota, 2. — Ordin ciriwlar No. 1 din M O.1/E904.R. pag. 

Pe fiitar fonduzite de întreţinere ale unităţilor în cestiune 

(ari. 5) să se administreze şi să se înscrie pe gestiune separat 

de ace! al stabilimentalui sau serviciuhui pe tângă care sunt atașate. - 

| Nota 3. —- Livretele de ordinar şi orice operațiuni adini- 

nistrative ale companiitor alipite pe lângă stabilimente, depozite. 

ate, s8 se verifice de ajutorul şeînlui stabilimentului, căci con- 

toma art. 5 de tmai sus, aceste unităţi chiar dacă fac corp aparte 

functionează sub direcțiunea şi” controlul stabilimentului de cate 

depind. Ord. miiist, No, 7819/1912. „. 

„ART. 6. —- In caz de mobilizare, administraţia pâr- 

jei sedentare, cupă plecarea părţei active, se conduce de 

comandantul teritorial ai regiunei corpului, după princi- 

piile dela art. 5, relativ la companiile făcând corp în. parte. 

El asigură îndeplinirea serviciilor administrative, 

ajutându-se cu toti olițerii rămaşi sub ordinile sale. Unul 

din ofiţerii inferiori, combatant sau asimilat, va fi însăr- 

cinat cu funcţia de ofițer cu aprovizionarea. 

Vezi art. 125 R A. 
ă Nota. î. — în cazul când rămân la partea sedentară numai 

doi ofiteri, comandaatui pârței sedentare va avea numai direc-. 

tunea iar celalt ofiter va fi contabil în bani şi în materii În 

pici un caz comandantul nu poate fi mânuitor dș fonduri, ete 

urmând a se păstra în cassă corpului sub vhsi, una ținuta de 

comandant, ceealattă de afițetul contabil, Ord, minist. No. 6106 

din 13 Iulie 1913. 
Nota 2..— Vezi măsurile ce trebuesc luate de corpuri și 

„servicii pentru alegerea personalului pentru contab. în bani şi în - 

plicat în întregime sub art. 8 de mai jos. IE : 

La partea mobilizată, atribuţiile comisiei de apro- 

vizionare se îndeplinesc - de catre ofițerul cu aprovio- 

narea, sub direcțiunea și privigherea ajutorului ; iar coip- 

tabilitatea se îndeplineşte de câtre; Si 

-Casierul corpului și 
Ajutorul ofițerului cu îubrăcămintea. | , 

Nota 1. — Ast. 60 L. A. In caz de mobilizare, după pietarea 

corpuluid administrația depozitului s2 conduce. de comandantul 

terițorial al regiunei corpului, în condiţiunile ptescrise la art. 99 

pentru companiile făcând corp în parte (art. 5 R. A). 

Vezi art. 171 și urm. R. A. idem ord. No. 13.de mai jos. 

ART. 7. — Detaşamentele se administrează de co- 

materii in timpul “mobilizărei O. C. NO. 13 M, 8 R. 1915, pu- _ 

 mandantul lor după  dispoziţiuniie prevăzute în acest re- 
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gulament, complectate cu instrucțiuniie date prin ordin 
de zi de către comandanții unităţilor din care fac parte. 

Atribuţiunile şi răspunderea comandanților de de- 
“taşamente este cea prevăzută în acest regulament pen- 
tru comandaniii corpurilor de trupă. 

Funcțiunea de olițer cu aprovizionasea se îndepli- 
-neşte de un ofițer din detașament, numit de câtre co- 
mândantul detaşamentului. | 
ART. 8. — Când batalioane sau companii întregi 

sunt detaşate timporal, drepturile lor se pot ordonanța 
direct de către comandamentele pe teritorul cărora se 
găsesc, . | E | 

Mandateie ordonanţate se încarcă asupra corpului 
din cari lac parte, după înştiințarea facută de ordona- 
torii serviciilor de întendenţă respective, 

Vezi și art. 213 BR. A. Aa 

Nota. |. — Ordin circular No 13 ain 30 Martie 1915, relativ 
la imăsarile ce trebuiesc luate de corpuri şi servicii în vederea : 
inubilizirii peniru contubilitalea in bani şi în materii, 

M. O. 8 BR. 1915. | | 
Regulamentul asupra serviciului administrativ la art. 

112 prevede că, în caz de mobilizare, rămâne la partea 
„centrală (sedentară) ofițerul cu îmbrăcămintea, - care . va 

îndeplini..și funcțiunea de contabil în bani (cassier). 
Rezultă, dar, că. acest ofițer va avea în sarcina sa 

două gestiaii d» condus, urmând sâ primească dela par- 
„tea activă, lunar, toate actele de primiri şi cheltueli, pe 
„uri le va opera în gestiunea corpului (art. 178 din ra- 
_gulamentul, adininistrativ). | 

Usebit de aceste îasărcinări, tot dânsul are datoria 
"a-şi îngriji de plata cheltuelilor privitoare la efectivul ră- 
inas la „partea sedentară : ofițeri şi trupă, electiv care va 
hi foa:te numeros (dispenaaţi, scutiţi, recruți de instruit), 
precum şi a plătit familiiis tuturor mobilizaților cari. do- 

„ miciliază îu circumscripţia teritorială a corpului, confo'm 
:. “dispoziţiunilor Î. D. No. 310 din Monitorul Oista: 4, 

+ partea regulamențără din 1915. | 
„+ Pentru a se putea faca față la astfel de numeroase: 

- Barcine, atest ofițer, pe lângă că va trebui să fie ales 
„dintre cei cari prezintă mai multe garanţii de înerrdere, 
conştiinţă şi seriozitate, dar va trebui să cunoască bine , 
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„tot mecanismul administrativ și de contabilitate. privitoare “ 

-: la serviciul îmbrăcămintei şi al cassieriei. OO 

| Pentru a asigura o, bună funcţionare a serviciului, se 

vor lua următoarele dispoziţiuni : Ă | 

1. La corpurile de trupă unde există, după preve- 

dezile bugetare câte doi contabili activi, se va alege, cel: 

partea sedentară, pentru a îndeplini însărcinările sus ară- - 

tate, şi în cazul când acesta va fi actualul cassier, se va 

„primire și serviciul îmbrăcămintei, iar ofiţerul cu îmbră- 

care o va îndeplini la partea activă. 

„Această pregătire se va Începe de îndată, pentru ca 

la o eventuală mobilizare totul să fie studiat și regulat. 

2. Pentru corpurile cari au un singur contabil în bani 

și în materii; cum e cazul Ja regimentele 41—80 infan- 

terie, seva destina din vreme ofițerul contabil, Care va 

fi lăsat la partea sedentară. A | 

"din 4 Noemerie 1914, dat comandamentelor teritoriale, 

rii disponibili. - A 

In caz când această măsură sia ' îndeplinit la toate 

sus pentru corpurile câri au deja doi contabili, alegân- 

du-se şi instruindu-se contabilul care va rămânea la par- 

tea sedentară. 1 e 
| „In cazul când din diferite motive, acest al doilea con- 

tabil n'ar fi numit. încă şi ar urma ca să fie. însărcinat 

centrat pe 20—30 zile, în care timp. va îi pus la cu- 

rent cu toate cele necesare la îndeplinirea funcțiuni sale, 

contabil la partea activă. 
j 

In principiu, este bine; ca la partea 'sedentară să îie 

"„vespective. , : E 

“Ca ajutoare acestor otiţeri-contabili să. se aleagă din 

“mp plotonieri activi, iar ca secretari ' sub-ofiţeri. de "ad- 
-miinistrație și grade inferioare, cari. de asemenea vor îi 

.   

  

'” mai destoinie contabil, care va, fi destinat a rămâne la 

Jud măsuri ca dânsul să fie dih vreme pregătit a lua în 

cămintea să fie iniţiat în lucrările îuncției de cassier, pe - 

In această privință, prin ordinul circular No. 22.450 

s'a, dispus să se numească al doilea contabil dintre ofiţe- .. 

Corpurile, atunci se va proceda după cum sa spus mai 

un ofițer de rezervă, atunci se vor iuă măsuri a îi” con-" 

fie că va rămâne la partea sedentară, fie că va îi luat ca 

„lăsat contabilul activ, ca cel mai bine inițiat în „lucrările | 
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inițiați în lucrările respective ale celor două sezţiuni: . 
. înbrăcămintea şi cassieria, . 

Osebit, ministerul a luat deja dispozijiuni ca la fie- 
care, xegiment de infanterie, la partea sedentară; să sa dea 
câte 3 =4 tineri din cei dispensaţi, cari. să îndeplinească 
funţiea de secretari pentru plata drepturilor familiilor mo= - 
bilizaţilor, dar cari vor fi întrebuințaţi la toate nevoile 
serviciului, sub. ordinele contabilului, 

Io total, vom.avea la partea sedentară peniru servi- 
ciul de contabilitate: 

Un ofiţer-contabil activ: 
Doi plotonieri. activi ajutoare : uaul pentru cassierie . 

şi altul pentru servicul îabrăcămintei ; 
„Patru sub- ofiţeri, secretari la ahbele servicii ; 
Patru tineri dispensaţi, tot secretari, 
Nota 2.—Adyministrarea terenurilor cari aparțiu domeniu! 

militar D. M. 681 M. O. 45 R 191.. 
Art. 1. Terenurile domeniului militar, destinate pentru ins- 

trucţia trupelor, sunt următoarele : 
a) Terenurile cazarmeler și câmpurile de exerciții ale cor- 

purilor de trupă, garnizoanelor şi stabilimentelor militare ; - 
b) Pol goanele de tragere ale corpuritor de trupă, garnizoa- 

-velor sau comandantentelor ; 
c) Taberile regionale de instrucţie ale diviziilor sau COrpu- : 

rilor de armată; 
d) Depozitele de remontă pentru cai; _ 

e) Terenurile fortifizaţ ilor. 
1. Administraţia terenurilor cazarmelo:, câmpurilor de exerciţii şi poligoa- 

nele de tragere, prevăzute la aliniate a d şi e de sub art, î.- 

"* Art, 2, Aceste terenuri se vor administra de torpurile de - 
trupă şi stabilimentele cărora aparţin, In caz când deservesc mai 

_multe corpuri de trupă, se vor administra de unul din ele, care 
se va hotărâ de către comandantul diviziilor, ale cetăţii Bucu- 
seşti sau al regianei F. N. G., sub comandamentul cărora se gă- 
sesc întrupale “erenurile. 

Art, 3. Terenurile de mai sus se vor: exploata numai prin 

arenda:e și exclusiv pentru pășunat sau fânețe naturală, fără 
„arătură. 

Pe mici întinderi, în apropierea cazarmelor sau în puncte 
„izolate, se pot ace de corpuri, în.regie,-culturi de legume, ne- - 

- „ cesare hranei trupei, aceastea cu învoirea comandamentului. 
Nota: — Terencl tutu'o0r iortit cațiilor nu sa mai arendează, 

urmând a îi plantate D. M. 247 M. O. 15 R.1912. N 
Hi Art. 4 Ofertele pentru arerdarea acestor terenuri se primesc 
„d către corpuile de trupa sub: ediminstratia cărora se află, | 
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Comandanții de divizii, comandautul cetăţi Bucureşţi sau 
al regiuni F. N. G, au delegaţia de 'a aproba acestei oferte. 

| |n caz când e nevoie, după cum sa arată mai la vale, de: 
„autorizarea consiliului de miniştrii, ofertele cu toate actele, se 

„trimit preabil ministerului de război, dire.ţia VII, prin intendenţa 
.. stabilimentclor centrale. 

Art. 5. Sumete rezultate din arenzi se vor încasa de corpuii 
și vărsa la tezaur, conform cu prevederile art, 48 din legea con- 
tabilităţii pubiice, “ 
„Art. 6. Cheltuelile necesare pentru organizarea şi instata- 
_țiunile rectamate de câmpurile de exerciţii şi poligoanete de tra- 
gere. se vor propune de comandamentele respective. pentu afi 
irecute în budget cel mai târziu ia inceputul lunei Octonwrie a 
“anului. 

Art. 7. In contul de gestiune al corpului respectiv se va 

    

deschide o coloană denumită „fondul câmpuriior de exerciții şi 
tragere“, unde se vor înregistra veniturile și cheltuelite relative 
acestor tesenuri, | | 

Sumele vărsate la tezaur se vor trece în primiri şi cheltueli 
pe ba:a recipiselor respective, cari se vor anexa ca acte la gestiuni. 

2. Administraţia iaberilor regionale de instrucţie 
Art, 8. Taberile regionale de instrucţie sunt puse, dinpunct 

de vedere al disciplinii, sub autoritatea co;nandantului diviziti, 
la care sunt repartizate din ordinea -de bătae. | 
„= Womandanţii corpurilor de armată. pe teritorul cărora se 
află hotărăsc asupra felului cum ele vor fi utilizate pentru îns- 
trucția trupei. | 

„În ceeace priveşte administratia, se va face de către iaten- 
danța stabilimentelor centtale, prin personalul de supraveghere 

„ destinat acestor tabere. 
„Art, 9 Terenurile ce aparţin tabetilor se vor amenda de 

__ asemenea exclusiv numai pentru păşunat şi fâneaţă naturală, fără 
„„arătară, la asociatiunile ţărâneşti, conform legii pentru arendarea 
“moșiilor  Stutuiui, publicată în Monitorui oficial No. 15 | 939, 
Trespectându-se. în totu! prevederile acestei legi. 

      

   

            

      

    

     

plante păiouse a terenurilor excentrice, izolate aşa fel ca să nu 
He împiedicate exerciţiile militare rin asethenea culturi, - 

ă Petru aceasta, comandantii diviziilor respective fac la timp 

- Ptopuneri şi le supua pentru aprobare Ministerului. . 
_ Act. 10. Aren iarea se va face prin bună nvoială, „conform 
„art. 5 din l»gea pentru arendarea moșiilor Statului, iar actele se 
„Vor irimite Ministerului, direcțid VII, penlru aprobare, prin inten- 
:;dența stabilinenielor centrale, . 

„Arendăuii de o valoare mai 'mare ca 5.000 lei vor îi su- 

sus citată. 
sp Art, 11, Ofertele pent:u arendarei acestor terenuri se vor 

3 de căţre administraţia taberilor respective care le va t:;- 
     
   

„i 

pini    

    

„Excepţional se poate admite arendarea -şi pentru culturi de 

puse aprobării, Consiliului de. Miniștri, contorm art 5 din ltger 
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- mite intendenţej-stabilimenteler centrale, După examinarea şi ve- 
rilicasea lor, se vor înainta Ministerului, direcţia Vii, cu părerea. 
intendenței asupra aprobării lor, 

Art. 12, Incasarea arenzilor se va îic= prin organale Minis- 
terului de Finanţe, conform legii de urmăriri a veniturilor Statului, 
cărora ii se vor da în debit. 

Art. 13. Condiţiunile generale de arendare sunt următoareie: 
Intendenţa. stabilimentelor centrale va întocmi formulare de. 

caiete de sarcine pentru toate terenurile domeniului militar cari 
vor cupiinde clauzele prescrise de legea arendării bunurilor Sia- 
tului, legea contabilităţii publice şi dispoziţiuni din prezenta 
decizie; precum : : | 

1 Q) Statul nu garantează calitatea solulului, iar toate cazurile 
iortuite şi de forță majoră, ordinare și extraordinare, prevăzute şi 
neprevăzute, privesc numai pe asociaţiunile țărănești, f4ră a avea 
dreptul de a.cere vred despăgubire san scădere din arendă pen- 
tru daunele suferite ; - 

b; Toate dările aferente cad în sarcina lor ; 
__C) Administraţia războiului este liberă a face orice instala- 

țiuni, de orice natură, pe terenul arendat, fără nici o supunere la 
vreo pretenţiune ; IE | i 

d) Asociaţiunile ţ4răneşti sunt obligate a se 'contorma şi 
ex:cuta întocmai instrucțiunilor date -pentru a se lăsa liber tere- 
nul pe zona de tragere sau de exerciţii în timpul executării lor 
şi să resp=cteze cons=m-ela şi semnele pusa pe câmp; 

e) Pentru orică stricăciuni sau nenorociri ca s'ar întâmpla 
din cauza neexecutării insteucţiilor date şi din nepăstrarea con- 
semnelor rămân direcţi răspunzători cei ce nu le-au executat; 

) Asociaţiunile țărăn=ști, vor îi răspunzătoare pentru orice 
stricăciuni ce s'ar cauza clădirilor sau instalaţiunilor aflate pe 
terenul arendat, fie de vite, fie de păzitorii lor; 

8) Sub nici un motiv nu au voe dea opri circulaţia pe 
drumurile existente şi nici a deschide noi drumuri ;. 

h) Ele sunt obligate a întreţine în bune condițiuni puţurite 
existente şi libere de a face noi puțuri pe terenul arendat, fară 
însă a avea drepiul la vreo despăgubire. Puţurite construite rămân 
propriatatea administrațiunii răsboiuiui fără nici o piată, ei fiind 
obligaţi a le preda în bună stare la expirarea contractului de 
arendara ; | a 

i) Se va menţiona că fac parte integrantă din caietul de | 
sarcină toate dispoziţiuaile din prezenta decizie cari nu vor fi 
contrarii dispoziţiunilor prevăzute în acel caet de sarcine; | 

Î) Garanţia ce trebuie să depună asociațiunile ţărăneşti esie 
acea fixată prin sus citata lege adică 35%, din valoarea. arenzii 
pe un an; - 

k) Caiete de sarcine şi planurile de exploatare vor îi îna- 
intate ministerului pe cale ierarhică. cu ofertele pentru aprobare 

„după care.se vor încheia contracte relative ; 
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ID) Să va arăta întinzlereâ pământului fără a fi garantată, 
precom și preţul arendării; i: 

m) Se va tixa termenul de arendare care va fi dela 1 an ij 
până la 5 ani, 3! 

Art. 44. Caletele de sarcini se vor aproba de Minister, dapă | 

  

     
care se vor trimite taberilor şi corpurilor respective pentru ase 
pune în vederea asociaiunlor ţărăneşti, doritoare de “a lua în 
arendă terenurile. . 

Ar. 15, Pe baza aprobătilor date, cum se arată mai sus, 
contractele se vor încheia de către administrătorii taberilor după 
un formuiar stabilit de iatendenţa centrală, Ele se vor păstra în : 
arhiva taterii respective. - : 

Art. 16. Toate cheltuetile, de personal şi material, necesare 
= taberilor, în fiecare exerciţiu, se vor propune Ministerulai cel mai 

! târziu pănă la ! Octomvrie, prin intendenţa stabilimentelor cen- 
trale, pentra a se prevedea soma în buget. 

Administratorul fiecărei tabere va ţine scriptele regulamen- 
tare, pentru înregistrarea operațiunilor de contabilitate, 

Pi Art, 17. Supravegherea administrativă a taberilor și veri- 
ficările actelor, se va face de către intendența stabilimentelor 
centrale, Ă : 

- Art. 38. Toate lucrările relativa la costrucțiuni, instalaț.uni 
ete, se vor studia şi propane Ministerului (direcţiunea geniului) : 
prin intendența stabilimentelor centrale, pentru a se prevedea în i 
buget sumele necesare, Propunerile trebuesc făcute în termenul ! 
îixat la art. 16. E: 

3. Administraţa. depozitelor de remontă peatru cai. ' 
Art. 19. Administraţia acestui teren sș- va iace, întocmai 

după aceteaş regule ca toberile regionalz de instrucţie, prin in- 
__ tendeţa stabilimenteior centrale. 

i | Comandanții depozitelor de remontă se vor conforma dis- 
- pozițiunilor prevăzute în prezenta decizie, relativă la adminis- i 

trarea terenurilor respective. 
Art. 20. La 31. Martie al liecărui an, comandai entele di- i 

viziilor, cetatea Bucuraști, regiunea F. N. G, şi intendănța sta- 
bilimentelor vor înainta ministerului, direcţia VII, un tablou de 
toate sumele încasate la tezaur din arenzi în cursul exerciţiului: | 

" îuchis, precum şi de cele date în debit administrâțiunilor finar- | 
ciare pentra terenurile taberiior de instrucție, ” 

Arţ. 21. Personalul inferior, întrebuințat în serviciul tabe- 
rilor rzgionale de instrucție ca paznici, păducari, etc., va avea 
drept a păşuua gratuit câte 5 vite mari și 10 oi precum şi să 
cultive câte trei hectare de pămâni cari vor fi hotărâte de către 
comandanții diviziilor în locuri izolate ce nu ar împiedica exer- 
ciţiile militare, 

Art. 22. Dispoz iunile prevăzute în deciziuvea de [1tă, se 
Yor piine în apiitare cu începerea dela dăta apariţiunii ei în Monitor 

Toata dzciz uxiie, o-dinela şi instrucţiunile coniriiii acestei 
decizii sint şi rămân destințate, 
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Nota 3, — Î. D. No. 2.977 din 13 Septemyriă 1916, relatie 
la mudul în care se vor concuce aaministroția şi controlul câr- 
purilor şi serviciilor din zona aimatiei. 

M. 0, 22 R, 1916. e 
Art, 1— In timp de răsboi conducerda administraţi- + 

unii armatei mobilizate aparține comandantului de căpetenie, 
pentru toate trupele și serviciile făcând parte din zona 
armatei, fie Că aceste trupe sau servicii se găsese în Zona 
operaţiunilor și aceea a etapelor, fie că dle s'ar alla oca- 
zional şi vremelnicește în. zona interioară. 

Această acţiune administrativă aparţiiând comăndan- 
„tului de căpetenie, se va putea exercita şi de către co- 
mandanţii raarilor unităţi, sau alte organe, însă numai în 
baza delegaţiunilor exprese, date de comandantul de că- 
petenie. prin ordine speciale. 

Art, 2. — "Tot în modul îndicat la art. preepdent şe 
va proceda și în privința directivelor ce sunt de dat de 
către comandantul de căpetenie, referitoare la: 

a) Delegările de a aproba cheltueli ce urmeză a fi 
date diferiților şeli de servicii sau Comandanți de unităţi, 
precum : celor dela marele cartier general, dela serviciul 
etapelor, delu comandamentele de armate, corpuri de ar- 
mată, divizii, corpuri de trupă, corpuri sau detașamenta 
ce operează izolat, spitale mobile, depozite mobile, coloane 
de subsisteuţă, brutării de campanie, parcuri de vite și 

„alte asemenea întocmiri administrative aparţiriând armatei 
de operaţiuni; (Vezi nota 4 de mai jos), 

5) Fixarea atiibuţiunilor 'serviciilor de intendenţă 
dela comandamentele de armate și ale altor mari unităţi, 
noui creiate în timpul și cu ocaziunea răsboiului, cu deo- 
sebire din punctul de vedere al asigurării mersului regu- 

"lat ai serviciului de hrană și echipament : 
c) Stabilirea directivelor asupra modului în care se. 

“va exercita controlul şi supravegherea administrativă pre- 
„„Yentivă, asupra corpurilor şi serviciilor aparținând zonei 
„armate de operaţiuni, prin. organele serviciului de inten- 

: denţă dela marele cuartier general şi dela; ctiartierele gs- 
“nerale ale marilor unități pe lângă Cari funcţionează „A88- 

- menea servicii de intendență. 
Art, 3. — Rapoiturle de serviciu dintre zona 45 o- 

„perațiuni şi zona interioară s6 vor stabili prin prealabile



  

S înţelegeri între marele Cuartier general şi “ministerul de 
| război, atât din punctul de vedsre al expedierilor de a- 

provizioni ri din intesior şi al evacuărilor din. zona arma- 
tei, potrivit dispozițiunilor regulamentului asupra servi- 
ciulni etapelor și regulamentului asupra serviciului de 
subaistență în campanie — cât și din punctul de vedere 
ai coordonării controlului ministerului de răsboi, prin de-. 
legaţii săi speciali cu supravegherea şi controlul indicat 

„la alin. c de sub art. precedent. 
Nota 4, —- Prin Inaltul ordin de zi No. 1 din 5 De- 

cembrie 1918 publicat în M. O. No, 2 p. oficiată din 1919 
s'a. delegat dreptul de a aproba cheltueli până la suma de 
100.000 Isi la marele cartier general, comandamentele de 
axmată, corpuri do Armată, divizii, brigade și detașamente 
ce operează izolat, aflate în zona armatei. Pentru cheltu- 
elele ce depăşesc această sumă urmează a se cere apro- 
barea specială a marelui cartier general. 

Nota 5, — D, M. No. 408 din 13 Septemvrie 1916, priviloare 
la modul în care se vor conduce administrația şi controlul cor- 
purior şi serviciilor din zona înlerioară, 

| M. O. 22. R. 1916, ie 
Având în vedere cele cuprinse în înaltul decret No. 

2,917 privitor la modul cum se vor aplica dispoziţiunile 

                                          
   

„penteu trupele şi serviciile din zona armatei de operați- 
uni, puse sub autoritatea comandantului de capetenie ; 

Având în vedere că această precizare de atribuţiuni 
esta xscesară,. pentru trapele şi serviciile din zona intezi- 

oară, rămase sub antoritatoa ministerul'uiide răsboi, decid : 

tura şi felul.lor de organizare, fac parta în mod perma- 
„ment din zoua interioară, precum şi pentru comaiidamen- 
„tale, serviciile şi corpurile ce reprezintă părţile. scdentare 

ale unităţilor şi serviciilor mobilizate, rămase sub uutori- 
tatea, şi privegherea: administrativă a ministerului -de răsboi, 

- administraţia şi controlul aceatora se vor face potrivit re- 
„gulilor statornicite pentru timpul de paca, cu următoare e 
“deosebiri : 

din 1913, aprovizionările de orice natură şi de orice'va- 

    

“de sub art. 55 din jegea asupră administrațiunii armatei. 

Art. 1;— Pentru stabilimentele militare cari, . prin na- . 

    A €) “In baza, art. 1 din legea decretată sub No. 4915 
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inare s vor faca prin bună Învoială, numai în urma a- 
"-probăriior ministerului de răsboi, sau a delegaților uăi, fără 

a mai fi nevoie de aprobarea conailialui de miniștri, pre- 
văzută de art. 85 din legea asupra contabilităţi publice. 

Totu pentru contractările mai. mari de 100.000 lei 
se va cere și prealabila aprobare a Consiliului de miniş- 
îti. afară de căzurile în cari urgenţa satisfacerii trebuin- 
şelor sau nevoia păstrărei secretului operaţiunilor militare 
sar opune la aceasta; Se = 

d) În baza art. 9 din aceeaşi lege din 1913 taxele 
"8 timbru și înregistrare se vor reţine din sumele cuve= 

„năte îurnizorilor plătindu-li-se numai sama reulă ce li se 
cuvine; aceasta însă numai în cazul când asemenea taxe 
na Bar putea vărsa fără perdere de timp, la. administra- 
ţia financiară sau casieria de război din localitate sau din 
apropiere ; | 

c) Pentru diferitele cumpărături se vor tatrehuinţa 
pe cât va fi posibil și în zona interioară procedurile in-. 
dieata la art. 93—105 din regulamentul asupra serviciu- 
wi de subsistenţă în campanie, 

"Art. 2. —— În privinţa încheierii operaţiunilor de or- 
donanţări la data decretărei mobilizării, precum și în pri- 
vința lichidării și ordonanţării cheltuelilor în timpul. răz= 
boiului, se vor observa cu stricteţă cele cuprinse înJins- - 
uucţiunile ministeriale No. 2.559 din 1915, publicat în. 
Monitorul Qasiei, partea regulamentară No. 45 din acel an. 

Nota 6. —- Delegaţiunile date Directorilor superiori din mi- 
nisterul de războiu. D. M. No. 289 din 21 Decemvrie 19I8. M. 
0. 3 Oi. î9i9, | 

Având în vedere numeroasele chestiuni cu cari sta:ea de 
război a împovărat lucrările ministerului, pentru a cârot grabnică 
iezolvare este nevoie a se acorda o cât mai mare descentralizare 
atribuţiunilor administrative ale organelor administraţiei centrale; 

„Având în vedere prevederile legii asupra. administraţisi ar- 
matei şi organizării ministerului de război, care prin art. 5 pre- 
vede că ministerul poate delega parte din drepturile sale direc- 
torilor super'ori, decid: 

1. Osebit de atribuţiunile acordate prin art. 8—14 din lege, 
se acordă directorilor superiori din administraţia centrală a răz- 
boiului următoarele de!egaţiuni : 

a) Directorii: superiori pe baza referatelor prezentate de 
directori, vor aproba chelturli relative la aprovizionări de maţe- 
iale, construcțiuni, transformări, Teparaţiuni, etc, din creditele 

   

  

   

   

  

   

      

    
     

      

     
     

    

   

     



    
    

bugetare sau extraordinare, a căror valoa:e nu trece peste 
5.000 lei, fie ca aceste aprovizionări sunt lâcute prin licitaţii pu- 
biice, fie prin bună învoială, aprobate prealabil de catre dânșii. 

Asemenea cheltueli vor fi numai de-natura celor cari cad 
în atribuţiunile direcţiunilor respective, aceeaş cheltuială, mai 
mare de 5.000 lei, neputând îi fracționată spre a îi aprobată de 

către directorii, superiori; o 
b) Directorii superiori vor semna „pentru ministru“ toate 

conţractele ce decurg din aprobările lor în limita delegaţiunii 

date prin prezenta deciziune, precum şi contractele pentru an- 
gujamentele de orice valoare, aprobate prealabil de secretarul 
general, subsemnatul sau consiliul dezminiştri; 

c) Directorii superiori vor numi comisiunile de yecepţie - 
provizorii şi definitive pentru recepționarea şi prîmirea lucrărilor 

executate sau a majerialelor predate și a decide asupra primirii 
sau respingerii. 

Vor hotărî asupra acordării prelungirilor de termene peste 
cele prevăzute de contracte, precum şi asupra penalităţilor pre- 
văzute de caietele de sarcine și condiţiunilor generale şi spe- 
ciale -de ordine şi administraţie; 

d) Directorii superiori vor aproba liberarea garanţiilor pen- 
_tru lucrăsile şi furniturile executate în regulă; 

e) Directoriisuperiori vor decide asupra lichidării lucră- 
rilor sau lurniturilor contractate şi neîncepute?sau neterminate din 
cauza evenimentelor. războiului, de o valoare până la 5.000 lei; 

£) Directorii superiori vor aproba amenzile aplicate perso- 

nalului civil afeciat' serviciilor militare, în contormitate cu dispo- 
Ziţiunile Jegilor şi regulamentelor în vigoare. - 

2 Direcţiuniie vor înainta 1 şi 75 ale liecarei luni serviciulai: - 
controlului câte un tablou de cheltuel le aprobate de către direc- 
torii superiori, arătând. natura Cheituelor și valoarea fiecăreia 
pentru a fi examinate și raportate subsemnatului în ce priveşte 
ordinea şi economia cu Care s'au electuat. 

3. Directorii superiori și serviciul contabilităței sunt însăr- 
cinaţi cu executarea dispoziţiunilor. prezentei deciziuni. 

Dbserraţie. Ac astă decisiune a fost dată de D-1 General Văitoianu, 

ca ministru de război. Pentru a fi valabilă frebueşie reinoită de. fiecăre 
ministru de războiu, dacă va crede necesar săao menţină în totul sau 
modificaţă, îi 
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TITLUL 
E : 

LI Personalti administrativ al corpârilor de trupă 

CAPIVOLUL 1 

COMANDANTUL 

Atriduțiuni şi responsabilităţi 

ART. 9— Comandantul are sarcina a prevede toate 
trebuințele corpului şi a lua măsurile trebuincioase la 
timp pentru satisfacerea lor; el rămâne singur răspun- 
zător pecuniar de administraţia sa şi executarea legilor, 
regulamentelor, decisiilor şi ordinelor relative serviciu- 
lui său. 

El privighează toate persoanele de sub ordinele 
sale în exercitarea funcțiunei lor, dă instrucțiuni și ia 
măsuri pentru îndeplinirea serviciului, 

Comandantul are îndatorirea să se asigure în per- 
manență de existența iondurilor băneşti şi materialelor 
aflate asupra subordonanţilor săi, pentru care face repu- 
lat inspecții și constatări. (Art. 100 R. A) 

Are grija ca toate recensămintele hotărâte prin 
acest regulament să se execute astiel în cât în cursul 
unui an, materialele de orice fel să fie văzute de cei 
însărcinaţi şi resultatele supuse cunoștinței sale. (Vezi şi 
art |. R. A.) 

- Neta 1. — Diferite dispozițiuni priviteare pe comandant in ME cestiuni de administraţie. | 
| 8) Vezi dispozițiunele din servicial interior relativ la admi- 
„ Bistraţie,. + 
i 8) Registrele ce ţine comandantul, vezi art. 193 R. A. 

2 

  

      
    
    

   



    

    

    

                                    

    

    

                            

   

e) Relitiv lu deschiderea corespoudenței, vezi asi. i] şi 18 
din R. $. 1, El deschide singur, sau deleagă pe ajutorul său să 
Geschidă corespondența corpului, cari se d stribve apoi celor în 
drept a o primi, 

Fiecare corp de trupă va avea saci de corespondență (la 
fe! cu cei care îi are direcția poştelor în cutiile de scrisori) a- 
dică în cari să se poată întroduce corespondenţa lără a fi nevoe 
să lie deschişi. Cheile sacilor se păstrează de comandantul sau 
ajutorul său. . 

In aceşti saci se depune, da către factorii poştali, cores- 
pondența care se duce de ei la cazarmă. 

„_ Corespondenţa care trebue primită de-a-dreptul deia oticiul 
poştal se depune de-a dreptul de oiiciant întrun sac de acelaș 
model pe cae trebue săi prezinte gradatul însărcinat cu adu- 
cea corespondenței, . 

Dosarele cu actele relative la bani se păstrează cel puţin 
16 ani, 

Vezi şi art. 66 şi 197 R. A. 
d) Relativ la peliluni și ori-ce acle neoficiale, nu ie dă 

nici un curs, dacă nu sunt timbrate, art; 17 al!.1 şi art 52 şi 
S4 din legea timbrului, iar pentru anularea timbrelor de pe peti- 
țiuni şi ori-ce cereri ce reclamă timbrul legal să se anuleze cu cer- 
neală sau să se perforeze în aşa fel ca ori-ce încercare de fraudă st 
fie întăturată, O, CN. 23 M. O. 46 din 1901 pag. 785. 

? Pentru caz de mobilizare ar. 171 şi urm. R. A. 
7) Relativ la neîntrebuințarea în serviciu particular a materia- 

lelor aparţinând statului: managiuri, cai, brecuri, ete. la inspecții să 
- nu asiste persoane străine, etc. M, O. 29 din 1994, 

8) Relativ la dreptul de a aprobă sau nu procesele-verb: le a 
comisiei aprovis,, vezi interpretarea dela nota 2 de sub art. 23 R-A. 
„Nota, | — Administrarea corpurilor de trupă şi Serviciilor ar- 

matei D. M. 274 M. O. 31, R. 1910, 
Capii de corpuri și de servicii în armată și din ad- 

ministrația, centrală vor suprima orice cheltuială neprevă- 
zută, neiolositoare, de lux sau de risipă și vor admiu istra 
banul statului cu economia cea mai severă, 

Nimeni nu va mai cere, afară de cazurile de forță 
majoră, o cheltuială care nu este prevăzută în bugat, 

îi însoţită de o „fone de cheltuială“ sau „deviz“ care va 
arăta în cap: feztul avtivolului din lege, regulament, ete., 

„capitolului şi articotului din buget, precum şi suma rămasă 
disponibilă în bugetul general sau în cel parțial. 

„Aprobarea auterităței competinte pantru cheltuială ae 

Orice cheltuială şi orice cerere de orice natură care. 
dă loc la o cheltuială cuprinsă în praverile bugetare, va 

care autorizează cheltniala ; apoi num-te, numărul şi suma . 
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va, da chiar pa această foae, fără de care deosebit de 
conturi, nu se va putea face şi nu se va putea justifica 
cheltuiala. | 

Orice cerere de cheltuiala care nu va fi în condiţiu- 
nile de economie şi de regularitate perfectă, va rămâne 
fără răspuns sau va atrage urmări disciplinare, 

» Nota 2 — Cereri şi propuneri contrare legilor şi regulamen- 
telor. D. AM. 503 M. O. 48 R. 1910, | 

Avâud în vedere că necontenit rminiaterul primeşte 
cereri şi propuneri cari sunt contrare ordinelor perma- 
nente, decizilor ministeriale, regulamentelor și chiar legi- 
lor, îu vigoare, cebace produca o corespondență de prisos, 

„pierdere de tivap fi poate. chiar aprobări nelegale : decid: 
1. Orice csrere și orice propuneri, fie de cheltuială, 

île de oxica natură, ce. se vor face diferitelor autorităţi 
ierarhice, vor trebui să fie sprijinite pe prevaderea legală 
co ar exista, citindu-se textual şi deplin articolul sau ar- 
ticolele respective; “ 

2. Orice. cereri .şi orice propuneri cari ar face și 
cari ar Îi contrara ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor, re- 
gulamentelor şi legilor în vigoare, sau cari nu ar îi Bpri- 
jinite pe aceasta în modul de mai sus, vor fi respinse, 
trăgându-so la răspundere atât cei cari le-au făcut, cât şi 
cei cari le-au înaintat sau aprobat şi trecându-se vina mo- 
tivată îu memoriile calificative respectiva : : 

3, Comandanții corpurilor de armată sau ai altor co- 
mandamente superioare sunt însărcinați cu aducerea la în- 
deplinire -riguroasă a deciziei de faţa. 

Nata 3. — Interzicerea angajărilor de chelțueli în mod nere- 
guiat D. M. 142 M. 0. 13 R. 1911, , , 

Având în vedere că unele comandamente autoriză âi- 
fevite cheitueli în contul creditelor bugetare fără o prea- 
labilă autorizare a ministerului, iae după electuarea lucră- 
rilor înaintează actele relative, cerând rambursarea, târă 

_să se preocupa dacă ministerul este sau nu în măsură să 
acopere acele cheitueli ; - 

Având în vedere ca uuei asemenea proredări ilegale. 
trebue neapărat să se pnnă capăt; decid: 

1. în afară de chetuelile ce cemandamentele sunt 
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suterizate de legi şi rtgulamente să aproba fu limitele 
creditelor ce le sunt anume delegate, nici o altă angajare 
de cheltueli nu se va putea autoriza, fără ca maai întâi să 
se îi cerut şi obținut aprobarea ministeralui; 

2. Orice eheltuială făcută :n afară de prevederile de- 
ciziunei de față se va imputa, conform azt. 39, alin. e 
din legea soldelor, celui care a încuviiațat angajarea 
fără prealabilă aprobare a ministerulai. 

Nota 4. — Scrisorile şi reclamaţiunile anonime, DD. M, 343 
M. O. 33 R. 1910. 

Considerând mulțimea scrisorilor, denunţarilor sau 
reclamaţiunilor anonime ce inundează oștirea, fie contra 
ofițerilor de tătre civili, fie contra superiorilor de către 
inferiori ; 

Considerând nedreptăţile și ofensele ce se pot eduea 
ofiţerilor de pe urma anonimelor, precum și cheltaelile ce 
se ocazionează adesea Cu cercetările, cari mai totdsanna 
dovedesc neadevărul și calomnia; decid: 

1. Orice scrisoare se va primi lă minister, sau ori 
uBde, se va privi mai întâiu la sfârșit şi, dacă ea va fi 
neiscălită, nu se va ceti, ci se va distrage imediat, fiind 
Considerată ca o infamie şi o lașitate a unui poltron, care 
se necinsteșie pe el însuși și pe părinții cari l-au crescat; 

2. Dacă scrisoarea poartă o iscălitură necanoscută, 
de asemenea se distruge, iar dacă este însoțită de o adresă 
şi un titlu, atunci primitorul poate, dacă voește, fără a o 
citi, să o trimită, francată și cu marcă înăuntru, poliţiei 
din localitate de unde a pornit, -cu rugămintea de a i-se 
răspunde "dacă acea persoană există în adevăr acolo; 

. În caz când primitorul bănueşte scriitura anozi- 
mei, o va trimite, împreună cu scriitura binuitului, Ia 
minister, care o va supune în studiul experților; 

4, "Pentru denunţurile și ojensele anonime "publicata 
contra, ofiţerilor prin gazete, cu cari mai totdeauna ano- 
nimele ameninţă pe cei cărora le adresează, — ca cum 
presa ar Îi creată pentru patimile lor josnice—se va pto- 
ceda în acest caz, conform deciziei ministeriale No. 30 
din Monitorul Qusiei No. 5/910; 

5. Ca urmare a celor de mai sus, este aptit : orieărui 
” superior şi oricărei autorităţi militare de a da cura vra- 

 



               
  

21 ' 

dinui denunţ sau vreunei reclamaţiuni anonime contra oti- 
țerilor sau gradelor inferioare. 

Militarii sau civilii cari sub -oon/mmat, ard de setea 
dreptății san de dragostea reputaţiunii armatei, trebue să 
aibă curajul acestor nobile sentimente şi să procedeze 
cavalereşte și deschis. La din contra, şă afle că ealom- 
niile, injuriile, reclamațiunile san denunțurile lașe contra 
ofițerilor vor rămâne zadarnice, 

Notă ă. — Sărbătorile cari se fin în armată. D. M. 316. 
M. O. 34 R. 1910. 

d) Bisericegtă : 
Nașterea Maicei Domnului, 8 Septemwnie; Inălţarea 

St Crai, 14 Septemvrie; Sf. Dumitru, 26 Octomvrie; 
Sf. Arangheli Mihail și Gavril, 8 Noemvrie; lutrarea în 
biserică, 21 Noemvrie; Si. Nicolae, 6 Decemvrie; Naşte- 
rea Domnului (Crăciunul) ?) 25 Decemvrie; Si. Vasile, 
! Ianuarie ; Botezul Domnului, 6 Ianuarie; Sf. loan Bo- 

__tezătorul, 7 Ianuarie; Sf. Vasile, Grigorie şi Loan, 30 Ia- 
nuarie ; lotâmpinatea Domnului, 2 Fevruarie ; Buna, Ves- 
tive, 25 Martie ; Invierea Domnului (Paști) 2), Martie-Apri- 
le ; SI. Gheorghe, 23 Aprilie; SE. Constantin și Elena, 
2 Maiu ; Inălţarea Domnului (40 zile după Paști); Po- 
gorârea Si. Spirit (51 zile după Paști), (Rusaliile), Sf. 
Petru şi Pavei, 29 Iunie; Profetul Ilie, 20 Iulie; Schim- 
barea la față, 6 August; Adormirea Maicii Domnului, 
id August. 

b) XNaţtouale : 

Unirea principatelor, 24 Ianuarie; Aniversaroa naş- 
tenii M. S. Regelui, 7 Aprilie; Zina numelui M. S. Re- 
gina Elisabeta, 24 Aprilie; Aniversarea întemeierii Rega- 
tului Român, 10 Maiu; Aniversarea luării Griviței, 30 
August; Aniversarea, căderii Pievnei,. 28 Noemvrie, 

Nota 6 — Directive pentru a asigura trimiterea la timp 
a diferitelor lucrări cerule a se întocmi de corpuri şi servicii. 

Ord, circ. No, 46 din M. O. 35 R. 191. 
Din corespondenţa zilnică ministerul obseră că, în corpu- 

file de trupă, serviciul de biurou lasă îoarte mult de dorit. Astfel: 
ordine, dări de seamă, etc., ce trebuesc executate şi trimise pe» 
ziodic la date certe, se primes: mult mai târziu şi necompliectate 

1) Deosebit de cele trei zile de sărbători, serviciul încetează cu două * 
zile inaite, . . 

2) kiem, 
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sau în neregulă. iar la ordine ce se dau „ad-hoc“ se uită, aneori, 
chiar de a se răspunde trebnind noi interveniri, sâu se răs- 
punde mult mai târziu, pripit, fără ca chestiunile propuse să 
îi fost serios și complect studiate sau, după caz, experimentate 
fără date sigure asupra observaţiilor iăcute, fără concluzii se- 
jioase, aşa că nu pot fi de nici un folos. Asupra unei aceeaş 
chestiuni se comunică rezultatele de multe ori cu totul contra- 
dictorii, nu numai în ce priveşte părerile sau conctuziunile, dar 
chiar asupra unor fapte concrete ce nu. ar putea da loc dacât 
la aceleaşi fenomene san la aceleaşi observaţiuni, când s'ar face 
studiile sau experienţele cum trebuie! Aşa, nu" mai departe. dările 

„de seamă cu rezuitotul observaţiuni!oi ce trebuiau făcute asupra 
„tragerilor din anul 19;0, în ce priveșt: comportarea muniţiunilor 

de războiu, nici n'au îost trimise la timp (din care cauză minis- 
terul a revenit şi cu ordinul No. 3019 din 31 Maiu 1011, nici 

i - mau fost în cea mai mare parte complecie şi în spiritul ordinului 
Da ministerului ; ca atare, de nici un folos, : 

Ministerul crede că această stare de lucruri provine din 
cauza lipsei de control, cât şi de program, absolut necesar bu- 
nului mers. Astiel, în nnele corpuri, comandantul se multumeşte 
cu împărţirea corespondenţei pe secţii, fără a se ține seamă dacă o 
secție oarccare are personalul trebuinsios şi pregătit pentru studiul 
unei chestiuni date, în loc să încredințeze o asemenea lucrare 
altor ofiţeri din corp, cari a: avea mijloacele şi pregătirea tre- 
buincioasă, N 

Ministerul crede că o asemenea rea şi, din toate ţunitele 
de vedere, dăunătoare stare de lucruri, nu va avea sfârşit decât 
atunci când se va stărui de către ioți cei în drept pentru ca cea 
mai bună regulă să domnească și când comandanții de corpuri 
îşi vor face un punct de amor propriu că, în cospurile lor, spi- 
situl ce prevedere, de ordine şi punctualitate în toate: ramurile 
serviciului, să nu lase nimic de dorit. 

Pentru a se obţine acest +-zultat nu este deajuns ca zilnic 
corespondenţa sosită să jie îm sărțită pe secţiuni cu rezoluţia : 
Secția . . . pentr executare, ci trebue avut în vedere multe ches- 
tiuni cari au nevoie a fi mai în deaproape studiate, sau a căror 
rezolvare cere concursul priceput al mai multor factori, cari tre- 
buiesc întruniți și puşi în acţiune, cu anumite directive, în sensul 
lucrului ce li se cere, cum sunt chestiunile cari reclamă studii 
prealabile, experiențe comparative, la care trebuesc chemați să 
conlu:reze cei cari sunt mai indicaţi: prin. cunoştinţele și expe- 
rienţa personală ce posedă, - 

Dacă s'ar proceda astlel, n'am avea ocaziune să constatăm 
anomalii ca acele când o ch Stiune de comandament s'a studiat 

Şi rezolvat prin 'casier, alta de armarăent prin ofițerul cu îmbră- 
cămintea, ete. | 

O altă lacună care împiedică bunul mers al serviciului este 
- lipsa de metodă și qe ordine, fără de care execntarea serviciilor 
„Gu punciualitate şi la timp este cu neputinţă, | 
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Pentru aceasta este absolut necesar ca, pentru fiecate ser- 
“viciu al corpului, să ex'ste nu numai un tablou anual care, în . 
ordine croro!ogică, să indice, cu preciziune, datele la cari legile 
regulamentele, deciziile şi dile'itele ordine cer trimiterea; de anu- 
mite Iucrări, precum: dări: de seamă, situaţii, tablouri, etc, pe 
baza cărora administraţia războiulni are de luat măsuri în vede- 
rea sațisfacerii dive.selor n2voi ale oştirii, dar încă un calendar 
în care se înscrie, la zi, cuprinsut tabelului de mai sus, pentru 
a se putea urmări mai uşor epoce'e când lucrările trebuesc pre- 
gătite şi expediate. 

Tot acolo trcbuvsc notate datele la curi sunt cerute, even- 

tual diferite chestiuni trimise pent-u a fi studiate, experimentate, 
eic. nacesare ministerului la terininele fixate. 

Fără asemenea elemente, p2 cari toţi agenţii corpului să le 
aibă necontenit în vedere, nu se poaie asigura o bună și promită 
executare a luc ărilor. N ENE 

“Ia acest sco) comandamenie!e sunt- rugate a: lua cuvenitele 
măsuri şi a privezhea executa ea dispozițiunilor cup.inse în 0r- 

dinu! de faă, cunoscând că ministerul este hotărât a lua cele 
mat severe măsuri împotriva celor cari-nu se vor pătrunde de 
directivele date. 

Nota 7. — Incheerea registrului de fonduri la [-a zi a fiecărei 
iuni. O. C.59M. 0.J9R. 1912. > 

Ministerul a constatat, prin controlorii săi, că Ja multe cor- 
puii şi servicii, registrul de fonduri nu se încheie la I-a zi a 
fiecărei Inni, cum se prevede prin instrncțiunile tipărite la înce- 
putulul acelui registru. 

Această importantă operaţiune îşi are rostul ei; căci. pentru 
a se încheia acest registru, tredue neapărat să se îacă revizuirea 

casei şi a actelor de valoare şi prin aceasta şetul corpului sati 
serviciului are cel: mai bun prilej a controla actele subaliernilor 
săi şi de a se asigura de exsistența fonduriior, d2 care dânsul 
este răspunzător, in calitate de cap al administrației corpului sau. 
serviciului, potrivit art. 54 dîn legea asupra administraţiei arma- 
ei și art. 9 din regulamentul acestei legi, 

De aceea ministerul uispune ca în viiior această îndatorire 
'să fie observată cu stricteţe, iar ofițasii din intendență să sem- 

naleze orice abateri ar constata comindamentelor respeztive cari 
„Yor iua mâsnrile cuvenite contra celor vinovaţi. E 

Nota 8. = Oprirea ofițerilor de a veni la serviciu Dumini- . - 
:cele și sărbătorile O. C. 58 | 9104 M. 0. 33 R. 1913. 

Ministerul es'e informat că unele dintre corpurile şi ser-. 
viciile asmatei ru «sectă ordine'e :elative la repauzului acordat 
ofițerilor Duminica și în zileie de să bători anume prevăzute de 

dezizia ministeria'ă No. 316 din 17 lunie .1910, obligând pe ofi- 
țec să ve la serviciu atât D m nicile, cât și sărbătorile. 

Ac.st procedeu constituind o abatere dela dispoziţiuniie art, 
-132 din reguiamentul serviciului interior pentru tpaie trupe'e 
care piesede ca Dum ncile şi în zilele de să-bătoare regulamen- 

y 
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„ tate serviciul este suspendat, se atrage serioasă atenţiune șefilor 
de corpuri şi servicii, cari vor fi direct responsabili de orice 
abatere dela aceste dispoziţiuni, ca pe viitor să nu oblige a veni 
la serviciu decât pe oilițerii însărcinaţi pe rând de comandant 
cu educaţia morală a trupei şi conducerea cei la biserică. 

In aceste zile ofițerii pot lipsi din garnizoanele lor cu în- 
voitea cemandantalui şi obligațiunea de a indica adresa unde 
pot Îi găsiţi, dacă va fi nevoie, Acest drept nu se va restrânge 
decât pentru interese de serviciu absolut indispensabile şi 0b- 
servându-se în totdeauna ca lipsa oiiţerilor dela acel corp sau 
serviciu din gamizeană să se menţină în proporția de !/, din 
eiectivul lor. 

Nota 9. — O. C. al C. 2 No, 10.184 din 7 Martie 1913 
relativ fa citirea pedepselor date trupei. 

Pedepsele ce se aplică trebuind sa fie socotite ca un mij- 
loc de îndreptare, greşelile ce.a provocat aplicarea lor trebuesc 
canoscute de toţi, spre a nu se mai repeta; pentru aceasta D-nii 
comandanţi de corpuri și capi de serviciuri, vor bine-voi să 
dispună a se citi trupei ordinele de zi de pedepse disciplinare 
şi copile după: sentinţele consiliului de disciplină şi de război, 
— cari li se trimit conform art, 145 al. 3 C. |. M. — coman- 
danţii de companii, escadroane şi baterii căutând a face pe oa- 
menii de sub comanda d-lor, să capete o bună morală din gre- 
şetile cari au fost pedepsite, 'aşa ca să se ferească de ele şi să 
impedice pe cei cu mintea mai slabă dea le mai săvârşi. 

Nota. 10. — A se răspunde la toate cererile şi rectamaţiu- 
nile făcute autorităților nulitare. O. C. No. 5 M. 0.5 R. 1914 
pag. 114. 

Toate cererile şi reclamațiunile făcute ministerului de răz- 
boiu sau autoritățiior și comandamentelor dependinte de acest 
minister trebue să albă un răspuns, dat de cei cărora le revine 
acest drept potrivit legilor şi regulamentelor în vigoare, 

Pentru aceasta se ordonă Ca toţi ofițerii şi funcţionarii ar- 
matei, comandanții de unităţi, șefii de corpuri sau servicii să 
vegheze ca de îndată ce s'a rezolvit o cerere sau reclamaţiune 
dacă reclamantul nu a venit în persoană spre a urmări şi vedea 
rezultatul, să îi se comunice acest rezuliai, prin cercurile de re- . 
crutare, pe teritoriul căruia îşi are domiciliul, la adresa indicată 
pe cerere sau reclamaţiune. 

Nota 11. — Ordin circular Ne. 10.782 din 16 Iulie 1917.— 
privitor la reamintirea normelor după cari urmeaza a se executa 
controlul administrativ în armată şi a se stabili responsabilitățile 
pecuniare. 

„L. Caracterul contaelului adminisiratăr 

Reducerea la minimum posibil a neorânduelilor adminis- 
trative săvârşite lie din nepricepere, lie din neglijență, sau chiar 
cu rea credință, este cendițienată în prima linie de felul. în care 

a Si      
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se exercită conirelul asupra mânuiterilor de fonduri şi asupra celor însărcinaţi cu conducerea administraţiei corpurilor de trupă şi serviciile armatei. . 
In această privinţă autorităţile militare trebue să aibă ne- contenit în vedere următoarele învățăminte trase din cxperieuța de toate zilele: a Caracterul controlului ce se exercită de către agenţii de control şi supravegtiere trebue să fie eminamente preventiv ţi- nându-se seamă că prin acest fel de control se împiedică săvăr- şirea neorânduelilor, ori se opreşte pe loc continuarea celor ce s'ar găsi în curs de executare, Este îndeobşte cunoscut că controlul preventiv dacă se face la timp şi cu chibzuială este cel mai elicace mijloc de a salvgarda atât interesele Statului, cât şi pe acele ale mânuitorului de fonduri ; controlul posterior, după săvârşirea răului, în marea majoritate a cazurilor nu a sa- tistăcut nici unul din aceste două feluri de interese, Un asemenea control preventiv a fost de altiel recomandat atât de Marele Cartier General, prin art. 7 din înaltul ordin de zi No. 1 din 29 Septeravrie 1916, cât şi de ministerul de război prin ordinul cirenlar No. 10.900 din 16 Septemvrie 1916 către comandamentele sedentare ale corpurilor de armată. Trebue iarăși să se practice, cât mai des posibil controlul prin descinderi şi inspecțiuni neprevestite, ținându-se seamă că rostul nnui astfel de control este acela de a pune în poziţie pe mânuitorul de fonduri, sau pe cel care exercită e atribuțiune administrativă, să fie în tot momentul în regulă în așteptarea unor asemenea inspecţiuni neprevestite, 
Controlul special administrativ creiat prin legea din 21 “Decemvrie 1916, fiind menit a pune pe ministrul de război în măsură ca, prin propriile sale Organe, să se încredințeze de modul îa care își fac datoria Cei însărcinaţi cu administrarea şi controlul permanent al corpurilor de trupă şi serviciilor arma:ei se va exercita eminamente pirn descinderi neprevestite. În zona armatei de operațiuni asemenea descinderi se vor face de comun acord cu Marele Cartier General aşa cum se prevede în regulament menţionatei legi. . 

IL, Responsabilitatea peeuniară 

a) Evilarea confuziunilor de airibuțiuni 
Pentru garantarea bunei rândueli şi pentru înlesnirea stabi- lirei responsabilităţilor, autorităţile militare sunt datoare să ye- gheze şi să ia măsuri ca fiecare din cej cu însarcinări adminis- irative să-şi aibă fixate cu preciziune aceste atribuţiuni, cunos- cându-le şi limitându-le la sfera sa de acţiune, fără a se amesteca, în mod ilegal, în atribuţiunile altora. 
Nu trebuie să se piardă din vedere că niniic nu stânjeneşte mai mult stabilirea responsabilităţilor făcând'o iluzorie și aneeri 
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crea ra e ete 

chiar imposibilă decât confuziunile de atribuţiuni şi procedările 

ilegale sau greşite, fiecare având posibilitatea să arunce răspun- 

derea asupra celuilalt, aşa că mai.la urmă m'ai pe cine să mai 

tragi la răspundere. . 

  

b) Cei cărora incumbă responsabilitalea pecuniară 

fn această privinţă se reamintește că, pentru pagubele aduse 

Siatului de către mânuitorii de fonduri şi de către cei însărcinați 

direct cu supravegherea şi controlul acestora, legile în vigoare 

fac răspunzătoare pe următoarele persoane: 

Ş 1. Răspunderea contabililor gestionari 

Cum se ştie, aceştia sunt de două feluri : de drept şi de fapt. 

Contabili gestionari de drept sunt acei mânuitoii de fonduri 

şi materiale ai corpurilor de trupă şi serviciilor armatei a căror 

numire în aceste funcțiuni este confirmată prin deciziune minis- 

terială coniorm art. 24 din regulamentul de administraţie al cor- 

purilor de trupă. | 

Gestiunea a cestora îmbrăţişează toate operaţiunile de primiri 

şi cheltueli ale corpului sau serviciului respectiv ; contul gestiunei 

lor se înaintează înaltei Curți de conturi după închiderea fiecărui 

an bugetar, fie că ar exista sau nu delicit. 

Contabili gestionari de fapt sunt acei delegali de şefii tor, 

coniorm regulamentelor militare, a mânui anumite fonduri şi ma- 

teriale, dar a căror gestiune este implicit cuprinsă în gestiunea 

contabilului de drept respectiv căruia urmează a-i preda toate 

actele justilicate de primiri și cheltueli sau de distribuții de 

materiale, precum ofiţerii cu aprovizionarea, cu armătura, cu 

cazarmarea, comandanții de companie, ete. 

Gestionarii de fapt, conform art, 23 din legea contabilităţii 

publice şi art, 24, alin. IV.din legea de organizare a înaltei curți 

de conturi sunt justițiabili de acea înaltă curte însă numai în 

cazul de deficite, 
la astiel de împrejurări corpul sau serviciul întocmeşte un 

| coni de gestiune ad-hoc sau memoriu amănunţit asupra înipre- 

DR jnrărilor în cari sa produs. deficitul, Acel cont sau memoriu, 

impreună cu actele relative, îl va înainta ministerului de războiu 

spre a-l transmite îualtei curţi de conturi pent:u cercetarea şi 

judecarea lui. | 
Tot ca gesiionari de fapt legea mzi consideră şi pe acti 

cazi, fără autorizaţie, se amestecă în mânuirile fondurilor. 

In această categorie intră şi acei şeli de corpuri sau de 

serviciu cari se cred în drept a lua asupră-le banii dela cassier 

şi a face ei singuri cumpărături, fie în localitate, iie în altă parte, 

predând apoi casierului în locul banilor luaţi iactusile aduse de 

dânşii, a 
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» „Cei cari recurg la astiel de procedeuri nesocotese piinci- 
“piul legei contabilităţei publice (art: 9) în virtutea căruia există 
incompatibilitate între direcțiune şi control deoparte și execuţiune 
“sau gestiune de alta. Cu aite cuvinte şeful de corp care are dela 
iege dreptul să aprobe cheltueli și obligaţiunea să controleze 
atât pe cei însărcinaţi cu executarea ordinelor sale cât şi pe 
cassier, se transformă el f;suşi în agent de execuţie şi în contro- 
dator al propriilor sale acte. | 
„In afară de responsabilitatea precuniară angajată, asemenea 
abuzuri de putere trebuesc cu severitate reprimate de autorităţile 
superioare militare şi, de va îi cazul, chiar de către cele judecă- 
toreşti. . 

$ 23, Răspunderea celor cari nu justifică avansete primite - 

Oricare militar sau funcționar civil din serviciul armatei 
care nu intră în câtegoria gastionarilor pievăzuți la $ 1 de mai 
sug, este precuniar răspunzător în virtutea art. 28, alin. IL din 
Hegea înaltei Curți de conturi pentru nejustiiicarea avanzelor ce i. 
s'au pus la dispoziţie spre a putea îndeplini un serviciu a! ar- 
matei, . 

$:3. Răspunderea celor cari fără a fi contabili sau titulari de 
„ avanse au adus o pagubă Statului prin ilegalilatea 

măsurilor luate 

Oricare militar sau funcţionar civil din serviciul arthâtei 
care, fără a fi cuprins în enumărările dela Ş$ 1şi2 de mai sus, 

„au adus o pagubă Statului prin ilegalitatea măsurilor ce a luat, 
abuzând de autoritatea ce-l dă gradul sau funcțiunea sa, ' este 
pecuniar răspunzător de paguba cauzată, în virtu'ea art, 39, 
alin. a din lege asupra soldei în armată şi art. 68 din tegula- 
mentul acestei legi, 

Ş 4 Răspunderea şefului de corp şi a ajutorului său 

Ajutorul şefului de corp sau de ' serviciu fiind direci sau $peciasînsârcinat cu supravegherea contabililor de drept şi de 
fapt, ere pecuniar răspunzător de toate dilicitele produse de a- 
ceştia ămase neacoperite, Această răspundere îi este impusă de 
aif. 134 din legea asupra contabilităţei publice şi art. 14 dinre- 
gulamentul de administraţie al corpurilor de_trupă, în cazul când 
aceste deficite s'ar (i produs din cauza neîndeplinirei însărcină- 
rilor ce-i sunt puse de re guiament. | 

“Seful corpului sau serviciului, potivit art. 54, alin. | din - 
legea asupia sdminist'aţiei, armatei, este „pecuniar iăspunzător 
peutiu astfel de dificite rămase nzacoperite, numai în cazul când 
cu deia sine putere şi în contra disnoziţiurilor regulanentutai, 
ar îi luat măsuri itegale din cari ar fi rezulțat un deficit. 
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In această categorie urmează să se socoteașcă şi cazul când 
un şef de corp sau de serviciu nu ar fi luat măsuri ca sumele 
importante incasate de casier să lie depuse în cassa corpului în- 

dată după încasarea lor, așa cam prevede regulamentul. Aceeag 

răspundere decurge pentru dânsul şi din nesocotirea regulei pres 

crisă de regulament, aceea ca îondu :le din casa corpului să se 

păstreze sub două chei, din care un: ţinută de dânsul şi cejaltă 

de ajutorul său dacă, bineînțeles, d.fciiul ar privi fondurile 

aflate sau cele care ar trebui să se afla în casa cerpului. 

Se reaminteşie asemenea că responsabilitatea pecuniară a 
şelului de corp mai este angajată solidar cu aceea a ajutorului 
său, în cazul când ar fi aprobat referatele acestuia, ne 'egulat în- 
tocmite, pentiu aconturile de dat casierului, atunci când asemeaca 

aconturi exagerate sau nejustificate ar îi contribuit ta producerea 
deficitu'ui sau la mascarea lui, 

In asfel de împrejurări, responsabilitatea pecuniară a şefutui 
de corp sau de serviciu este independentă de aceea prevăzută 
a $ 3 de mai suu. 

$ 5. Răspunderea efițerilor de intendenţă 

Aceştia au aceeaş răspunderea pecuniară prevăzută de art, 

134 din legea contabilități publice, în cazul când nu şi-ar fi 

îndeplinit însărcinarea dată fie prin legi şi regulamente, fie prin 
ordine speciale. 

Hotărârile comandântulai 

ART. 10. — Toate cestiunile de administraţie sunt 
hotărârile de comandant prin ordine de zi sau aprobări 
puse pe acte şi anume: 

1. Prin ordie de zi. 
a) Angajarea personalului a cărui numire îi este 

lăsată prin regulamente. 
b) Plata primelor prevăzute .de regulament. 
e) Aprovizionările de orice iel de măteriale, care 

dau loc la încărcarea corpului cu fonduri sau materiale, 

când ele n'au îost deja hotărâte prin rezoluţii puse pe 

acte, procese-verbale, etc, ori erdonate de către auteri- 

tățile superioare. (in acest caz nu se mai dă ordin de zi) 

d) Cheltuelele ce el fixează să se plătească lunar 
în bani cemandanţiler de companii pe preţurile alocate - 
pentru materiale care nu se pot procura în natură prin 

giiterul cu aprevizienarea. (Vezi art. 77 R. A.) 
Nota. ș. — $5 mai dau ordfize de zi pentu :  
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instrucţiuni pentru administraţia detaşamentelez art. 7 
î A. a , 

Absența comandantului cu solaţiunea şi direcțiunea ca 
tzebue a se da dileritelor cestiuni adminittrative art. 19 
R. A. ext 344 R. S. 1. procura Și pentru toate absențele 
efiţerilor ce îndeplinesc o faacţiune administrativă : comand 
batalioane, comund. companii, ofițerii contabili, art. 345 
şi 346 din R, S.1. 

Absența ajutoralui art. 24 R.S, [Lan 16 BA. 
Pentra inpecţiunile și racensimintele Ja detașamentele 

aflate în alta garnizoane, aut. 18 alin $. RA. pentru con- 
stituirea comisiei de aprovizionare la, trebuință art. 21 R A. 

Pentru aprovizionări san Cumpărături importante fă- 
cală de comisia de aprovizionare art. 22 alia. b R. A. 

Pentru încasarea dobânzilor la sumele consemnate de 
esrpuri art, 45 D.A. | 

Pentru aprovizionarea snbsisteațelor necesare hranei 
fnpei art. B4 BR. A. 

Pentru oamenii ce nu se pot brăni Ja ordinar art. 59 R.A 
Pentru cheltuelile mărunte de Întreţinere și salnbritate 

co sar da eventual în bani comandanților de companii 
art. 7I BR, A. 

Pentru orice imputaţie definitivă ast. 118 R. A. 
Penteu confecția efectelor înregistrarea lor, descărcarea 

materialelor, etc. art. 133 R. A. şi anexa lit. G. alin. II]. 
Pentru distribnţia părții anuale de efecte din G. R, 

art 145 BR.A. o 
Pentru clasarea efectelor şi a diferitelor operaţiuni ce 

rezultă din aceasta ast. 147 RA. 
„_ Pentra scoaterea din serviciu a efectelor de orice Ca- 

tăgoria art. 153. R. A. 
Pentzu vinderea efectelor de orice categorii ce nu mai 

pot fi utilizate art. 154 R. A | o 
Pentru distrugerea obiectelor diverse ce rin rai pot 

i întrebuințate art. 165 BR. A. 
Pentra personalul administrativ care va rămâne la 

partea centrală și cel care va însoți trupa mobilizată 
art. 171 BA. 

Pentru toate hotărârele şi măsurile administrative luate i „de comand. teritorial al corpului art. 173 BR. A. 

 



  

   0. 
Pzutru fondurile ce se iau la partea activă și acelea 

care rămân la partea centrală art. 117 R. A. 

Pent:u scăderea căputelor întrebuințate alin. IV din 

Instr. No. 10.930 1900 (anexa E: A.). | 

„ Pentru avansele permanente date companiilor, detașate - 

art. 98 R..85 | | a 

Inaintările gradelor inferioare art. 10 R. S. IL. 

| Programul serviciului zilnic art 15 R. S. [. (prin 

“odin de zi de comandament). | 

Pentru premiile acordate la tragerea în ţintă art. 324 

şi 327 BR. b. ţintă prov. din 1905. | | ă 

Se mai justifică prin ordine de zi: însumările, rean- 

gajările, mutări, înaintările, subsistenţa, judecata, trecerile 

în complectare, rezervă miliții şi ştergerile din coutroale. 

prin : moarte dezertare, dispariţie, ete. Instrucţiile aneza 

jit. A din regul. soldei în vigoare (1910). | 

Pentru înscrierea și ştergerea în pluţonul de corvoadă, 

art, 395 şi 396 R. 8. 1. (comandament). 

      

Pentru suspendarea și revocarea din grad şi funcție 

art. 409 R. 8.1. | : . 

Pentru degradare aut. 420 R. $. 1. 

Pentru eliberarea certificatelor de bună conduită 

art, 466 R. S. L. (comandament). | 

Pentru trimiterea oamenilor la lueru art. 509 R. 5.1. 

Pentru executarea unui marș art. 607 R. S. I. (co 

mandament: | 

Nota, 2. — Modul cum se dau ordinele de 2î. Ordinul 

circular No. 13 din M. 0. 2411903 R. pag. 192 prevede 

următoarele dispoziţiuni: _ a 

1, Pentru fiecare “operaţie care ar necesita „darea 
unni ordin de zi se va da un ordin separat, nemai fiind 

permis ca acelaș ordin să. conţină articole sau paragrale, 

după cum s'a observat la unele corpuri. Se 

2. Să se deosebaseă ordinele de zi administrative . de 

„cela de comandament, purtând fiecare o numerație separată 

şi nu se va trece în regisicul de ordine administrative de 

cât acele ordine prevăzute de art. 10 din regulamentul 

administrativ şi art. 133 din regulamentul soldei. (Bine... 

înţeles că afară de cele prevăzute de art. 10 R..A,, ur- 

"“mează a se da ordine de zi pentru toate cestiunile înşi- 
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rata mai aus; căci sunt sprijinite pe articolele din dilerite 
regulamente care prevede anume a se da ordine de zi). 
Nu sa dan ordine de zi pentru intrările și eșirile din 

apital şi concediurile, care se justifică prin bilete, (regul. | 
soldelor). Asemeni nu se dau ordine de zi pentru oameni. 
întorși din lipsă la apel, permise concediuri, ete, (Ordi- 
nul circular de mai sus), | 

In ceeace privește ordinele de zi de comandanient, 
art. 213 R, S$. Î, prevede a se copia de către serviciul 
casieriei cu mașina speciale, care se distribue Companiilor 
şi ofiţerilor, Aceste ordine se formez în dosare speciale 
atât la corp cât şi la companii. 

In pricipiu ordinele de zi la administraţia se dau ptitru 
toate cestiunile care comportă o mutaţiune sau shelimbare 
de alocaţii, ori operaţiuni de fonduri sau materiale, toate 
celelalte se dau la comsndamant întra cât nu dă naştere 
la nici o operaţiune în efectiv, fonduri sau materiale... 

2 Prin aprobări puse prin diferite acte. | 
Q) Orice cumpărări care se -lac direct prin olițerul 

cu aprovizionarea sau alți agenţi ai corpului. (Art. 26 
alin. Î R. A). 

5) (Astiel cum a fost moditicat prin |. D. No. 1238 
M. O. 9 din 1907 p.r). | | | 

„Aconturi asupra soldei ofițerilor şi funcționarilor 
militari se vor putea aproba numai de: comandanții de 
Corp Sau şefii de servicii celor cari au o necesitate 
imperioasă, reciamată de o împrejurare neprevăzută, şi 
pentru care le este absolut necesară o sumă de bani, 
care în nici întran caz nu poate fi .mai mare decât 
suma disponibilă ce sar cuveni s'o primească la darea 
soldei. | | 

„Nu se pot încuviința aconturi decât asupra soldei 
în care sunt cerute și niciodată asupra soldei pe luna. 
următoare.“ , | 

" Otszrvaţie.—!n privința acontur:lor din so'dă ce se pt da ofiţerilor si iuncționarilor civili, dispoziţiunea de mai sus este movilicată prin art, 8! din rezulameat soidelor în vigoare. - 
c) Aconturile date casieruilui (cu referate). 
d) Constatările făcute de ajutor, de comandanții de . 

batalioane sau alţi ofițeri din corp, pentru orice mate- 
riale pierdute, degradate sau consumate, cari trebuesc 
scăzute sau imputate, - 

 



           

ej Orice înjiinţări cerute la raport, când odată cu 
aprobarea cheltuelei, hotărăşte și prin cine trebue să 
se execute. (Obişnuit prin ofiţerul cu aprovizionarea). 

Nota; — Pentru aconturile ofiţerilor dela comandamente cari 
nau fonduri, se poate lua câte 2000 lei de corpurile de armată 
şi câte 1000 lei diviziele, dela corpurile Și serviciile din coman- 
dameat cari dispun de; fonduri. O. C. 8 M. 0. 13 R. 1907. 

Responsabilitatea cemandantului 

ART. 11.—Comandantul este răspunzător pecuniar” 
a) De toate ordinele și auiorizaţiile ce ar da, sau - 

măsurile ce ar lua şi care ar Îi centrarii dispoziţiuniler - 
în vigoare, (Art. 54 L. A), 

5) De ceregularităţile ce i sar îi semnalat şi pen- 
tru care na luat măsuri de îndreptare. 

cj De existenţa fondurilor aflate în cassa coipului, 
selidar cu ajutorul. (Art. 42 alin. VII R. A.). 

Răspunderea pecuniară a comandantului se întinde 
asupra tuturor faptelor enumerate, când pagubele ar îi 
provenit din cauza sa. 

Dacă ele privesc de subalterni, lor le revine răs- 
-. punderea pecuniară iar comandantul rămâne răspunzător 
_desciplinar numai pentru iaptul de neregularități în ad- 
ministraţia corpului. Art. „15 alin. $., 42 alin, 9,46 RA. 
“ldem art. 246—941 R. 

Nota — Vezi ord. i 10782 publicat mai sus la nota 12 
sub art. 9 relativ la stabiiirea responsabilităţilor pecuniare, 

Absența comandantului 

ART. 12 — ln caz de absenţă comandantul este î în- 
locuit prin ajutor, . 

Nota |. — (Regul. administrativ nu fixează durata 
absenței. Art. 534 din R. 5. ]. prescrie că cemand. corpului 
lasă pain ordin de zi Comanda, când lipsesc în concediu 
au misie, etc. Ori după art. 324 R. $. 1. concediu se namsște 
voia care trece de opot zile. Ar rezulta deci, cănd. comand 
corp lipseşte mai puţin ca opt zile, poate să nu lase comanda 
ajutorului). Io tot. cazul cestiunea se poate. înterpreta, 
după un regul.unent sau altul. . 

„La plecare comand corpului dă “în primire înloculito-  



    temerea n -- * . . „e 
- 

cahui fondurile corpului, cheile Casai, registrele ce ţine, lu- 
crărilo în curs de execuţie sic, potrivit timpului caze are să 
lipsească, 

Cu aesstă ocazie se încheie cazaatul caasgi și registrul 
de fonduri, iar operațiunale de: predare se conatată prin 
“pioces- verbal. (Vezi formulazele de mai jas). 
„La pleeare el prescrie prin ordia ie zi direcţiunea 
"san „Ecluțiunoa ce trebue să dea diseritelor chestiuni ad- 
“ministrative importante Cazi sunt în cura de execaţiane, 

- San s'ar.pntta ivi în timpul: absenței sale, 
2 (Vezi. și art, 21 RS îi, îudatoririle ajutorului în timpul 
atseniel comandantului). | iu 

Bota. 2: — Formalitățile ce se fat tz; predarea casei corpului, - 
= în caz ae imitarea coman antudai Sai ajutorului dacerea în pei- 
misi, ete. 

! 
. 
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1, Pogllarea easeei | a 

laeheeu caruetutui cassei “Partea Î,. 

se totalizează primirite gi suimete date caserului. se deduc 
“oua din alta şi apoi se tace certificarea ? în litâre' a sumei rămase. 
asțtel: = 

, Peimiri | Şume date + date casiesului 

Totauuri, . SED _ "TA =15 
Se deduce sumele date ca- | 

sieritui . . 1428015 
„0 Rămâne, GĂSITE | | | . ai 

Ceiiificăm că astăzi 14 Aprilie, (919 data predăret casei cor- az 
_puui ca Grazlunea mutărei D.ui (ducera în concediu). conlorm 
ordinului de zi No. . .; se află în câsa corpului euma de lei | a 
şase mii una Șuiă tieizeci şi ana bani treisprezece, E a 

4 Comnandantai regimentului (8). - 
Am predat | Ajatortă comandântetui (85)... 

„Ani priit) a + | persoanele ce primesc 
“Nata, — Suma ce rezuită în “cassa corpului se compune din 

“două. “părţi; numerar şi garănţii, ete. Acestea din uimă trebue 
Să corespundă cu sumele, înscriscipeatru; memorie la paztea l-a. 
carnetului casssi, precum şi cu acelea înscrise în gestiune ja. 
fondul diverse. 

Suiiiele: din cassa corpatui. trebue să exisie numai în nu- 
ijeșăr găia recipise de depuneri; na este îngăduit a fi înacteaau -. - .. 

"ebitante ținând loc de numerar, toate acestea se tiec întot- pa 
dtaana asupra cassterutui. | a



N Această parte nu este necetară a se mal încheca, deoarece . 
„„toate sumele irecuie aci sunt. înscrise şi ia partea | conform dis- 

pezițiunilor in vigoare, astfel că e.e cuprinzându-se În sumele ce -.- 
rezultă la acea parte urmează a se da în primire odată ca acestea, 

sarneiui” cassei nu se închee ia partea u decât la inele 
exerciţiului, vezi nota de sub art. 42, - 

Ul, “Proces-vordal 

- Astăzi, anul uns rois nouă. sute nonupeezee lana 
Aprilie în patrusprezece zile. 

In conformitate cu ordinnl de zi No. cu - suboen- 
paţii am predat și primit, fondurile aflate a Cassa Coz- - 
pului şi diferite acte, după curma urmează: 

După registrul cassei corpului încheiat astăzi 1d Apri- 
lie a rezultat asupra - corpului suma de lei 5131 bani 13 

„(Lei şeane mii ete.), care s'a predat şi primit nattol: 
“a) În uumerar Lei 5151 bani 13, - 

b) În garanţii și diierite sume înscrise În paztea ŢI - 
a reg, lei 1000,— Total egal cu cel rezultat în registru 
zilnic al casierului 6131,13. | 

Sa mai predat şi primit: - 
1. Două rânduri de chei dela. caesa- corpului. 
2. Plicurile de mobilizare, intacte și sigilate, No... 

No... şi No... - 
Registre de” intrarea şi egirea hârtiitor confidențiale 

p5 anii ....... în numâr de .......: bucăţi, sai: A 
a) Registru de intrare contid. pe : anul. „file. 
„b). Dosarul pe aaul ....... o 

5. Memoriile ofiţerilor activi, de rezervă, precum şi 
al. renogsinților în număr de 

| 5. R egulamentul de mobilizare No. 
7. Broura efectivelor “armatei pe exenițiul 
8. RR 
Pentru constatarea acestor. operaţiuni, af a „1acheiet 

„ prezentul proces- -verbal. - - 

Ama primit ) a e “ Am predat) e a 

Notă, — - Ace ptoces- verbal fiind dat ca model, în N 
"scop dea accolora şi dalesni operaţiunea predirei, se poate. 
mar itica, după. trebuinţă î , Se 

n  



Ordin de zi! 

„Prin înaltul deeret No. . ..2... comunicat cu: ordinul. . ii am... Subsemnatul fiind mutat în „2... lag comanda re-.. „gimentului pe ziua de: _... L.- Colonel ........., care va - funcţiona până la sosirea -titularalai comandant, confor= „mându-se legilor; regulamentelor și ordinelor în vigoarg. .. ; 3. Funcțiunea de ajutor» se va îndeplini în âcest : timp . “de către Maiorul... câre totdeodată va fi şi președinte * al comisiei de aprovizionare, precum și al consiliului de disciplină, PR „. Fondurile corpului și celelalte acte. aflate asupra sub... „Bemnatului, se vor preda celor de mai sus prin îndeplini- ea velormelor legale, -- a a Cu această ocaziune, 

Ordin de zi. 

p Prin ordinul ... comunicat cu al atu. Subsemna= ” “tul având aprobat un concediu (permise) de ...... zile, (Sau fiind trimis în misie, recrutare etc,), în conformiţate  .. “cn art. 24 şi 344 din regulamentul serviciului interior şi. za art. 12 din regul. serv, administrativ; las comanda TE. . gimeniului pe ziua da. ..... [4 Colonel (Maior)... are va funeţiuna până la înaposrea subsemnatului, con- ormându-se legilor regulameiătelor și ordinelor” în vigoare, ... „ Puneţienea de ajutor se va îndeplini în acest timp le către” Maiorul ..... Care totdeodată vali președinte _: - comis, de aprovizionare. și al cons, de disciplină, 2 - Fondnrile, corpului “și celelalte acte aflate asupra sub- : emnatului,- se vor“ pteda cslor de mai sus prin îndepli- ivea formelor 'leszale, N E 
In timpul. absenței -subsâmnatului se vor avea învă- , dEre şi executa următoarele dispoziţiuni. (Vezi art; UI itimul aliniat și art, 12 BA) rc 

“Ordin de zi : - CI ae 

date prin ordinul No, comunicat Ţin bază aprobirgi. Ne... comunică 34 Colonel (Maioriu) “urmând a pleca în conce  



      
   

        

: diu (misie reczutare), ete, în conformitite eu aut. 24 din 

regulamentul sswviciului intarior gi art 16 din regulamon- 

tal serviciului administrariv, + me: provizoriu şi pe timpul 

absenței timlarului, în funcţia da ajutor subsâmna- 

tului pe ziua de........p8 Mar si cu cel mai vechi din re- 

gimen?, rare se va confor: în tubul în îndeplinirea a- 

cestei funcțiuni legilor, rep-tumantelor - şi ordinelor în 

vigoare și care totdeodati, se numeg'e şi "a preşedinte al 

comisiei de aprovizionare și al “onatiului de disciplină, 

Fondarile corpului şi ceielalte registre gi acte aflate 

'asupwa titularului ajutor, se vor da în prisaire prin în- 

deplinirea, formelor regulamentare, | - 

| Ca comandant al Batalionului se numește în acest 

dimap Căpitanul ...... ca cej mai vechi din Batalion caro va 

păstra şi Comana companiei ce are. - 

'V, Tnoheerea registrului zilaie de primiri şi choltueli 

Gaziă cu încheerea caineului casel să închee şi acest re- 

gistru, puntru a se controia daca fondurile aflate asupra corpulai 

si rezultate în carnetul cassei, corespund cu acele ce rezultă în 

registru piimiri şi cheltueli precum şi în. scopul ca noul -co- 

mandant sau ajutor să ia în primire situaţiunea londarilor aflate 

asupra casierului şi modul cum ele există. | 

Re gist u se închee conform instrucțiunilor de pe prima pa- 

gină, Se inec mai Întâi în primisi şi «heltueli, toate actele sem- 

ate de predecesori, apoi se totalizează cele trei coloane : primiri 

cheltucii şi aconturi, se deduc ch-ituelele at din primiri cât şi 

din acontari, şi rămân două coloane, -ea dela primiri repreziniă 

suma aflată asupra cerpului şi cea dela azonturi reprezintă stima 

iată asupra casisrului,. - - | A 

- Pentru a se vedea cât există în cassa corpulai se scad: 

„din totalui p:imbilor ouimele aflate asupra casierului și dile- 

Tenţa este suma ce se ailă în casa corpului, care trebue să. 

_ egrespuauă exaci cu cea resultata la încheerea cametului casei. 

Dac: a corespunde trebue controtat registru zilnic cu carne- 

„tul casei, cbservăndu: se ca ioat2 sumele trecute în primiri, ram- 

“barsări de portofoliu. și referate să fi: întocmai trecute și în Car- 

netul cassi şi se va gasi îndată nc-potrivirea 

Dacă sumele sa găsit exat necaie în ambele registre şi 

fesuitatele tot nu coincid, ziunci este ş-eşa'ă-de adunare fie în car- 

„net fie in registru zilnic. A se observa că și trambursările de por- 

totolia să lia bine operate ; în reg. 2imic ele se szad din coloana 

  
acomturi şi în carnet ele se trec în primiri, Alle greşeli nu pot 
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"Dacă există nepotriviri în numerariu este probabilitatea că 

Sa dat mai mult sau mai puțin casierului la vărsări sau referat - 

căci casa corpului n'are decât un singur clizni, pe casier, legal 

„însă casierul nu răspunde î: ex sii sumalae af 0 Cassa 

corpului, orice dilicite prives: abso'u: pe comandat sau ajutor 

Numerariu ce ar exista ma. m -:!, vacă nu se poate atla prove- ... 

nteața lui, se trece la partea II, văi ia stabiliraa situaţiuiei de 

"către ofițerul de intendenţă. | . | 

Sumele. resultate în registru zilnic, coloana iii, ca ailate asupra. i 

Casierului, trebue să existe astfel: RE 

ț. În acte de portofoliv.. | ae 

-2, In aconturi din so!dă. o 

"3. În numerariu, | a: 

--. Orice cheltueli nedefinitive sau nelichidata, se trec la par- 

--- totolia, afară de acomptuiiie dn so!'dă - i 

Cei noi numiţi în funcţunle dă: comandant sau ajutor, tre= 

bue să se asigure de exist-ţa ş: realitatea acesior inseripțiuni 

căci răspund solidar cu „ase: (ai 9 şi 15 RA). bine în 

“"” geles după data luărei în prim r., căci până atanci acest lucra 

"priveşte pe cei vechi. De aceia z ua luărei în primnire arso deo= . 

„sebită importanță, din pu:ct de sedere administrativ şi trebue - 

înțotdeauna menţionată în rd:nale dz zi respective, 

     

  

   
   
   
   
    

     

    

   
   

    

    

   

      

Model, Incheerea registrului zilnic, | 

P'rmari _Cheltueli . Acomptuti 
    

    

Totaturi, . . . 184]2-:15 Iată: 131 —02 

"Se deduc cheltuelele 5 - —18 _— 3925—18 

. Rămâne 1226-97. — —  . 9093-84 

E Certitic că astăzi 14 Aprilie 1919, data predărei. casei car- 

.- pului conform ordinuloi de zi No... . (sau data veriiicărei ges- 

tiunei în bani pe trim. ...... ex... „său încheerca lunată, 

etc.) se allă asupra corpului suma de lei cinci-scre-zece.mii dogă . - 

sute douăzeci şi şeâse-lei, bani nouăzeci şi şeapte, din care lei 

notiă mii nouăzeci și Cinci, etc, asupra casierului. - 

. „Cassier, " Verificat : Văzui .-. 

„Ajutor, - Comandant, 
x   2 | e, o 

Nota 2. — Suma din coloana primiri- este ceeace există 

“ asupra corpului, cea din coloana aconturi ceeace există asupra o 

„_ casierulai, dilejența dintre acesie două sume este ceeace există . . : 

"" Am cassa. corpului, adică lei 0.131, bani 13, care trebuie să fie - 

egală cu acea rezultată la îu::heerea carnetului cassei. | SE 3 

A se vedea în această p'vniţa dispoziţiunea de a se înscție .. 

în gestiune, sumele dela partea li a carnetului cassei (natela de. - 

sub a d2R. A)  



„Nota 3. — In caz de schimbatea comandantului, ă să semna - : 
rdinele de zi puse la curent până în ziua predărei, ultimul ordin 

de zi vă fi acel de predarea serviciului şi de plecare, vezi : mo- 
-delul de mai sus. A se semna toate actele, conturi, procesâ-ver- -. 
"bale, etc. și a se trece în registru înainte: de închcerea de mai. - 
„Sus, căci după darea serviciului în“ primire, 'se va trece numai. . 
artele aprobate de noul comandant. A se observa. acelaş lucru: : 

: pentru ajutor, . E ea i 

 GAPITOLUL 11 e 
„AJUTORUL COMANDANTULUI -. 

Indatoriri generale .. . 

= ART. 13.—Sub autoritatea și direcţiunea comandan- 
„tului, ajutorul priveghează executarea -dispoziţiunilor 

„„-vegulamentare şi a ordinelor dăte, El supraveghiază în - 
„» „ perimanenţă pe ofițerii comptabili. şi ceilalţi- agenţi «de . . 
„execuţie pentru îndeplinirea. serviciului lor, luând. mă-.-.: 
-“Suri ca să se înlăture orice -neregularitate. *. - ră 

„Nota 1. — Art, 56 LA, Ajutozul comandantului, di- Si 
„rectorului sau șefului stabilimentului, osebit de calitatea 

„ui de preşedinie al comisiei de aprovizionare, este însăit- 
„... “eimat cu, verificarea gestiunei - contabililor, precum și cu: 
„..  privegherea, conservării fondurilor şi materialelor, find. 
“solidar responsabil, împreună cu contabili, de lipaanile și: +] 

“deficitele ce ar constata, în gestiunea lor.  . pi 
„Vezi şi art, 20-25 RSI, . 

„> Înainte de ora raportului zilnic, “ajatorul primeşte. . 
.... delă. comandanții 'de batalioane 'situațiunile compariiilof, 

„ rezumează . toate chestiunile. cari cer” soluțiunea. 'totmari= 
„„dantului. în registru de raport modei 650, şi astiel"tle 
prezintă (Art. 18 ala, RA) e ”u. - Relativ la verificarea foilor de soldă, vali ord, circ; 
No. 8 M. 0,.13/901 R, pag. 205; : 

ce. nu cad în sarcina comand, batal, după ast, 1Sal. h. RA, 
„Registrele ce şine . ajutorul, vezi. art. 198 RA. şi 2 
20) 

“Pentru toate -cestiunile. administrative a; so: obserra ;: 
Otele descrise. la comandant, și contabili respectivi... - . 

s* 
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- Imdatoriri speciale ' „- 

"ART. 14.— Ajutorul are următoarele îndatoriri speciale: - 
""a) Veghează ca toate sumele achitate corpului, pre- 

Cum şi. materialele primite, să se incaseze sau să se- 
 înmagazineze chiar în ziua primirei lor de către con- 
tabili şi ceilalți agenţi, înscriindu-le în registrele res- - 
pective ; Ari, 26, al. d, e.n. ! 

„+ b) Veghează ca furnizorii şi toţi creditorii corpului, 
“pentru cari casierul şi ceilalţi. agenţi de execuţie au 

” primit fonduri, să fie regulat achitaţi ; 
Se asigură dacă sumele reţinute din solda ofi- - 

- terilor Sau trecut în registrul model 66 şi Sau trimis 
„ja destinaţie, precum şi dacă sumele primite din alte 

i. parți, iie pentru corp, fie particulare, s'au dat imediat 
„ celor în drept;. Ne | 

- Notă, — Regiatrul model 66 s'a desființat și înlocuit 
prin registru Md. 5 de portofoliu şi de datoriile olițerilor, 

“D. M. 204 M, 0. 38 din 1903. | | îi 
„=. Urmăreşte ca pentru toate sumele trimise de. 
“corp la alte autorităţi sau persoane particulare să se fi 
primit răspunsul de primire cel muit în 10 zile, contrariu 
înștiințează pe comandant; - : | 
„- + €) Verifică scriptele casierului și stabileşte referatul 
snodei 1, pe .care îl supune aprobărei comandantului. 
Art, 26 al g.R.A. , - 

„_ Î) Se asigură de existența tuturor efectelor; imate- --: 
rialetor şi productelor aflate asupra companiei A. R. şi - 
în magaziile. corpului ; precum şi de întreținerea lor în 
ună stare, EI [ace. din propria inițiativă inspecţie . şi 
ecensăminte, astfel ca: în decursul. fiecărui an să Îi 
ăzut şi numărat, cel puţin odată, întregul material. . 

; „+ Rezultatul acestor. inspecții şi recensăminte îl: su- 
"pune comandantului pe. registrul de raport. Art, 10 81 
:al;-d. și Art. 100 R. A, | Su 

=, Hotărârile comandantului puse pe aceste referate 
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pentru recensămintele făcute de dânșii la companii, se. 
execută sub îngrijirea ajutorului. a | 
„Când cu ocazia recensămintelor, se constată fapte . a 

      

recum şi pe acele ale comândanţilor. de batalioane, . . 

   



40 
mreana rara a ae a 

  

cari atrag măsuri de imputâție sau pedepse, se fac re- 
ferate speciale şi -conlidenţiale. | 

- Când magaziile, sau o parte din efectele corpului 
se găsesc eventua! într'o altă localitate decât aceea a 

-_ reşedinței corpului, după aprobarea, comandantului res- 
pectiv şi în limitele mijloacelor regulameniare, ' ajutorul 
merge de le inspectează şi recensionează acolo ; Art; 15 
m î B. A. -- 

9) Veghează ca confecţiile executate in atetierele 
corpului să îie conform broşurei de uniformitate şi pro- 

- delelor tipe ; se asigură că se ţine [a zi toate Seriptele 
maeștrilor din ateliere şi că există deplină concordanță 
între ele scriptele contabililor; Art. 29. 133, aneza G, 
149 R.ăĂ, E ” | 

h) Supraveghează de fapt cu zana trupei să ilie | 
în cantitate regulamentară ; are datoria personală ca, cu Ii 

aprobarea comandantului, să ia toate măsurile reclamate 
a de o bună gospodărie, pentru ca oamenii să lie. cât 

: mai bine hrănțți ; Azt. 5t şi om: gianozab din N.A. 
„Verifică și constață exacţitatea Tivrotului de ordinar 

al corpului și al detaşamenteter,. cu: care ocazie se asi- 
uură că primirile cerespund cu zilele de prezență la - 
hrană a oamenilor, după situaţiile companiilor. 

Asemenea dacă solda oamenitor pedepsiți discipti- 
„Hari economia ordinarutui Se varsă regulat la. fondul 
„hranei (modit. M, O. 9;987, vezi la art: 69 dispozițiunile 

în vigoare), e _ - Sa 

„i Se asigură în liecare zi dacă zilele irezute la ve- 
- nituri în lvretul de ordinar corespund în total cu cete 

- cuvenite ca atocaţie pentru hrană, după foile de zile ale 
: fiecărei companii în parte , dacă nu sa cerut hrana în 

bani pentru mai-mulți oameni “de cât cei aprobaţi de 
„comandant; dacă preţurile cu care sa efectuat „cumpăr 

-„ tăturile sunt cele contractate sau admişe ca să se plă- 
 tească pentru alimentele, cumpărate ; Art. 54 şi urm. R 
A. Vezi și instzue, de sub art 9% din R..$.. i 

„___Î) Vede teate; iucrurile. cumpărate, se asigură de ca- 
"litate lor și de tegalitatea actelor cari. sprijin cheltuetite. 

"" Vizează. toate actele «de cheitunii şi le supune aprobărei 
“comandantului ; Art. 26, al. kB. A. - E î 

Priveghează ținerea în, regulă şi la curent a scrip-. ȘI   
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ame a mm 

telor cor ului şi certifică, pri viza. sa, orice acte . sau” Si 
extracte liberate de corp; An 26, 29 BA. - 
 Î) Transmite în fiecare zi easiesului corpului, situa. 

“4iile zilnice, după ce S'a asigurat că ele au fost bine în- 
cheiate de comandanții de batafioane, Ant. t8 a, af, A. Da 

Responsabilitatea «jatoralui . 

ART. 15. — Ajutorul este petuniar responsabil S0- 
-  Hdar cu contabilul : ae 

a.» a) De delicitele în bani şi tipsurile de naleriale î Îi 
credințate contabililor şi olițeralui cu aprovizionarea, i 
At, 98, 51, 41 şi 46 R, A, DE ai 

b) 'De neţinerea din soldă sau neexpedierea latinp 
„a rejinerilor făcute ofițerilor din corp, Art. 23al.dR.A, 

„„..c) De neîncâsarea si neînregistrarea imediată a su- SR 
melor primite !a corp. Art. 28, a. c. BR. A. NE 

d)' De sumele ce Sar da casierului peste necesită a 
- ile de plată arătate prin referate, 

e) De toate erorile, omisiunile sau abaterile ce sar - 
descoperi în actele. şi registrele de contabilitate cari a-—- 7 
trag pa be, Ea 

. 4 e existența fondurilor în casa corpului solidar i 
„ cu comandantul. Art. 9 11 şi 42,al.7R: A. Dea 

Răspuderea pecuniară a ajutorului se întinde asu- 3 
pra tutulor faptelor enumerate, când pagubele Sarfipro. > 
dus din cauza sa sau a neprevegherei ori neconstatări. Să 

3 „hr la timp, fie ca-ele ar îi: provenite din torță majora ... 

Sau din neglijenţă. Art. 42. al 9. R. A. Vezi şi art, 113 „ci 
“aj; alim R. A Art. 246, 247 R, A 

- Vezi nota 12. de sub art. 9 de mai sus, relativ la stabil. 

„ Jirea responsabilifăţilor. pecuniare, a 
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Absența ajutorului, 

  

pi ART. 16. = In caz de absența, ajutorul este înlocuit. 
prin ofițerul cel imai-mare sau. mai vechiu în grad din. 
corp. (Art. 24 şi 346 R. $.1.).. 

--. Anlocuitorul are aceleaşi atribiţiuni Şi: responsabili 
tăți, însă” numai. pe timpul. cât iuncționează și pentru ac- 

„tele ce a întocmit, vizat și verilicat el însuși. 
Vezi noteie arătate la absenţa comangantului. a 

    

a



- CAPITOLUL 1 

COMANDANȚII DE BATALIOANE 

o. ART. 17.—Sub autoritatea şi directiunea comandan- 
tului de regiment şi ajutorului, comandanții de batalioane 

_priveghează, fiecare în batalionul său, ca dispoziţiunile, 
„ “regulamentare şi ordinele date să -fie îndeplinite. 

> Ei supraveghează în permenenţă pe comandanții de 
“= companii asupra îndeplinirei tuțuror îndatoririlor servi- 
:-., ciului, astfel ca să înlăture orice îel de - neregularități, - 
. „Nota Î. — Art, 57 LL. A, Comandanții de batalioane. 
;- sau divizioane, în ce priveşte adininistrarea Companielor, 

”. escadroanelor sau bateriilor de svb- ordinele lor, au ace- 
„ leași îndatoriri și răspundere pe car o au ajutorii coran- 

danţilor de corp, directorii sau șefii de stabilim. militare 
„aţă de comptabilii gestionari. - 
- “Vezi şi art 25-99 R. S.1. 

-- Indatorinile comandanților de batalioane 
N ă E - . .. 

“ART. 18.— Comândanţii de batalioane au următoa: . 
„rele îndatoriri: e Ea 
„„* a) Inainte de a „prezenta raportul, verifică situația“ 

„zilei în registrele de detalii ale compăniilor (astăzi re--. 2" 
-. gistrele de adminis'raţie) asigurându-se că mutație sunt 
„ însrise la coloanele respective ale controlului din acele: 
„Tegistre. Își dau opinia asupra cererilor companielor 
„pe situaţie, le certilică cu: semnătura lor şi apoi le pre- 
“zintă ajutorului: (Art. 13, 14 RA) 
„„.-.. b) Veghiază - ca toate sumele băneşti, materialele, -- 
electele, productele, . etc., primite de către comândanţii 
de companii, să lie înscrise imadiat în registre şi ac- 
tele respective Art. 34 h. R. A. - E 
„n ce priveşte solda trupei, ei au datoria “ca, după --a 
ce fiecare. chenzină a fost: plătită, Să se asigure.că toţi - -... 
oameni prezenţi sau absenți. şi-au primit drepturile; a=    



"semenea că: furagiul' ce. se 'cuvige: cailor se distribue in 
"tegral. (Art, 34: R; A art. 99R. Ş,.. 

-.£) Se încredințează în mod permanent că “echipa 
„mentul în general, precum şi orice alte materiale aflate 
asupră companiilor. există şi Sunt întreţinute “în cea mai. „perfectă stare, Art. 34 a; î. g, R.A 

Inspectează în fiecare săptămână şi pe rând, câte. 
„0 companie, pentru a se încredința despre această stare; ... 
“dau ordine şi iau toate măsurile: trebuitoare 'peatru re- . = „ Pararea şi: ingrijirea efectelor. şi obiectelor de toate ca- * "_tegoriile aflate asupra oamenilor. Art, 100 BR. A. 

d) Inscriu pe. situaţia zilnică a coinpaniei respec-. „five lipsurile sau degradările de efecte 'ce se vor îi gă-. 
“sit, lie la oameni, fie la magazic,. stabilind cauzele - şi „Cui revine răspunderea, Art. 100 e. R.A, 

„.€) Se asigură de prezența oamenilor înscrişi în. “controale, făcând. ori de câte-ori-cred de cuviinţă, apelul: 
nominâl al companiilor Ant..34 6 BRA. 
„_.. ) Comandanții de: batalioane. fac, din propria lor: 
inițiativă inspecţie şi recesăminte, astfel ca, în decur-..- 

„Sul fiecărui au, să fie văzut şi nutierotat cel puţin odată înțregul inateriat aliat pe oameni şi în magazii, depozite 
“Sau remize ale companiilor lor, 

Pe. măsură ce îac aceste 'receserhinte şi inspecțiuni,- 
2 supun rezultatul comandantului. de regiment pe registrul 

de-rapert; câud se constată fapte cari atrag măsuri: ex-. 
cepționale de imputație. sau pedepse, ei vor face rele-: 

: rate. speciale şi confidenţiale. . 
" „Asemenea inspecții şi recensăminte [3 detaşamen-- tele aflate în alte garnizoane se execut la epocile fixate. 

, de către” comandantul regimentului „prin ordine de zi. cu ocazia inspecțiilor reguiamentare ce sunt ţinuţi a: 
face. trupei lor. 
„.% În ce priveşte hrana. trupei, comandanții derba- 
talioane. sunt însărcinaţi cu constatarea ceretiior 'compa iilor, . dacă. sunt îi. concordanță cu situaţia zilei, dacă 
asupra. alimentelor date nu:s'a ivit veri-o contestațiune - şi, în siârşit, dacă htana este bună. Art. 34 j. RA. Art 31 
şi anexa [Bi "Ei au autorițatâa să iranșeze orice neînţelegeri -saui - reclamaţiuni ivite în această privinţă. Dă  



   

  

   
         

      
       
     
      

     
      

      

  

      

      
        

      

        

  

N) Eoile de prelă ale companiilor, înainte de a îi 
prezentate pentru achițare, sunt văzute şi: vesilicate de 

către comandanții de batalioane. Aa 

„Notă, — Poile de pretă sunt desființate, În prezent au 

 obligațiunea « vazitiea foile de zile mod. anexa. B. reg. | 

- solde, i | a ai E 

  

   
   

Responsebilitatea comandanțiler de batalioane. - 

ART, t9. — Comandanții de batalioane sunț pecuniar 

răspunzători, sotidari: cu comandanții de companii. (Art. 

a) De deficitele în bani şi lipsurile de materiale. în- + 

credințate comandanților de companii, ce s'au produs din - 

cauza neptivegherei san neconstatărei lor. la timp, îie “[ 

că ar îi provenit din forță majoră sau neglijență, (Vezi j 

art 113 aL uk. RA) a i! 

b) De neplaţa sau nedistribuirea în mod, regulat şi 

ta timp a soldei, hranei, furajelor, etc: celor în drept E 

când având ştiinţă sau „descoperind abuzurile, le var „A 

tolera san acoperi, SE 

c) De toate erorile în situaţii şi- scriple, omisiunite 

sau abaterile ce Sar deseoperi făcute în actele și regis- 

trele companiilor, cari ar atrage o păgubă,. pe care la 

- - punerea vizei sau certilicărei. le-ar Îi omis Sau scăpat 

din vedere. | o Ma 

ART. 20. — in caz de absenţă a titularilor; toate a- 

ceste îndatoriri şi răspunderi revin acelor cari îl înlo- 

cuesc în comanda batalioanelor. Se 
Vezi: art, 345 BR. S. I. când lipsa e mai mai Mare 

„-. . Ă „. | , , Se a 

    
      
     
       
      

     
    

    
    

| „de 15 zile. | . 

Da „_ OAPFPOLUL PU | 

COMISIA DE APROVIZIONARE . 

   = ART, 21, Comisia de aprovizionare se constitue la 

“trebuinţa prin ordin de zi, în care i se lixeaza şi servi- 

„" “ciul ce are de îndeplinit. (Vezi art. .2 şi adaotațiunile de | 

dolo).-” i , Se ah 
      

           



    

  

    

    

   
   

  

   

   

           

deliberaţie model No. 20. 

st 

“sut lasate în sarcina corpurilor sau care se ordonă de. . i 

„form. instrucţiilor date prin ordin de zi; 

„+ “Ajutorul presideuză de drigi comistutiea! ceilalţi - 

dpi. menibri se numesc, de preieritiţa, . diitre ofițerii . 

“superiori şi comandanții de companii. (Ofițerii oataptabili. 
A sn pot face pazte din comisie, art, 56 L.A) | 

Nota, — ompariile ficând corp aparte pa an comisie 

de aproviziocare, 69 al Il L. A. | | 

crările comisiei se constată prin locheere de pro-. 

cese-verbale, în ziua când a avut lac, în registrul de. îi 

  

ta — Vezi și sat. 24. din oma 5, D. din BLA. 
Progesele- verbale urmează a îi văzute şi aproizata de coman- !. | 

dant an 82 PR. A relative la fusage 1ș) tomae. o : 

| indaterițile cm. E 

“ART, 22 — Indatorizile comisiei de dprovionare 

a). Aprovizionarea subaisteaţelor şi materialelor care '- i 

Către comandamente. 
Nota — Art, 54 şi urma. BR, A. relativ la heena trupei. 

Art, 82 pi urm... A. pentea lemne și. furagiu. o 

Art, 95 - - pentra materiale, de confacţie  - 
îi 

__ Aceste aprovizionări se fac după. preseripțiile re- 

  

gulatamentare sau după înstrucțiile ce Sar da de cei care 

„te an ordonat. | : | 

9) Aprovizionări sau cumpărări importante din fon- - 

„durile corpului, sau din cele ce. S'âr da eventual, con- -. + 

c) Primirea și verilicarea aprovionărilor de ma- 

_ teriale de subsistenţă. (Vezi er, 57 R. A. caze anume 

sovialonăzi se primesc de comisie). 

56) Veriicarea efectelor confecționate, în atelierele - 

  

“corpului. (Art. 135—184 și aneza Gel. 8 E. A). i 

Vezi şi art. 154 R. A..relativ la vinderea efectelor > 

eeformate. . a 

  

- Responsabilitetea cembbiei 

ART, 33— Comisia de aprovizionare este raspuniză= ii 

toare, pecuniar'de orice pagubă ar rezulta din aprovizio-.. .: + 

 



ilârile sau recepţia producteior şi materialelor, ia. caz 
când ele mau iost de bună . calitate sau conlorme. coi- Hiuailo i in caieiele de 'sarcine, probe gri 

 Moilel de proces-verbal al comisiei de aprovizionare _. 
Proces-verbal 

ă Astăzi anul una mie nouă -sute „nouăsprezete, luna: - Octomvrie în treizeci zile... -. Da „Noi, membri comisiunei; de. aprovizionare a regimen- | iu inătituiță prin ordinul de zi No... „3 Întrunin= * “7. du-ne pentru a proceda la verilicarea furniturei depusă > „de D........ (lemne, iuraj, subsistenţe, „materiale, efecte, „„ ste.), în baza contrastului ce are cu regimentul (aau ofer- tei, aprobărei sau angâjamentului. ce are): am. constatat că, „Bă depus cantitatea do... (a-se arăta telul şi cantitatea „ furniturei depuse ?n cifre şi litere). Cu preţ. de; (preţul unitar) în valoare toială: de lei... .. a >. Exemplu: Am donstatat că, s'a depus pe teren can- „ titatea, da 10000 (zece mii) kge. lemne cu preţ de 2 bani - „kgr» în valoare totală de lei 209 (două sute), Această furnitură îndeplinind (sau neîndeplinind) con- „.. dițiunile prevăzute în caetul: de sarcina (sau contracte, „oferte, angajamente, modelă tipe, ete.) am hotărât primi- --Tea (aan respingerea) și. - E „= (ln caz de respingere a se arăta detailat constatările . :. - făcută : şi. motivele Tespingersi, precum și : întâmpinările . - -: Îunizoralui), .. n | .*: Pentru Constaterea vperaţiunilor de mai sus, Sa în- . - cheiat prezentul proces-verbal, care. se va supuns. apro-. 
„bărei d-lui Comandant; ai regimentului (conform art, 82 .-- “din regul. administrativ, dacă e relativ la lenine și furaj” sau art. 98 dacă o relativ fa materiale, e 

af Căpitan Na 

IN pa Preşedintele. coimisiunei ... =. Ni Sia Di Cotoni 

_  



în Mota 1.—Relativ ta tenine, procesele-verbaie se subscriu şi 
de getii de depozite sau de ofiterii cu aprovizionarea; certilicând: 
în litere cantitatea primită art. 31 din instr. -apr. combustiiutiui; 

Noţa 2. — Regulamentul nu precizează dacă hotărârile co- 
„„misiunei sunt ob'igatorii pentru şefui de corp, pentru' a se <on- 
forma lor. Având însă în vedere principiul că orice comisinne 
este consultativă, este numai luiminătoare; precum şi art: 82 şi 
98 din R, A. reese că şeful corpulti are dreptul de a aproba sau: 
av, inchelerie comisiunei, a 

Nota 8.—Furnitura trebue să fie predată în termenele pre-. 
văzuts în contracte, cacte de sarcine, ete. În “caz contrar a se 

„arăta ordinele de aptobare de prelungire sau aplicarea penalită- 
- ilor prevăzute pentru întârziere, a 
- Nota 4.—in josul fiecărui proces-verbal, contabiiui sau-a-: 

__ geatul primitor, va certifica de primirea furnitureij arătând în ce 
„ame Condică s'a înregistrat, capitalul articălul şi fila din registru, 

> „Mota 5.—Furagele piâlindu-se din: două exerciţii bugetare, . 
tmează a se arăta ţje în procese!e-verbale, fie ta conturile de. 
piată, în ce anume exetijii se va consuma și plâti lurnitura. -. - 

„ră. Nota 6. — La eoimpturile de plată care se trimit la ordo=. 
„ DAnZAre, se anexează la unicat un proces-verbal -original iar la - 

„- duplicat“şi triplicat copii certificate pentru conformitate de oile, cu: 
apiovizlonarea şi veziticate de ajutor, - a 

Nota 7.—-Dispoziţiuni generale relative la aprovizionări. şi: 
„ deserierea detaiiată a formalităţilor ce irebue să îndeplinească o: 

factoră, vezi anexele literile A şi B din R. A. o a 

„CAPITOLUL x 

OFIŢERII CONTABILI 

ART, 24. — Ofițerii contabili sunt 
2 prin decizie ministerială, LE Da 
-„„„ La numirea contabilului comandantul este dator 4 
“încunoştiința. direct. Curtea de compturi, comunicându-i::" 

| a) Copie de pe decisia ministerială de numirea con-" * 

nuiniţi în fuueţie” 

tabilului ; - - a De 
- „ b) Extract în resumat, certificat de dânsul (coman- 

" dantul) de pe ordinele da zi sau procesele-verbale do- . - 
vedind instalarea în funcţiune de. contabil și data când... 

“a fost iăcută, pm SI a 
ldesărcinarea se face în acelaș mod, *-- - 

" Contabilii în concediu până la două luni,se. înio- - 
cuesc provizoriu prin ajutoarele lor sau alți oliţeri. din. 
corp, Inlocuitori au aceleași atribuţiuni şi. răspundere, 

a  



    

          

i 

dar nu dau gestiune de operaţiile tot, aceasta intrănd 

„în gestiunile titularilor, 
“Contabili în poziţiune de absență. mai îndetungată 

sunt înlocuiţi definitiv până la întoarcerea lor..  - 

" Contabili pat fi suspendaţi provizoriu din Îuncţiu- 

nile lor de către comandant în cazuri grave şi urgente, 

când raportează imediat comandamentului. | 

ART. 25.— Ofițerii comptabili sunt. juștiţiabili de 
gestiunea lor înaintea Inaltei Curți de compturi. 

Nota, 1. — Art. 58 L, A. Ofițerii comptabili, îiind gestionari, . 
sunt responsabili de fondurile şi materialele ce ie sunt încredințate, 

Ei nu pot face parte din comisia de aprovizionare. Vezi şi 

atit, 3 R, A. cn adnotațiunile de acole, E e 
| Nota 9, —— Relativ ia stabilirea respensabilităţilor . pecăniare 

vezi nota 12 de sub art O dia acest regulament, . 

Nota 3. — Dispozițiuni privitoare ne complabili inilitari, 

extras din legea. Inaliei carți de compturi din 1895, 
Sunt justiţiabil de Inalta curte de compturi, toţi mânuitorii 

de fani şi vaisri publice, aparţinând statului, judeţelor, coma- . 

_“neloz, stabil. de binefacere, etc. precum şi mânuitorii oculți (cei 

care cu sau fără autorizație sa amestecat în mânuirea: banilo? 

sau “matezialeior publice, fără piejudiciul legilor ppnale pentru 

cei ce sar fi amestecat fără autorizaţie în treburiie publice). 

"Ca corp judecătoresc, curtea cercetează, judecă şi hotărăşte 

în primă şi în ultimă istanţă, asupra tuturor compiurilor de ve- 
niiuri, şi cheliueti publice efectuate de agenţii statului etc. în 

care întră şi comptabilii în bani şi în materii ai armatei. 

| Fiecare gestiune în bani şi în materii, este în pate veri- 

ficată da un consilier, care face un raport special, apoi este exa- 

minată în şedinţă "publică, după care se pronunță o deciziune. 

Dacă curtea m'a făcut nici o cbiecţiune asugfa gestiunei,. 

comptabilul este achitat și descărcat de gestiunea sa, Dacă con- 

stată deficite, curiea condamnă. pe comptabii la restiiuirea lor 

până întermen de 3 luni, aceasta iără prejudiciul legilor penale. 

“ce ar decurge pentru. comptabil pentru asemenea fapte, 

Hotărârele curţii au autoritatea  setințelor judecătoreşti şi 

se aduc la îndeplinire prin ministerele respective, 
. 

În termen de 2 luni dela comunicarea hotărârei, - compta- 

bilii urmăriţi por p:oduce acie şi si ceară revizuirea socotelitor. - 

In casul când Curtea meniine hotărârea se poate ace recuis în 

Casaţie în termen de 3 iuni însă numai pentru violare de: lege 

sau că!care e forme hotărâte de lege. Vezi şi ait. 244—240R. A. 

 (Cererile&de revizuire. se lac pe timbru de 5 iei art, 22, al, 
25 legea timbrului). 

Tota 4.—Modul comunieărei curței de compturi a ofițerilor . 
comătabili. Ord. generai No. 34583 M. O. No. 31/1895 peg. 183. 

- Actele ce se timit sunt cele prevăzute la art. 24 de mai 
. 
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| “sus, În. termen de 35. le dela instalarea a comptabil. Neeze- 
cutăreă atrage “amendele: prevăzute de art, 33 din. legea Curţei. 
- =" Pentru a se trimite actele prevăzuie de art. 24, trebue mai 
întâi. -a. se. face “raport pa cale ierarhică pentru a. se da o deci- 
siune ministerială: de numirea comptabilu!'ui, iar după apariţia 

„atecisiei, 'o copie. după ea împreună cu copie după ordinul de zi 
“sau “procesul. verbal, se trimit diiest Inaltet curţi de compturi. 
”*. Adresele ca se trimit |. C. comptuti pentru diferite cerezi să. . - 
se prevadă şi garnizoaneie unde se af'ă corpul de trupă sau ser- 
viciul. contear. nu se răsdunde M. 0.7 o1 1903, 

Nota-5. — Reiaiiv Ja schimbarea contabililor, a se avea. în . 
vedere următoirea D. M. No. 248 dm M 0. 23 din 1905. 

" Art. 1. Ofeiii asimilați, contabili în Bani și în mateiii, la 
diferite coipurt şi serviciuri, se vor schimba între dânşi: după 
un Stagiu pe trei ani; 

Art JI. Ofiţeri. combatanți, contabili în bani şi în materii 
asem.na se vor sthimb' înt-e dânşii după acelaş termin, sau . 
se'vor schimba cu aiţii care n'au mai fost în acel: serviciu şi 
ca:e au oarecaie aptitudini sau bună voinţă pentru ase nenea 
serviziuri, de. preterimă, se vor alege dintre acei reuşiţ: pentru 
gradul de ajuact: ci, Îl siu Î) (ntendant căpitan sau maior), 

Nota b. —. Relativ la modul cum se încheie gestiuhea. în 
- bani lu. schinbările de cuniadil a s= avaa în vedere D. M, “Ne. 
+82 M. 0. 1890 p. 259 s-u îh corect unea de devisi pag. 180- 

„a. ică schimbare de conptabil în bani, osthbit de în h e:ele . 
„_0biş za te c2- se fac în celelali» regist ede ceatab Îitate, se va toia- 
“isa: şi îns ierile fâcuta la zi în rea st-ul somphului de gestiune: 
Md. 5, înă a șe fate Diiantl s' raclo” eşite, iar sub e! le” s: va, 
ceit lica în litaze, în toati liț.mea reg strolui, rezu t.tul predărei 
în modu! urmztor: 

Se cert fivă că astăzi 1â (dit) epoca “pretărer servici ului 
-casesiei d căt e (cuta e) îi prim: ea (cutăruia) :ezultă dii îns- 
crleriie se mai Six un escelent de le (în cifre ş: în tere) la 

“care adănginzuze esced dentu (sau s ăzâ:du-s-. din: es.edentu!) 
de piim.e af.t.i- în:Llesiea tr:cuctu ui p.ecderi de lu (in 

circ) da un uctal de le (în cifre şi litere) ega: cu fondurile af ate 
astăzi supra. corpului după, regisiru zilnic (de fonduri, din care 

„Ai (în | tere) în casa corpuiui şi lei (în litere) asupra casierului. 
Această certificare se va subsenie de _centabiul predator 

„de şeiul corpului şi ajuterui su şi de contab.lul " priziitor, Şub 
- ea, noul contabit transportând totalurile de mai sis, Va conii- 
“-nua îns. rieşile- operaţiunilor sale, : 

Nota î. —- Relativ. la numirea ofițerilor combatânți ca cen- 
fatili MO. 32-06. 1911. 
„Prin D, M, 228 dn 3 Argust 1905 se fixează la trei ani 
“termeaul :mx'm cât olițe;ii cumbatanț: pot rămâne ca contabili 
în bani şi materii. la dife: îte corpuri şi servicii. 

E Contorm acestei prestri ipțiuni, ofițerii aliaţi în aceste cate-. 
sori sunt trecuţi in serviciul frontului tocmai atunci când se 

| 4 

    

   

                                          

    

    

    

            

    
     

     
   

           



  

     

    

mam ema 

_ depriud mal bine cu atibulicniia. de- contabili,-producâns, aste 

a înpreunare în mersul serviciului special” al atestor îuacțiuni, 
căi trebuesc a fi falecujii cu ali ofițeri cenibatanți, cari ur- 
niează a se forma pentu pouiie lar însărcinări gi cari în cete mai 
multe cazuri nu au aplicajiune, nici dorinţă pentin asemenea în- 
sărtinări şi cari Îi se împiire numai. de geveile servicialui, De aci 
rezultă o stare de Incruți dăunătoare atât pentru bunul mers 
al serviciului, cât şi genă instiucția prolesioaală a ofițerilor 

- cembatanţi, | - - 
Cum fasă în multe corpuri de trupă sunt ofiţeri cari au 

deasebită aptieațiune pentu servizini de contabili gi cari din 
diferite împrejurări ar dei sau ar îi indicali pentru asemenea 
sergicii de Biurou şi avăhd în vederea lipsa actuală de afileri 
ceniabili spesiali, minister crede nimerit a se puna în vedere 
asestar ofițeri că ge! setidita nunirea lor ca centabili la diferite 
carpuri şi varvicii peste termenul fixat prin sus. meniţonata de- 

- etale ministerială. Aceasta ou înseamnă că însărcinarea, acestor 
ofițari în funcţianile de cenfabili fa mod mai mult sau mai puţin 
permanent si devină e descaăiliicare, lie a ler personală, fie a 
se:vi.iului de contabil, Care este pe cât de impertant, pe atât de 

“ greu prin natura coneştințelor speciale ce se cer usi ofițer a- 
sirhilat, . 

Se va pune deti în vederea acestor ofițeri că numirea lor 
în funcțiunea de centabili va constitui e adevărată specializare a 
ler -şi că, cenducând bine serviciul ce li s'a încredințat, se va 
căuta a nu îi mutaţi din cerpurile de trupă şi serviciile cărora 
aparțin şi că, chiar de ar fi mutați, vor Îi numiţi, tot ca contabili 
la neuile corpuri. | 

În baza celer ce preczd, sunieli cu onoare rugat si bine- 
_vaiţi a dispoză să se pună în vede:ea ofițerilor combatanți cu- 

prinsul acestui erâin, rămânâd ca autorităţile ierarhice în reco- 
mandarea ce tac pentru tugeţiuniie de centabil; a acestor oli eri 
să se conforme normele sus menționate. | 

În ceeace priveşte pe ofijezii asimilați, contabili în bani şi 
materii la diferite corpuri şi serviciuri, ei se vor schimba între 
dânșii după un stagiu de trei ani, adică tot dagă cum se prevede 

“în sus citata decizie ministerială. | - 
Neta $. — Ordinul Ministerului de răzbei No. 20508 dia 

29 Martie 1913, reiativ la gestiuni. i 
Binevoiţi a primi e copie după adresa Inaltei Curți d: Con-. 

turi sub No. 2057;/813, şi a dispune ca în viitor să nu se mai 
repete neregule semnalate. o 

De aitie! cu privire la chipul cum trebuesc întocmite şi 
prezeniațe gesiiunile corpurilor, există ordinele. No. 467/39, erd. 
circular No. 61;6/39 ord. circuidr No. 25:902, precara şi decizia 
ministerială No. 61/503, de care, ministerul deseori a avut 6c3- 
ziunea să constate, că nu se ţine seamă nici de contabili şi. nici 
de efițerii verilicatori, | a . a 

    

  

   



      

      
        

        

    

       

  

   

                                                

    

    

    

  

     

nite: măsuri contra acelor abătuți, 

22 lanuzie 1911, relativ la înaintarea gestiunilor cari și în pre- 
zent se lac cu foarte mare întârziere, | 

Prin ainintitul ordin, șefii servieiilor: de intendență fiind 

“să urmărească trimiterea lor la vreme. 
Copie după adresa lnaltei Curți de Coniuri No. 2067 din 

A Mantie 1913, către ministerul de războiu. 
“Cu otaziunea vetificărei a diferite conturi de gestiune ale 
unor coiputi de trupă, s'a întâmpinat dificultăți din laptul că 
parte din contabili semnează conturile în mod indiscifrabi!, iar 
în cazul când într'o gestiune a urmat schimbări de contabili în 

verbale de predarea serviciului. 
Această prozedare fiind neregulață şi centrariu dispoziţiu- 

„ nilor iegei contabiiităţei publice, în baza jurnalului acestei Curți 
secţia Il-a No. 400 incheiat in şedinţa. dela 2 Martie a. c,, am 
onoare a o semnala d-voastră, rugându-vă ca prin un ordin cir- 
culăr să se atragă atențiunea contabililor tuturor corpurilor de 
itupă şi serviciilor armatei, ca în viitor conturile de gestiune 
să fie seniate, câ: mai citibil cu numele şi pronumele contabi- 
ului, iar în cazul cârd într'o gestiune a urmat schimbări de con- 
țabill. în cursul unui an financiar, să se alăture întotdeauna pro- 
cesele- verbate de predarea fondurilor şi serviciului, aceasta având 
"6 deosebită impoiianţă pentru stabilirea responsabilităţei, 

Cu această ocaziune, am onoare a semnala d-voastre şi ces- 
tiunea avansurilor, adeseori la verificare s'a observat D-le Mi- 
nistru, că s'a dar avansuli unor corpuri de trupă, care însă au 
întrecut cu mult trebuinţele, 

“Această procedae puând da loc Îa abuzuri, am 9noare a 
vă ruga să binevoiţi a dispune.ca în viitor avansurile ce se acordă 
corpurilor de trupă şi serviciilor armatei, să fie pe cât posibil, în 
limita trebuințelor constatate și a serviciilor electuate. - 

Nota -9. — Modul predărei diferitelor servicii, „T 
Stabiiirea proeselor- verbale și încheerea registrelor. 

* L- Servitiul cassieriei. Pentru predarea serviciului trebue a 
-se pune la cureht toate înscrierile din registre. Se va trece toate 

" aciele, piătite sau primite, în cheitueii şi primiri sau la poitololiu, 
: “după natura lor. Se vor achita toate actele trecute în cheltueii 
Şi rămase neplatite din diferite cauze. Se va vărsa în cassa cor- 
““pului toate. sumele primite, rambisări de portofoliu, etc, Se ver 

“Witnite ia destinaţie: ioate reinerile. 
! “Se închoe registru zilnic de primiri şi chellueli, în modul 

ndicat la notele de sub art; 12R. A. 
= Se trec toate înscrierile în contul de gestiune şi se observă 
a se ace: închesrea prevăzută de nota 4 de sub art, 25 R.. Â, 
(de mai 945). 

Comandamentul este rugaţ a face ca în viitor să se ia cuve- - 

“Cu această ocaziune, se reamintește şi ordinul. No. 363 din 

ținaţi ăspunzători de orize întărziere, trebue să se intreseze şi 

cursul unti an financiar, nu se alăture în tetdcauna procesele | 
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Se stabileşie portejoiial ia Gala. predâicii: stinueăedy e 

întrun taai Oy Sumele ce au rău: as neraaicate tă desen dati 

- exetiipli: | 

a | Portofoliu Np 1 Lei 1545-42 
N”) » 2 » __ 48599 &:c, SI 

Tata! 202512 | E 

În caz cână pretiarta se face irnediat dag ceia tes IE 

tiuaei, Când portofoliul se allă în cheat, atasdi na vrâi = iN 

” nevbie a se fâce. acest. tablou, i Up 

| Se face ua tabloa de sumele : bare asiară — căzidrutat <a 

acontiri din soldă, ete, Care n sin trecute lă portotol?n sau | 

în Cheltgeli, 
În fine se tace procesul-verbal care se poate. “redacta în 

modol iirmător şi cupă care se dă și ia în primire setvictul. 
    

Procos-verisal, 

Astăzi anul una, mie nouă sute nevăsprezace lua e. 

cemitrie în cinci zile, | | 

Ia conformitate en o:dizu! de zi No... biti 

naţii (gradul, rumeio şi pronumele predătorulii Şi primi 

terulti) am predat ș şi primit serviciul casieyizi vegimen- 

tai capi Cum urinează : 
| 1,f onduirite, 
: După registru ziinic de primiri Şi chelt. 

încheiat în ziua, de d Docenwrie 1919 se află 

. astipira Casierului, sama. de Lei. . . „16.820 —41 

N Această sumă s'a predat. și primit astfel : 
a) În acte e pertololin, după tabloul ainezăt, Extras 

din registre portofolia. . . vei 15464-61| | _ 

5) In diferite acompturi, _ — 

după tabioul anexat . . . » s9—s6 : „6529 a 

e) În numerariu . . . j 26124 | 

Adică sa predat şi prim: : în acte şi numerzuin, după 

cum se specitică. mai sus, sim: de la șăăsesprezete anii ete: 
E Sa msi predat și primit, efară de aumele arătate 

"mai sus, următoarele sume, căro-a puli se pulăt da sat 

i trimite la destinaţie din „cauzele arătate tn dreptei fe 
a. căreia: 
E “1, Solda pe luna Nogmvi ia 1 1919 a căpit. N. X. epră- 

zentat a o lua fiind în concediu AR „Lei 280—11 

     



            

p 
7 

  

I 2, Piata artieo), păotite ne huna Noem- 
= brie BepreZiiaţaj furgizo-ui ia, păţă, vezi ae 
E Nei 39-20 

"3, emanate aaa e anna aaa ra uman 
| i s'a dxi . preda: : şi „primit Do “de lei PE 
după. ec -a specifică moi sis. | 
"52, Registre şi gcte de cor bitii 

- Sa prefat și primii: 
1) Reg. iai de pr. și chelt. început la 

„4 „eat de gestiune pe €x. o 1/(7is, o 
3), păvtobolit şi Catoriiia stițerilor îiceput ia... 

e file 

   
    

      

   

                

    

    

   
   
   
  

ia file. Aa 
4) Livretul „de soldă pe E 
5) Duplieaţăle : bilauţelor de chitare pe €&x.. 
6) Cantronitle nemirale pe ex. în zor do. 
7) Actele de primiri și chelt zel  compleate şi îirtac- 

dj cum Sunt țrecute în registru dela cheii: No. ara la-“ 
No. înehaaiv, 

8) Actele: de _portoioliu compieate Tito azi după - 
cusa sunt fzemuțe în registru deipartoteliu.. 

9. Actele “de datorii a ofiţerilor idem. 
IQ. Actele de rețineri ctiţer: și îrupă deja ..... 
DĂ erei cere PI aaa mi aa ana fe zane 

i 3, Arhive. i 
E - S5 tree aici toata registrele de contabilitate, dosare, 
pata băneşti, ete, cari s6 păstrează de casier 10 ani. 

4 Diherin, | 
Al doilea rând de chei dala cassa casieralui, 
2) Ditenite cărţi, râgulamente, monitoare, ete. 
5) Bigilii, ete, . 

| Drept care sa înghuiat prezentul proces- -verbai în 
“ îniplu, Îndndu-se de fiserre parte câte un exemplar, iar | 
„aul se va înainta regunentatui, pi 

- Am predat Am primit 
| Vantieat - - 

jutot zi eomandartului 

2) Beruieiul îmbrăcăriuii, - 
- Chesliaaa ef. cu îmbe,/se iuthee nuraai odată pe ax, 

k a7. Mastia, Pacă serviciai se predă ia i Aprilie Sau 
îi piiătele zile ale luni, atânci se va lua îi primire după 

p
p
  



  

registrele earo sunt încheiate la această dată, procedân- 

du-se cum se deacrie mai jos. In caz contratiu, cind a 

avut loc mișcări de efecte şi iateriale între magazia cor- 

pului şi companii, trebue .a so face neapărat Stări surare 

(mod. 54 vechiu) căci în timpul de Ja-1 Aprilie şi până 

“ Ta data predărei, sa dat din magazia corpului, ua număr 

oarecare de efecte, prin urmare magazia sa găseşte în de- 

ficit cu aceasta şi trebue .2 le aduce prin starea sumară 

şi a le ' opera la scd&ri; asemeni sa primi: un număr 

oarecare de efecte de la companii care trebue a le aduce 

prin starea, sumară ca retategrări și a le opera la priniri, 

prin urmare pentru fiecare categorie de efecte itebue a 

ia s6 face două rânduri de stări sumare. ungle «de dis- 

tribuții şi unele de reîntegrări, OC n 
Stăsile sumara ver cuprinda toate operaţiuneie în- 

-serise în reg. cont deckis şi vor fi sprijinite cn bonurile 
și buletinele companielor, Nici um efect au se va trece în 

ele fară bonurile şi. buletinele companiilor; Aceste stări 

sumare sunt provizorii și sarvase ca. acte joatificative de 

predare şi primire, în care scop ele se vor anexa la pro- 

cesele-verbale (fără bonuri san buletine) urmând ca la în- 

cheeres, gestiunei anuale, să se îacă stări sumare generale. 

A se obsezva că nu sa predă decât efectele aflate în 

magazia corpului, asupra oiiţerului ca îmbrăcămintea”; iar 

nu cele aflate asupra corpului (după situaţia de. echipa- 

    

pia companielor după reg. Cont doschis şi pentru care a 

semnat și certificat de primire comanianți de companii. 
Prio urmare of. cu- îmbrăcămintea va preda după 

reg. de primiri şi consumaţii p:us primmirile -și reîntegtările 

după; stările sumare până la data predăroi, minus consu- 

„ miațiele şi distribuțiele după stărilesumare: - . 
„Pentru toate primirile şi consum, înseriss- în reg. pr, 

și coas, sa. vor preda teate actele compleata care sprijin 
aceste operaţiuni, i 

“A se oberva la luarea în primire ca trăsurile, ha- 

muri ete, care au Qiferite acesorii, să se predea com- 

-.-. -pleei după inventare şi diferite devisiuni. cz -. 

“ut In fine după luarea în primira a magazizi sa stabi- 

                         
> 

ment) căci în -aceasta, se cuprinde și efectele allate asu- 

   



  

Bă 

  

leşte următorul tablou, în care. ge Înaerje fiecare efect - : 
primit, pe categorii, vezi art. 128 și 1298, A, iar ia. 
obaszxaţii starea în Care se sili, O „o 

- Aceste tabloun ge anexează la prosesul-verbal. Dacă, - 
“predarea sp faca la L Aprilia şi na esto nici o mişcare de 
»iataisale, ațunci au mai e utrot a 59 forma nici tableuri 
nici stări sumare, ci ze menționează în procesul-verbal 
por şi simplu că, sa primit și pradat întocmai după re- 

- __ gistra de prim, şi consum. pius eabervaţiunele în privința. 

: atărei efevtelor precum și arătaie de ce sa primit mai , 
malţ san mai paţin. Fizutele și obieetele diverse se predă 
în acelaş mod, (Jompania d:pozit se prodă ca o companie, 
vezi msi jas, | a 

__ Impataşiele ormează a se lichida toate de predăter 
cut. ext, 118 şi 124 R. A. şi a se preda actele cera- 
;lacia. | - Ni | | 
"do cazul cână sunt lipsuri sau degradari mari, pre- 

  

Ha S 
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“actele atinae de molii, cie.., uceatea se trec și în pro- 

ceitra celor pe care îi privesc. 

Proces-rerbal 

Astăzi anul una mie nouă sute nouăsprezece juna Qc- 
tombne în cinci zile. a 

__. In conformitate “cu ordinul de zi No. ....., subserm- 

- matul Căpitan N. N. am predat și subsemnatul Căpitan 
N. N. am prizait serviciul îmbrăcămiatei şi: etectele şi ma- 

„- tevialela din magazia corpului întocmai după cum se pre-. 
vede în alăturatele teblowi în număr de... 

- (A. ss menționa observaţiunele impovianite). | 
i S'a nai predat şi primit actale şi segistrele de con- 

-- tabilitate următoare ; i a 

. Pentru constatarea celor de pai sus, sa Sucheiat 

- prezentul prozes-verbal în iiplu, luându-se câte un exem- . 

plar de predator şi primitor iar unul se va înainta re-- 
gimentului pentru verilicarea predărei. 

Am predat | Am primit 
a 0 Verifteat a 

fute, ul co tii 0 

“can G. BR. uzată şi întrebuințată fără ordine superioare, 

cepele-verbale pentru a se lua măsuri. de cei în drept. 

 



         MODEL DE SABLQU- REGIMENTUL: rea 

TARLLO VU 
A de predarea şi primir -a eiec! elor de mie - echipament          

     

          

    

  

    
    

   

  

  

  

        

      

  

       
       

        

    
        

       

      

    

  

  
        

Pr tpar, mamar sinea e ate PER = IT EI EET 
. | ! E i: o iz Li 

. Laz i Is SE ml g. | 
ȘI a. i “aa. Zisu Di: 

e „lărgi PE SS 8SI egal [Ei 2. 
N simirea efectelor e i ealo | SET: del = 

e Casti: | lu - 

Bio păsa Degas e 
şi materialelor ISS5 Esi eai = leclzile i). € Aa aoz 30 lam! scale lasa 3 

83. zi Ag SIE ll 8. 
= 15 _PsjeE P lea S 

e N E DONA A IN II A 
Câmişi mebitizare | 1000 | 0 — 17509) — ji - [ra0d, soli 

: o - îi ' i 
Cămiși servita 200 ri) 2, oo ex rr do a | 

| N RR! i 
- . . . mei met 

Mantale G..R.. joi = 
Mantale Q, Ş, i | — i - li 

. 4 j 4 

Maatale G. C. = mie mo mt 

 Adioă s'8 predat şi primit cantitățile de: una mie cinci i 
sute cămăși pentru mobilizare 1050 cămăși de serviciu, ate. | 

Predâter (s5) | Primhitor (85) 
  

3) Seroiziul aprovizienăr “ci, 
| Acest servicia urmează să se predea pe ziua de 1 a 
lunei, căci la aceasta dată se încheo livretul de ordinar, 
registru de subzistență și aa formează statul de plata far- 
nitunilor de hrană. | 

Pentru predarea se va încheia registrul de subzistență 
şi se va controla rămasurile cu. biioaţul „corpului, iar tră- 
surile și celelalte maturiale ce are în primire, cu registrele 
olic. cu îmbrăcămintea. 

Relativ la evaluarea lemuelor şi uregelor. vezi notele 
de la anexa lit, D din acest manual. | 7 

Predarea se va face 'după no: mele inăieate în urmă- 
torul model de pr. Verbal. . 

Ea i Proces Varbal . Ma o 

  

        

  

Astăzi anul una mie nouă suta Douksprezece, lung Nooz 
„brie în' une. zi, N A 

“Ia conformitate cu ordinul de zi No saineae Si aber”! 

 



[a A SI Sr, - 
Sa : SD | | at 40; ee | _z a. 
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-€ ee ai arene Ă , “a 

natul: Leagt. N. N, am orgăst şi sphsamaațh] i Lacat N, fomahiua 
am primii sarvioin! aprovizionăzeă ragitvantrd Pruhota No. 
7, după cam urBpează : LL - 

“ 1, Lemae. a 
Aflate cupă registru subzist. ln dofa de 

Neembrie 1919. . , e Rae. 150.500 
Peedat. . . . a „158,890 > 

”  Pregate mai a, » 3.850 
| Acieă s'a predat cautita:ca de una sută cinci zeci şi 
opt mii kgr. lemne 
2. Yurege, 

    

    

   

  

   

     
     

             

  

: ! „] ai = 

| „_„|Aitate cuză! Cantităpi : PEAAkŢEZ - Ș. u | Felul furageloe' jregistme a-i mp Zi 
Nem. S90, predate ! mot pain! 2 | 

| i 4 - i i 9 i 

' e > - pe ! 
Pa Ă N ae ; - pr i : i Pâo . . . 1 20.000 20.000) JI 
: . | i e i | | 

Om oi N 
i. a . |. “ ! | | | ; | Ovâz - i 20000 10000. | | 
SE i RE pl - . | BN : i | : “| i 

Pale. . . 100.000 100000 1 i 

    

    
   

   

   

Certificare în lite: a cstții predata, 
3. 58 înscriu aci eelelaiie materiale aliate asupra o- 

- Aheralui ca aprov, duși: 8g. snbzist, ca: săpun, Vass, 
Wsori, târâțe cote, | 

- 4. Ro inscsin roate uăsurilo, baruri, obiecte şi aste am 
Tita mstediale, după inventazil cars cu ot. cu îmbpără m, 
>. 5. Be înseiu apoiroaii corpiliui şi gloante acimale: 

| 6 S'a "mai predat şi primit acomfiul permnaent în 
samă de lei 500 (cinci sute). ă | 

5 1. Arhiva. S'a predat şi: primit nrmătoarele revistie - 
î acte d3 couiabilitate:  . -, | De 

: 1. Răgiatru. de -subaist. început la cu file, > 

  

2, Livrăvul de ordinar pe luna ete, - 
„Peatru coast tatazea aelar de. nai sus, “aa faehaiat pre:



     

     

  

   

   
   
    
   

  
    

      

-zţul pz, vârba! în triplu, din care unul. se ve. însinfa 
ji if se ve i 

 fegimeniului, peniră verificarea predării, O o. 

Am predat Ama primit 

Verii:gat ” 

Ajutorul cemand. 

4. Seraiciul cazarmărei se va preda cu proces-verhal, 
după normele de mai sus, în care se va troto toate clă- 

dinte după tabelele descriptive a localulni, accasoriite fixe - 

a. clădirilor și mobilierului după inventarele reapectire, la 

procesele-verhale se va menţiona: starea locatalui și a 

mevilierulo;, lipsuri, etc. | 
5, Predarea compdhiei, 

Ia predarea unei companii s6 distinge : 

a) Prodarea efectivului oamenilor şi csilor ; 

b) Prodarea cestiuniior băneşti ; 

c) Pradaroa eisâtoior, armamentului, trăgavilof şi ti TI] 

terialul: aflat asupra companiei ; 
d) Predarea arhivei companiei ; 
Procesul-verbal! de predare și primire va cuprinde 

deci aceste elemente și anume ; . , 

a) Pentru predarea efectivului se stabilește o situ- 
 ținae care cuprinde efectivul oanianilor şi cailor prezenţi și 
absenţi cu spstilicare de prezenți sub arme, prezenți ne- 

disponibili și natura absenţelor ; | 

b) Pentru predarea cestiunilor băneşti ae arată în 
preoesul-verbal data până când sunat achitați oamenii de 

_ drepturile lor de vechiul comandant, precum și reciamâţi- 

unile ce ar fi, Snmsle neplăiite oamsnilor sau furnizorilor 

"dia diferite cauze justificate, se vor preda întocuitozului, 
- specificându. se în” procesul verbai. ; | 

Pantru constatarea drepiurilor cuvenite companiei 

falocaţiele şi a*tumelor primite prin foile de zile) se face 
„ Hshidarea pruvizuri> pe însuşi protesul verbal faţă cu casie- 

“xul şi ajatorul comandantului coviorm ultimului alntat din 

iastrucțianile anexa lit. B dm reg. solidelor. 
„1 Panta Îurage, lemne ete. ce ar figura usupra coni- 

“ păniei, să va face asemenea. lichidare provizorie, canfeem 

- inte, aus menționat6, a aa 

    

    



  

   
     

   
    

   

  

    

     

   

4 Sa predat asupra cananilor 

" Predarea efectelor, armamentului, ete. se va conetata 
prin tabloari, formata că mai îes, care se vor anexa la 
procbanl-verbal, In tablouri si va arăta starea efecteler, 
armăturei, ete, iar dacă sint lipsuri sau degradări impot- 
tante se .va facă menţiune ta procesela-verbala ţi în raport. 

- Pentru fiocare categorie do efecte se face câte an 
„tablou, Aceste tablouri se verifieă cu seziptelo' oferahai 

Cu îmbr, şi so regulează impntațiile înainte . de plecarea 
ofițerului dela corp jar casierul stabilește certitio, încatare 
plata în dublu exemplar, din care anni se dă ofic. la ple- 
care conform art.125 R. A. | | o 

TABLea 

de predarea şi primirea ctectelor de 
Pam Poppo PRONO PI og O pap PD PO Ea Poe a - 
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mic echipament 
PACE ON Ip Do ipapat tza 
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Afaie cupă reg. ad-ție 3i Martie! 

i99. .. 

  

. 2... . . 

Primite cela maga. corp, până la. i 
“Fotalui primiriior, -i 

Vărsate la mag, corp. până la; - 
Rămâne a se pruda, 

S
N
 

[s
in
a 

Ci
av
ai
e 

n
e
a
 

m 
m
i
n
a
 

e 
n
 
m
e
n
 
I
m
a
m
 

er
a 

e
e
 

i 

S'a predat in magazia cempeniei. i 
„Total predar,': .- 
redat mai muit. i 

| Predat mai putia, „0... j 

        
"Certificarea în. litere, _ 

. „Pregdător Primitor 

d) Pentiu predarea archivei companiei se -menţio. 
nează în procesul verbal sau se face tablou separat care 
se anexează la proceaul verbal, de toate actele, regisirale 
companiti caro sa predat, precum şi earnotul de motili- 

zare 'No......, sigiliele companiei, chesle magaziilor, ete. 
"Se mai predau asemeni obiectele diverse, localul o- 

cupat da companie, accesoriile fixe și mobilierul după în- 
„ ventarile ofic, cu cazarmarea, Toate actele se anexează la 

procesul verbal fâcut în triplu, luându-se câte un exemplar 
„de pregător şi primitor iar unul se înnintează corpuhii eu . 
„raport de vechiul comandant, -  



          

- ea! 
anoce eaeeeme 

_ CAȘIERUL 
At. 26, C asiei i 2 cir ătoarele atribuţiuni: 

| 4) Redactează și . - „ semnează cerespendenia: 

Carp |, relativă la sei «2 
Nota î. — Relativ lay: ca “trebae. efectuată, COTEI 

dana, vezi oosza lit, V. R,. a art 658-652 R. 8.1. 

Orâin cireular C. 22. 2 . .C3 dia 1906. laterice conta- 

bilitor. în basi de. a contra sr: Bi zite hârtii gecât cele pe 

“băneşti, 
“Oră, corp. 3 No. 103 di. 
Sunt corpuri da lrepă + vâic ie „o desveltare prea na 

reului mebbilizărei, ropartizâce i . c îi cari ac, nici e ke au 
cu Chsstiunile de mebitizare e, v. ti "are oagară a vă condi 
că vor fi repartizate la Dirt ni. zărei, numai chestiuni fa 

-se referă la: mutări, Înair:: iri rac care, concentrare, monelite, 

mobilizare, efective, transpariur sis sunt în legătură Ca pre 
gătirea de războiu, . - - 

5) Este depoziiarui tutror registrelor, actelăr şi 

„sigiliilor privitoare sex; -. : său, “a 198 R, A, 
e) Intocmieşte şi c-:uii.: stările de serviciu (actele 

case dau drepi la alotaţi, «ir c: cerere pentru soida ofițeritar și 

trupei, state nominile, în Tu inaseime, foi de lichidare, cereri 

de avans, etc) şi orice aie “extecte de pe registrele ce 

ine, precum şi cip ce > pe actele autentice ce se 

  

  

  

   

      

   

   
păstrează în artiva „au, pe care Je supune vizei | 
ajutorului. Art. 3 alin. in î. 

- d) Primeşte din cai „corpului mandatele pe care 

se achită la casierii ir? şi valoarea lor, chiar în 

ziua primirei, o var: îi ce. a Corpuiti. 
„+ Nota, — Relatie ie ce: 2 a sumelor fa litere, în livcetul 

ce soiâă, de către plâtizur, ee ni 1 Goscitrabil şi aplicând sigiliul 

administrației linanciaru ic: -c:*, vezi ordinui câreutar No. | 

A, 0, 2 R. din 1903, 
4) Subserie recepiseio de primirea tuturor suielar 

„ciale sau pat ticulare ce suzi: adresate corpului sau 

      

   

  

'nersoanelor din corp; priitește însuşi valorile dea poștă . 

sau dela gară :contra uni rerepise Aalon, pe care O dă 

impiegatul: ui respectiv, detaşand- o 'dia registru Md. 706 

“sau carnet Md. 621 şi iace să se semneze. de acesta 

„ matca-recepisă, conigrin îns rucțiilor dela anexa lit. M. 

„ii poate însărcina cu paiiuscă un delegat; înisă pe 
răspunder ea sa persenală, 

  

totoliu, suni. vărsaţi îndata în sasa: corpaiai. At. 14 a. Re + A. 

        

Banii primiţi pentru raribursarea sumelor. dela por- 
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Neia, |  Cangju! 62! esie destiiniat. pria ordin de biureu 
şi întocuit Cu 'vechiul registru de valori: poştale, „ 
2 ti privința msdulai achitătei mandatelor poştale gratar - 

istrioare, vezi anexa A. cu adinoraţiite de atalo. 
3, Relativ fa centrarea primirilor în bani numai prin te- | 

cepise Hberate din registral cu matcă No. 706, vezi 8. C. Ne, 3 
M. O. 13R. A9i2, 

f) Pentru orice. sumă de bani dasiinată corpului şi 
| primită, cassierul trimite a-torităței sau perswanei res- 
peziive recepisa din registrul model 706 chiar în“ ziua 
pribbirei. ” 

-9) Când pentru banii expr aiați la e autoritate, sau 
la particulari, nu sa pricult re “nisa sau răspunsul. de 

primire în cele 10 zile ce ur. ză înaintarea, casierul 
are” datoria să supue cazu: ajutorului pe registru de 
raport (Ari. 14 d. R. A). , “ i 

1) Da ciitanţe, vizate de aivior, pentru toate sumele - 
ce i se depun provizoriu şi sări, me: aceste sume 
Sumt vărsate îndată în casa ce 7 i și înscrise în partea 
a doua a carnetului Ma, No, 15 Art Malin. 3R.A, | 

î) Primeşte din cass2 enrnu. ii sumele trebui ncisase 
pentru îutâmpinarea -poitue oz ș ateste în schimb de. 
acte învestite cu toa:0 lore 5 lege. chitentate de cei 
în drept și vizate de ajuior, oaie, chelueli!e- care: al: 
lost autorizate de comandant prin aprobarea pusă pe 
acte, (Art. 10 SilaşibR. A | 

j) Toate piățile proc ici ma sateriatelor asigurate 
prin întreprinderi sau “ui păitu “prin bună favoială 
“precum: carne, pâine, Îurage, lei: te, etc, se âchită numai 
de către cassier în contui pretilor companiilor 

Plățiie se fac îrtoțuaun:.  rsoanstor în drept, sai 
reprezentanții dr lor lega, i aau-sa pe actui Goa. 
numărul şi data actului de „inputernicire, 

Nota 1.—Realizarea încasziiior și piăților se iacg de câtre 
contabilil însărcinaţi ca mâuuire:. bin lor publici şi resdonsabili 
de. încasările și platite le e | | 

2) Relatiz la contab |ia ri i dela coinandamente vezi, 
noa de sub art. 3 acest mam: 

Neia 2.— Re ativ la mo: E rerijicirei de către fe rfisori « e 
“ aampfuriior, vezi ord. cir, N. 3 A.C :4 R. din 1904. 

    

1) Certilica:ea peatru pri "2 cin! furnizorul nu” o va 
pune pe compt sau factură, cec: că. reamente el a pin 

acea sumă, „ | 
In acest caz, furnizorul s. scz sertiţi care” corpul. “de 

iupă sau serviciu! de la care a giituit bai i (în, caz când plata 

  

  
 



   
   

    

    se tace de casier) sau. ruibeie ofițerului ci aprovizionarea vii 

a celui însărcinat cu facerea cuinpărălurei şi efectuarea. plăţi. | 

Certificarea de achitare va” fi toldăuna datată. îar suma 

primită va fi arătată în lilere. NA 

in acest caz, de va Îi los ordonaularz, mandatul sau orda- 

” ante de plată se va eniite pe “pume'e .o:pu'ui -sâu. servciului 

“Care a executat plata. îi 

..2) Comturile "și facturile, încă neachitate, ce se înaintează 

pentru a îi ordonanțaie pe numele furnizo ului, it treuesc cer- 

fifizate de acensta pentru primirea Sunei. e DE 

Pentru asemenza Cumpturi san facturi; plata se conatată 

grin semnarea de cât:e furnisor a 'nandaâtuiui sau orăunanțe! de 

piată în inomentu! achitărei €i do către admisistrația Î:nanciară 

respectivă. a , i 

Hota 9, == Relativ ki sigilii prin od. tpiuisterutui No. 246 

din 1943, se piescrie că peceţhiite de cae au nevoe corpurile 

şi serviciile, să se comande în seris gravorului unde dorezie "tă 

o comande. - E 

Peceţiile vechi sau care urmează a fi coast din serviciu -. 

“ver fi legate cu sfoară, sigilate, înaiatându- s2 a:senâiului ar- 

matei, care are ordin să le distrugă. a 

   

  

   

      

   
   

            

   
    

   

    

Valori expediate - 

  

ART. — 27. Valorile îii numerar se trimit la corpuri, 

“serviciuri. de diferițe autorităţi cu; mandate poştale '0ii- 

ciale, gropuri sau scrisori de vaioare. | 

| Sumeie de bani particulare se expediază numai CUL 

mandate poștale în comgtul părței interesate. 

> Piaţile fâcute astlel se justiiică provizoriu cu reci- 

-_pisa mandatului poştal. (Ari. 95 Reg. Sodl,) | 

- Atat închiderea cât si deschiderea scrisorilor de 

valoare şi gropuriior se. face în prezența ajutorului, care 

vizează declaraţia. NE Aa E as 

Nota — Pentru: coespondenja puhrt:I: şi gropuile trim se 

“atelie- haire ofițereşti Bucureşti, se plătesc de co:psri în comg- 

tul otițeritor. a Sa Si 

   

  

   

  

   
     

  

   

     

Responsabilitat a casierului 

ART, 28. — Casiciul este răspunzător pecuinar şi 

supus peaalităuilor prevăzuie de codul de iusiiţie, În ca- 

litate. de contabil mâauitor de bani pubiici. i 

a) De toate actele sale, de londirile băneşti ce a 

pşimit, precum şi de nedarea ior ia destinaţie imediat: 

(Art, 15 RA) )- | - 

  
  



    

sean 

D) De vărsarea in casa corpului a sumelor priniile | 
dupe mandate chiar în ziu2 achitărei; E 

c) De ființa în orice moimenta sumelor sau a acon- 
turilor primite din casa corpului; (Art. 15 c. BR. A) 

d) De neeținerile făcute regulat ofiţerilor şi netri- 
_iiterea lor de îndată celor în drept (Art. 15 bR.A), 

    

  

   

    

    

   

                        

   

  

   

bd 

e) De toate plăţile nelegaie, aconturile neautorizăte, 
uitări de treceri în primiri, greșeli de calcul, îndoite 
întrebuințări, încercări şi talşilicări de acie de scripte; 

î) De orice neregularități în registre sau de acte 
necomplecte, precum şi. de neglijiența sâu de abuzurile ce 
Sar constata în exerciţiul funţiunei sale: (Art. 215 şi 
urm, R. A, relativ la actele rău întocmite, neregulate, fără 

„aprobări, ete,). Relativ la lipsa de sume băneşti, vezi 43 R. A. 
Nota î, — Relativ ta stabilirea responsabilitâţilor pâcuniare 

vezi nota i2 de sub art. 9 de mai sus, ” 
Nota 2. — Art, 250 din c. j. m. medilicat M 0,98. din 

1905 p. 133. | 
„Se pedepseşte cu muncă silnică pe timp nemărginit osice 

militar care, fiind contabil :nânuitor de fonduri publice, sau -de- 
positar sub orice titlu, de asemenea ionduri în administraţia mi- 
iară, va fi deturnat sau sustras bani pubiici sau privaţi; sau 
electe ţinând loc de bani, sau acte, tilluii, furage, materiale sau 
alte lucruii miş:ătoare ce i-ar îi fost încredințate în vlitutea în 
săeinărei sale. - 

Dacă sunt circumstanțe atenuante, pelepsa este aceea a 
restusiunei sau închisorei deia 1—2 ani în cazu! când culpa- 
bilui esie —gestionar supus ju idicțiunzi Curţei de conturi şi 
închisoarea dela 6 luni îa 2 ani, dacă el nu este gestionar supus 
acelei juridicțiuni, În toate cazurile de condamnare la inchisaare 
dacă cuipabilui £s'e ofițer, se va pedepsi şi cu destituie“, 

Ait 2il niodit. Furtul de a:me, inuniţiuni, animale, furaje, 
alimeute, bani, e$-4 luai la 3 ani înch soare, 

Art, 250 Falsul. Oricee militar care trece cu ştiinţă în 1e- 
luri, în Stările de Siţuaţie siu de revistă, un numir de oameni, 
de cai, sau zile de prezență peste efeztivul real, etc. munca sit- 
nică pe timp mărginit, Se - 

Art,. 251. Orice militar care întrebuințează cu știință în ser- - î. -: 
iciul său măsuri și greutăţi mincionase; închisoare 1—2 ani, 

Art. 232 Ovise militar ca:e contrafa:e sau cearcă a ceu- 
traface s'giliele, simb:eie sau mărcile inilitare destinate a fi puse 
pe âcie, pe documenie, etc., recluziunea, | 

Asemeni se pedepseşte tot cu recluzianea -(5—10 ani) şi - 
_atel militar ce coniraface semnăturile. 

   



    

  

a Ag. sa al 4, Orice “ntlttar: cate ali sia” sati ordonă pată 

„ şificarea substanțelor tati materiilor, obiecte dc hrană sau liciride 

„€te eu fetloziunba, | | 

    

: Bisgezițigăi din derile regutarienie şi sedii 
privitoare pe casier 

. 
, 

Nota Le Relativ fa aducerea corespondenței - deja - poştă 

"îi saci speciali şi gesehiderea ei, vezi. nosele de Sub art. 9 acest 

volap. - 
Nota 2, — Relativ la darea ordinelor de zi vezi fotele de 

sub. art, 10 acest volum, 
Nota 3. — Dosarele cu aclele pelătive la bani, sa păs'rează 

- et puțin 10:ani. Ari. 18 RS. şi za 97 RA. 

= Data 4, — Pentru orice. airobare care dă naştere la chel- 

fireli: sau olocaţii, să sa ceară cea î-:eputi! fietăru: „exerciţiu, 

veîmolrea autorizărai dela autor “ea die, pa resbaetivă, attiel [a 

erilieare su se va admite cuc etil» sau oociriie fâcute fără 

autorizație reinniiă, rămână: ad ră natur ş:îu. ce comp, 0a, 

cerp 2 No. 31855 cin Cu. e 
Y_ 

| Nota 5 — Relativ l2 or. băii comandaniului pus: e 
diterțte acte coritorm art, î0 al, R â. a se av-a in vederecă: 

8) Aprobarea cheltueli.or a n venitul load: ului ce îrtreţi- 

„nete se dat în baza art, 718 

"8) Câna cheltueliie se, îa EA foii a fmtreţinese, se 2078 

prealab:! spipbarea comarca: ) 

    

    

    

ut PR A 
c) Aprobarea vheltusiilor î» cuie din foridui muz ice, a. 78 

reodiiicat, A se nbserva că prin iociiitarca a:es ui art: cot; fondul 

-.apnzicei constitue un capit 1 pro». ip An e+re Se rupară şi CUI 

 pără in itrumeritele muzicala e» xcede - nu se mii va':2 la 

„ou ol ue i unere ic pa: să sun, E a 

d) Ap -oba ea ch liuelilor nertru .aza» măme ent şi „mobilier 

în irei ele sume 0: alo: ari, 7 rroulament. cazarm : 

e) Aconluride cn s ti: oferi se dau cumfura: et 3! 

d: 2 DS 

F: Zcoriui permaniii opierilor cu upre: 'izionurea. s. dă 

Cu ch.tanţa acesiu a. vizata. de aţutorni şi. avpruba ă de com aaut 

_contorm at 39 al e RA Sm, st va ie la piri0:0 iu. 

9) Avanse pe.mâncnte comp "nitor cetişate, art, 32 RS. 

h) Avanse compaico: pern consenirări exraordinare, 

“ast. $5 şi :nstucța anca A dn RS. | 

Aganse se uri e. tars, sem in tu fi nile sascit te. 

2 Avanse în com tul pa sp ar, 63 FR S.. 

? Avans în cortu îGmriz- „Si At. 59 RS. 

mi A-anse în ontu id picior e chirie, at. 9 RS. 

Sumele deia al. + b. ce. d, s. bet “in cheltueli, iai -toate 
n portofoliu, făcinduse men- 

  

getelaita- atară do aconturi se a: ? 
ține de ărticoliil cară aprobă piata. 

   



  

„_- Neta 6. — Relativ ia soidele şi accesoriile în divers pes.- 

țiuni, modul plăti:er, rețiveri, indemnităţi, prime, etc. piecum 

şi instrucțiunele pentiu în:ecmirea foilor şi bilanţelor de lichi- 

“dăre a corpurilor, “controlul şi verificarea actelor gestiunei în 

bani, vezi .regu'amentul soldelor din acest manual complect cu 

- modificările şi aanotaţiunele respestive. - 

-. Nota 7. — Relativ la procurarea hărților necesăre ofițe- - 

viloi dela inâtitutul geografic al armatei. Corpurile vor avansa 

institutului, din sumele ce dispun, costi! hărților, iar rambursarea 

- se va face treptat în rate mici dm selda ofiţerilor, Preţul hăr- 

ților, hărţiie ce se distriue gratuit, etc., M. 0. 30 pp. r. 19%, 

pag. 347 A 
Nota $, —- Relativ la modul cum se fac aprovizionările în 

a"mată, vezi. explicaţiunile detailate ja anexa HI. A din acest 

mania! - 

Nota 9. — Relativ la dispeziţiunile pentru ceniecția haineler 

la atelierele miliiare de haine efițereşti, vezi anexa it. G din 

acest manual. 
Neta, 10.—Retativ la întecmirea centuriler și tacturiler, vezi 

explicăţiunile detailate la anexa lit. S din acest manual. 

   

       
   
   

  

   

  

   
   

    

Ofițerul cu îmârăcămintea   ART. 29. —- Ofiţerul cu îmbrăcămintea are următea- 

rele atribuţiuni: e ă | 

a) Redactează și cantra-semnează teată corespeni- 

dența corpului în ceeace priveşte serviciul îmbrăcămin- 

tei (Anexa lit. V. R. A). Aa 

"D).EI este depezitarul tutuler registrelor, actelor, 

sigiliilor și timbreler serviciului său. (Art. 193 R. A.) 

= c)- Intocmeşte şi certilică situaţiile” şi erice extracte 

de :pe registrele ce ţine. (Art. 14 i. RA) 

d) Dirijează toate atelierele corpului, având sul 

controlul şi. ordinele sale pe toți şelii de ateliere şi pe 

lucrători; el. priveghează dc aproape în liecare zi exe- 

cutarea lucrărilor cu- cari Sunt însărcinate ateliarele. 

(Anexa lit. G. şi art. 14 g. R. A.). a 

e) Primeşte pachete ce sunt adresate cerpului sau 

persoanelor din corp, contra uaei recepise-talen, pe care 

0 dă impiegatului dela poştă sau dela gară, detașând-e 

din carnetul: model 622 şi lace să se semneze de acesta 

matca-recepisă, conform instrucţiunilor dela anexa lit, M. 

„5 Ca comandat al companiei sau al plutonului 

“afară din rânduri (A. R.) are teate însărcinările şi ăs- 

     



  

    
*- punderea prevăzută pentru comandanții de coimpanii. 
CAN 8439 RAJ, au 

tară a efectelor de toate caiegoiiile. (Anexa P. R. A). 
„.„h) Subscrie actele pentru primirea şi înmagazinarea 
tutulor efectelor şi materia”. lor primite sau cumpărate 
cari intră în gestiunea cori:riu: (Art. 99 R. A). 

buna îritreținere a tutulor malcriaielor, efectelor şi obiec- 
elor de orice categorie dir magaziile. corpului; Vezi 
anexa lt. O. Art. 101 şi 02 R A). | Ă 

rea irăsunjie ce se pun în serviciul corpului (Ar. 39 f 
R. A, Anexa lit. G). | | o | 

ART. 30.— Medicii, veterinarii; farmaciştii, prectim şi 
ofițerii cari au în primire msteriale, cum de exemplu 
cei cu câmpurile de tragere și şefii de muzică, primesc 

„dela ofiterul cu îmbrăcămiitca, cu inventar, insirumen- 
„tele 'şi uneltele ce pun în serviciu, fiind responsabili de 
„buna lor întreținere. (Art. 93 n, 8. 1. vezi şi anexa lit. N, R A.). 

Responsabilitatea ofițerului cu îmbrăcămintea 

ai Art 31.-— Ofiţerul cu îmbrăcămintea este răspunză- 
„ter pecuniar Și supus penaliiiților prevăzute de codul 

de justiţie, în calitate de cos'ab1. (Vezi notele deta art. 28). 
| N a) De toate degradările, siricăciunile şi lipsurile de 
- orice fel de efecte, obiecte ș: materiale aflate în primi- 
o rea sa şi cari Sar constata că provin din reaua conser- 

„Vare sau din neglijență. (Art. :5 și 113 R. A). - 
b) De lipsurile sau strirăciunile găsite la materii 

electe sau obiecte. expediate deiaşamentelor sau alto 
“corpuri: şi serviciuri, când acestea provin din cauza sa 

A d) De stricarea ctectelor :au obiectelor de orice. fel, 
„- » prin aplicarea greșiiă a tim <iăr. e 

-._€) De uitări a se trece in pirimiri, groşeli de eal- 
“cul, neregularități, îndouite întrebuințări, încărcâri. şi. fal- 
Şilicări în registre şi scripte. RE 
„_Î) De stricăciunile și perderile nedeclarate şi ne- 

canstatate la timp, ce sar întâmpla în atelierele corpu- 
  

    - + g) Este personal însărcinat cu timbrarea tegulamet- 

i) la la timp măsurile i;ebuineioase spre a asigura 

|) Va predă cu inventar ofițerului cu ăproviziona= 

c) De consurmaţiunile sa:: distribuțiunile rieaprobate 

  

   
     
       

     

       
      

        

     
    
    
    
    

     

      

     

       
   
      

    

          

   

   
  

   



     

     
     
    
     
       
      

       
    
    
     
     
      

    
     

      
    
    
     
       

    

lui, precum și de reaua contesție :sau păstrare a mate- 

rialelor şi efectelor în timpul pe când se găsesc în ate- 

jiere;. şi când acestea ar proveni din neîndestulata sa 

priveghere... . 

  

* sa: Ofițerul cu îmbrătamintea, având în primirea sa toate 

trăsurile şi harnașamentul corpului, este dator a supra- 

veghea şi pe cele date cu inventar altor. ofiţeri. | 

. î Neta 1 — Relativ la st:bliirea responsabilităților pecuniare, 

vezi nota 12 de. sub art. 9 de mai sus. - i 

"Nota 2, — Vezi art. 113 al. a R. A. cui se impută efectele. 

şi anateria'a'e găsite lipsă, - a. 

“Nota, 3. — Relativ ia formalităţiie şi modul predărei servi- 

ciului îmbiăcămintei, vezi fila 53 din acest manual, 

„+ Nota 4 — Reaiv la funcţionarea atelierelor în corp; ân- 

gajarea maestiilor, p:ecum şi dispoziţiunile priviioare ia atelie- 

rele de haine ofițereşti, vezi pentiu toate acestea anexa it. G 

din acest mânual,. N 2 

:" Nota 5, — Reialiv la modut cum se fac aprovizionârile în - 

arinată, vezi expl'caţiuni detailaie la anexa lit. A din acest 

aseşt manval. | | E ae 

_ Nota 6, — Relativ la întocmie: conturilor şi facturilor, - 

înregistări, etc. vezi anexa lit, S acest manual. AR 

- Ajutorii de contabili 

„ART. 32, — Aceşti oliţeri ajută pe contabil în toate - 

țucrările şi .atibuţiuuite lor, îiind răspunzători de toate 

serviciile și. materialeie ce li. sau încredința. | 

Când funcţionează ca contabili, ca delegaţi conta- 

biji, ca supiinitori sau “înlocuitori, aii aceleaşi atribuțiuni 

" şi răspunderi ca şi contabili titulari. o 

  

Notă, —— Ei sunt: numiţi prin crăin de zi de şefu! corpului | Li 

sau ,serviciuiui, în serviciile pe cari le vor crede de cuviinţă. lau  - 

"în primire cu procese-verbale s:u înventare părțile serviciului. ce 

ji s'au încredințat și gestionează în numele contabililor respectivi, 

„Nazi şi art Iloşi LI2R.S|, Casierul şi ofiţerul cu îmbrăcă- 

“:minisa pot asa ca ajitoa:e in ofițer de adiministrație care îl ajută 

„şi. întocueşta când lipsesc în toate părțile serviciului conform dis- . ... 

- pozițiunilor preecrise în regulamentul de administraţie, a 

“Nota, La stabitimente şi serviciuri, ei au îndatoririte pravă- 

“ “zutg în” rezuitamentele spatiale ate'or serviciuri, - | 

Relativ ja seiviciul de subzistență Art. 7 Reguiam. subzistență Oii- 

ţerii sub alerui sunt luaţi Cintre administratori clasa Îl şi îli. Ei 

sunt însărcinaţi cu ţinerea. scriptetor de tot elul. şi secondez pe 

setii de dapazii în executarea amănuntelor serviciului. 0 - 

      
      
     
    

     
     
      
     
    
    
     

     
    



      

    

    

   

    

    

        

    

    

      

Ofițerul cu. armamentul și cazarmamentul 

   
    

   

    
    

    
    

   

  

   

    

    

     
   
   

    

     

  

   

   
    

| ART. 33.— Pentru servici;le armamentului şi cazar- 
- mamentului, comandantul corpului numeşte un ofițer din 

corp; atribuțiunile și scripicte ce trebue să țină aceşti 
ofițeri sunt cele prevăzute prin regulamentui de față 
şi prin regulamentele şi insirucaunile speciale. (Ari, 153 
și 164 R. A). a , | AI 

Dânşii sunt răspunzători pecuniari de orice nere- -i 
guli “sau pagube ar rezulta din negligența, nepriceperea  : 
sau neindeplinirea cu exactitaie a datorielor lor. 

Nota. 1. — Rezultă din art, de mai sus ca pentru aceste două 
servicii să fie numit un singur oliier. Numirea se face prin ordin de 
zi iar peniru ofiţerul cu cazarmarza se raportează atât corpului de 
armată cât şi comenduirei, numele și ziua intrărei în funcţiune, art 
MIR. CE. | 

Faţă însă cu atiibuţiunile date ofițerului cu.armătură şi tirul 
după ncul reguiament al serviciniui armamentului portativ, cred Ai 
că dispozițiunile art, 33 de imai sus nu potii aplicate, de oarece . 
prin acel regulament special, i sa dat acestui ofițer. tot serviciul  -: 
relativ la armătură şi tir, Vezi Regulamentul M. O. No, 25 p. 1, "i 
1996 pag. 402... ă UL 

Nota 2, — Vezi art. 416 R. S. |. Idem art. 511--533 din a- 
celaş „regulament, reiaiiv la caza:mă și în grijirea ei, inspeeţinini, 
devize de reparațiuni, predă:i și priiniri, tablourile şi portretele 
ce trebue să conție fiecare cameră, așezarea efectelor, mobilierul 
ce pot lua corpurile la mutare, desiniectarea localului, etc. 20 

Nota 3 -- Ofiţerul cu cazarmarea trebue a avea în vedere  -4 
regulameniul de cazarmare în întregul lui, de oarece mai toate . | 

„dispoziţiunile prescrise de acei-regulament îl priveşte direct. Re- *: 
gulamentul se află publicat în M. O. 27 R. 1908 şi în acest 
manual Vol. II. 

Noia 4. — Relativ la întrebuiiţarea în mod unilorm a stea- 
gurilor ja clădirile militare, dimensiunile ce trebue să aibă, îa- 
Minţarea ior din fondul de întreţinere M, O. 15 R. 1898 în cu- 
prinderea următoare : a —. | 
„+ Pentru a se stabili o unitorinitate în întrebințatea stea- 

gurilor cari se arborează pe clăduile militare la diferite serbări 
ecid : | IN 

Steaguri'e ce. se arborează ne stabilimentele şi cazărmile 
militare ia diferite festivități vor Îi confecţionate din materie de 

"Jâuă subţire; cuiorile naţionale, fară marca țărei, vor fi dispuse 
paralel cu lemnele steagului. . | 

. Dimensiunile. acestor steagiri xor îi de trei categorii, în 
raport _cu clădirea la care se întrebuințează. _ E 

Categoria 1-a; 3 m. lungime pe 2 in. lăţime peut:u clădirile 
US stage o | 

  

   



  

    

Îi 

1 

Categoria 2-a: 2 m. 80 lungime de un metru 50 lăţime 
pentru 9 clădire. cu 2 clape. 

Categoria a: 2 m. hungima pe i m.lăţime pentru clădirile 
cu 1 etagiu, 

“Lungimea este latura pespenticulară pe lemnul steagului 
lăţimea este laturea paralelă cu lemnul steagului, | 
„Corpurile şi serviciile vor înființa aceste stezguri din masa 

de întreținere; materia necesa:ă sa poate procura din comeiciu, 

arsenalul armatei şi dela depoziiul. flotilei Galaţi, 

Dispoziţiuni priviloaye pe ofițerul cu armătura 

Nota 1, — Rolativ la ofiterul cu armătura, sunt patru 

regulamente care prevăd atribuţiile şi soeviciul ce are de 
îndeplinit si anume: 

1) Regulamentul serii iului “adininist ratez, art. 33 de 

Dai Sus. . 
2) Begulai: ulul severin interior, at. 111 de mai jos: 

„Pentru a asigura buna întreţinere și conservare a ar- 

mialar, carabinoior și muniţiitor, în fiecare corp de trupă 
de infanterie, cavalerie și geniu, va fi însărcinut câte un 
«rfițir cu arndlură», care va ţina registre speciale în care 
vor fi trecute toate armele,- asigurâ:idu-se da buna lor în- 

treţinera prin inspecții cât 3» poate dase, în urma cărora. 

. vaportează, înscris comandantului corpului despre starea 

armamentului. 
Ofiţerul cu, armătura sa conformă în totul. regula- 

-mentelor şi dispoziţiilor speciale. şi. are ca ajutor pe ar- 

"nurierul corpului“. 
BAR epulamentul prociznriu al tragerei la ţintă din 1 1905- 

„At. 6—8. Atribuţianile ofiţerilor cu. armătura. Şi 

tragerea. - . 

Art.- 131. Ordin do zi i pentra buni trgtori, capre 

iatori de distanţe. | 
Art. 132. Piata premiilor din fondul întreţinere pen- 

tra buni apraciatori (6, 4 și 2 lei pe bitalion). - 

Art, 155, Plata din fondul întreţinere a cartușelor . 

“veduse pentru trupă la tragerile facultative, pentu oliţeri  - 

se plăteşte cât a consumat. | 

Art, 244, Ordin de zi pentru Dumnirea bunilor trăgători. 

„Art. 801. Ordin de zi rez uttatul inspecţiunei trage- 

ize: fute ds: comandantul corpi, . 
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Art. 324. Ordin de zi,  muraele: prenianţilor la con- 
cursuri de tragere, 

Art. 321. Piata din fondul într, a premiauților la con- 
“cursul de tragare. 

Art. 355. Plata din fondul într. a chiriiloz, câmpuri 
- tragere sau a stricăciunilor cauzate. 

Ofiţerul cu armătura. esta şi ofițer cu tragerea şi în 
această Calitate are atribuţiuni! 6 prevăzute ds art, 6 din 
regulamentul provizoriu al tragerei în țintă din 1905 şi 
anume: - 

1) Supravegherea atelierului de armarărie a corpu- 
" Îui, în eeeace priveşte reparația şi curățiraa armăturei, 

curățirea tuburilor strânse dola tragere pracum și inspec- 
tarea şi verificarea tuturor “atinstor, muniţiuniler Corpu- 
lui şi. chesoanelor lor. 
2) Supravegherea atelierului de lemnărie al corpului 

în eceace privește reparația și întreţinerea, materialului 
câmpului de tragere al corpului 

3) Privegherea luezărilor pe câmpul. ds tragere. 
| 49 Centraiizarea rezultatuiui tragerei corpului, după 
tabele de: centralizare . ale șefilor de batalioâna” și & tu- 
turor lucrărilor relative la tragere. - - 

” Art, 8. Un subofițer din plutonul A. R. va pa cus: 
“todele câmpului de tragere, păstrător al materialului și sac- 
retar al ofițerului cu tragerea. 

Acest subofițer va compta un efestivul plutonalui AR. 
și va fi pa cât: 3 va putea au rog sat ş şi ban trăgător. 

4) Regulamentul asupra seroicitlui armanentula pobeiie 
“din M. O. 25 p. r. din 1906 pag. 402 care prevede de- 
taiat atribuţiunile ce ate, seriptele ce ţine, modul con- 
servarei şi reparaţianile armatarei ete, 
Nota î. Ordinui ministerului No. 11763 din 1907, 0fi iţerul 
“cu îmbrăcămintea este sitgiirul gosiionar re ssponsabil de 

" materialale încredințate ofiţe ralui cu armătura. Acasta nu 
este decât un agint da exe: aţiuae al ofițerului cu îmbră- 
cămintea, cu airibuţiuni speciale în cecace priveşte, partea 
tehnică a arinătarai. 

Noia2 —  Peiratrea materiaiulai cu inventar dela ofi- 

+ mentului: serv vi: siulai „armamentului din 1906. 

          

țerul cu îmbrăcămintea art, 30. R. A şi aut. 7 râguia- - 
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Atribuţiuni şi registrele ce ţine, vezi ast. 117 R.S, |. 
şi axt 7 regulamentul servicinlui armamentului. 

'Nota 3. — Relativ la maeștrii armurieri, numirea lor, 
atribuțiuni pedepse, vezi art 8—15 râgulamentul servi- 
ciulai arinamantului și aneza lit, G cu adnotațiunile res- 
pective. n 

- CAPIPOLUL IV. 

COMANDANTIi PE COMPANII 

Indatoriri | 

“ART. 34. — Comandanții de. companii sunt în- 
sărcinați ! | Ă 

a) Cu toaţe amănuntele adininistraţiei companiei ; 
5) Cu ţtnerea registrelor și scriptelor descrise pri 

xegulamentul de faţă; (An, 195 R. 4), 
e) Cu stabilirea situaţiei zilnice a companiei, astiel. 

ca să existe periecta conco;danţă între controalele no- 

_minale ale oamenilor și cailor cu situaţia şi mutaţiile din 
registru de detaliu; însiâ:şit cu realitatea poziţiunei oa- 
menilor Si cailor; (Art. :8 d, e, RA Modul întocmirei situa- 

țiilor, înstrucţiilor din R. $.). ME 

d) Cu îngrijirea bunului trai al trupei și cailor de 
sub comanda lor; | o 

_e) Cu întreţinerea în stare desăvârşită de bună a 
armelor, efectelor şi muniiţiiior aflate asupra oamenilor 
şi în magaziile companiei, crecum şi aiustarea electelor, 
(Art. 18 C anexa [if O. alin, 53 şi urmat, RA). 

P Cu întreținerea în moi permanent a timbrelor a-, ; 
piicate pe eiectele și obiccle companiei, (Art:192 R.A. 
şi anexa lit. P). . | a 

4) A constată la timp, prin inspecții ziinice, lipsu- 

„rile, degradările şi orice n :egularităţi ivite în compania 

sa, pe cari, pe de o paite, ie înscrie pe situația zilei, 
pentruca comandantul de Ditalion, în ziua chiar a în- 

- tâmplărei, la rândul său să poată face cuvenita consta- 
tare a laptuiui, (Art, 15 0, RA). | | îi 
-h) Cu primirea banilor, efectelor, materialelor şi 
-productelor de tot felul trebuinzioase. companiei, dând  



a pa rea 

    chitanţe sau biuri regulamentare de primire; Art. 18 6, 
R. A.. 

i) Cu achitarea ia timp a drepturilor cuvenite - oa- 
menilor de sub comanda lor, după prescripţiunile regu- 
lamentare, astiel ca nici un fel de abateri, imputare ne- 
legală, oprire, întârziere, sub orice motiv sau altele, să 
nu existe făcute nici de dânsul personal, nici de nimeni 
altu! din compania sa; (At. 18 6, R.A. anexalit. M. alia. ultim 
R. A. (Art. 83 R. S. Art. 53 şi 482 R. S$.1).- 

j) In tot ce' priveşte h:ana trupei, răspunderea, în 
prima linie, cade tot asupra comandantului de companie, 
când alimentele ce S'ar da companiei sale n'ar fi prea- 
spete, de bună calitate sau în cantităţi regulamentare, şi 
nu ar raporta imediat comandantuiui de batalion. (Art. 18 
g, ar. 5i şi anexa lt Ban RA), 

Responsabilitatea comandantului de companie 

    

        

     
   

    

ART, 35, — Comandantul de companie este răs- 
punizător pecuniar și penali, (Art. 19 R. A). 

a) De neexecutarea întocmai a însărcinărilor ce îi 
sunt atribuite prin regulamentul de îaţă; 
“ i) De existența în realitate a oamenilor și cailor 
înscrişi în coniroaleie companiei sale; 
_c) De existența fondurilor, materialelor şi efectelor 
de orice fel cari ligurează după registru, acte și inventare 
asupra compariei' saic; (At 113 0, R. A). -- 

d) De primirile orice Îel în mai muit, pentru cari a 
dat chitanţă, -şi de consumaţiuinile mai mari decât rațiile 

" regulamentare. 
e) De achitarea la timp şi integral a drepturilor 

cuvenite oamenilor de sub comanda sa, pentru care a 
primit fonduri ; 

f) De or ce neregularități, caicule greşite, întrebuin- 
țări abusive, încărcări şi falșilicări de registre şi scripte 
ce sar descoperi în administraţia companiei sale. 

Nota. 1. — Atsibuţiuni, art, 36 R. S.I. 
-: 2. Absența comandantului de companie, când tre: e de 15 

zile, art. 31—39-R; S..]: 
„8, Relativ la plaa soldei trupei, ari. 92—83 R. S 

14. Relativ Ja Întocmirea situaţiilor ziinice, state nominale 
acteie justiticati: ve, foile de lichidare, adică toate aciele care sta- 
bilesc alacaţiile, vezi anexele Î și B din R. S, acest manual. 

   

  

    

              

   

                        

  

  

  

  
     



   4. Relativ la registre vezi art. 198 RA; 
6. Relativ la lipsa sumelor bănești, art. 48 R. A: 
7. Relativ la efectele și materialele găsite lipsă, cui se im- 

pută, vezi aticolul 113 a .bR A. . 
8 Relativ la formaltăţile şi moâul predării companii, vezi 

iila 58 din acest manual, 

Indatoririle ofițerilor comandanții de plutoane 
și a gradelor 

ART. 36. — Comandantul companiei este ajutat, în 
administraţia și ţinerea comptabilităței companiei sale, 

- de ofițerii și gradele companiei ; cl. fixează osebit de 
prescripțiunile regulamentare, liecăruia sarcina sa. 

| In ordinea ierarhi ei otiterii şi gradele cari comand 
dilerite sub-unități au ace'eași îndatoriri şi răspundere 
ca şi comandanții de companie, fiecare pentru ubitaiea 
ce con:andă, ei sunt dăâtori a se asigura de executarea 
dispoziţiuneior regulamentare; a piiveghea întreținerea 
echipamentului pis în serviciu pe oameni; a constata 
zilnic orice lpsă sau degredări, pe cari le vaportează 
imediat, 

„ARI. 3i.— Toaie gradeie răspuni personal de echi- 
pamentul care ie este încredințat pentru serviciu, răs- 
punderea nu se răstrânge asupra superiorilor “decât 
când aceştia, liecare la rândul său, nu 'şi au îndeplinit 
indatoririle. 

ART. 38.—Sergentul lurier este coinptabil în ma-- 
terieşi depozilarul echipamentului de orice categorie - . 
şi al tututor efectelor și materialelor ce se pistiează în 
magaziile şi remizele companiei. 

E! răspunde către comandantul companiei de buna 
lui întreţinere. 

Raspunderea devine pecuniară şi penală pentru 
ser gentui-lurier, în caz de iurt sau înstrăinare neregulată 
a echipamentului, obiectelor, afectelor, etc., dia magazie, 

El este ajutat de caporalul îurier şi oamenii de 
trupă trebuitori, hotă:âţi de comandantul corpului pen- 
tiu liecare companie: toți, la rândul lor, sunt pecu- 
niar şi penal responsabili de pagubele ce ar ezulta. 
din reaua credinţă sau neg: ijență în serviciile ce li sau 
înc redinţat, 

   



  

“Nota |. — Vezi art. 42 R. s. 1 Rispuuderea “ofițerilor 
combatanți de sub împărțiri, paitea ad ninistiat'va, E   

“Îdeni art. 47 şi urm. pont c telulte grade. a 
„.. Sergentul major, atriburiu i aministrative articolul a şi 

următoareie, 
: Kiagazionerii şi arfificiei '4. m artico'ul 74 şi următoarete: 
| Articolul 61 L. A, „Orice s.fte-, în general, esie pecuniar 
răspunzător de administraţia unitaţei ce comandă, de înireţinerea 
în bună stare şi complect a echipamentului în general şi a tutu- 
lor electelor aflate pe oanieut cau îni serviciul lor, 

Art, 62. L. A, „Gradele inierioara însărcinate cu păstrarea 
” «fectetor în magazii, deposit», «tc., sunt consideraţi cu complabiti- 

depositari de avere publică şi râspunzatori călze Stat. 

CAPITOLUL V JI. 

OFIȚERUL CU APROVIZIONAREA 

Indatoriri 

ART. 30, —Otiţerul cu aprovizionarea are wimătoa- 
rele îndatoriri : 

| «) Cumpără ziinic din comerț alimente pentru or- 
“dinarul trupei; (at. 4 şi 57 RA) 
LD) Cumpără diferite obiecte de menagiu sau altele 
cari nu ar Îi făcute prin aiirovizionare, (coniorm îns- 

„> teucțiilor anexă lit. S); (ârt, 14 j-41 b—57 R. A) 
c) Primeşte dela furnizori sau din depozitele Sta- 

tului” toate subsistenţeie şi ină sterialeie de întreținere ce 
ă se gumpără sau se distribiie corpului; (art. 25, 20, anexa 

it . 

d) Inmagazionează şi conservă toate aprovizionărite 
„cari după natura. lor, nu st: înscriu asupra gestiunei în 
"materie; ţar. 41 dşi 57 R. î) 
„ e) Primeşte dela cus:-rutui “corpului, dând chitanţă 
vizată de ajutor şi aprosi 3 A comandantul regineu- 

„tului, un acont, în nume:: tru cumpăr ăturije. arătaie 
„da Îi. a (Chitanţa se ec i st t-toltu),- 

Acest acont este pern:anent şi nu poate fi mai mare 
„decât costul pa 15 zile a s:“-apărăturilor pentru ordinar 
făcute zilnic din piață; (Ar. MeRA). - 

Lâ ijecare rosii “e chenzină acontul este complectat 
casier, fără alt ordin, după: justificarea cheltuetilor 
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-- rea tor ofițerului cu îmbrâcumintea, în a cărui” gestiune; : 
şi supravephiere stau şi dela care fe. primeşie” cu în-; 
"Ventar;, (Art. 29 j, ş anexa li G. alin 28 R, A). - 

„sau pierderile neraportate ia timp; 

    

Ordinarului; tudivă i se-plateşte statul farnitu t-și contul per, 

următo:ui R A. Hrănirea uapei) . 

„dta piață; (At. 57 R-A).- 

„după registre respective; (Art. 113 o, BR, A), 

- întâmpinarea cheltualilor sarviciului său, 

    

    

   
    

   

   
   

  

   
    

     

    

    

    

      

manent rămâne dcelaş). | De pr 
J) Este însărcinat cu. îngrijirea trăsuriior de.subsis 

tență regimentare și a harcașarmentului lor. Ga cont de sta 

logrijește de animalele trăswilor corpului, cari suut: 
după regulamente date la companii, (Anexa iit O, art. 31 RA.) - 
„i Tine celelalte scgistre prevăzute de regulament . 

Şi livretui de ordinar ai corpului sub directiuinea ajuto- 
rului; (Art. 14 Bi, Registrele ce ţin ast. 192 BR, A.) a 

ART. 49. — Distribue companiilor alimentele fegu-. 
lameiita:e, eoniorim instructiilor anex lit. Bi (At. 5 şi: 

Responsâbilitatea ofițerului. cu aprovizionarea 

ART. 4t:--Oiiţerul cu aprovizionarea este răspun- 
zător pecuniar. şi :penal; . Da i 

„«) De reaua calitate a productelor ce cumpără zilnic: 

b) De sinceriiatea actelor justilicative şi operaţiunilor. - 
sale, precum și de pierderiie, risipile şi degradările ce sar - 
constata, provenite din reaua conservare şi neglijenţă Pa 

| C) De consumaţii sau distribuții nsautorizate, de orice. = 
neregularități, greşeli: de caicule, întrebuințări nelegale, : 
încărcari, falșiticări de scripte, precum şi da steicăciunile; 

d) De ncexistenja, în realitate și în orice moment 
a fondurilor: şi producielor ce trebue să fie asupra sa 

_€) De orice întrebuința: neregulată ar fac, chiar! 
provizoriu, cu fondurile cui suat încredințate “pentru 

Nota, 1. — Pentru iiasa do bani, întrebiiţaţare de greu- 
tăți mincinoase Înlificâri- în aie sau. a „Obiectelor de hrană, 
ete, vezi noteie dela. ariizolul 2» pazina 63... a 

„Nota 2, — Atribuţiuneie detailate a of. cu apr. şi modul 
executărei serviciului vezi anexa iit- Bazest volum.
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“ Biferite dispozi ţiuni ce urmează a avea în vedere 

ofițerul cu apravizionarea — - e    
1. Du regulamentul serviciului adninislraliv 

Art.. 4 Numirea ofițerului ea aprovizionarea. 

Art. 14 h. i. Modul trecerii în livret. 

Art, 29 i. Primirea trăsirilor corpului, ÎI 

Art. 51-66 Hrănirea trupei. A sa observă toate dis- | | 

„poziţiunile şi adnotările dela acel capitol. [dem anexa B. | 

"Avt, 83—84 Inregistrarea furagelor şi lemnelor. 

Art, 88 Alocaţia lemnetor. 

Avt. 93 —95 Consiatări și recensăminte de furage şi 

    

      
     
    
     
     
    
    
     
     
    
     
     
    

    
    
    
     

  

    
    
    
    
    
     
    

     
      
     
    
    
    
    

    

„lemne. 
- Axt 101 Couservarea materialuhi . | 

“Art, 102 Distribuţiile cu bonuri Model 35. ÎN 

Axt, 115—185 Atsibuţiunile ofițerului cu aprovizio- 

“narea la. partea acțivă în cas de mobilizare. . | - 

Art. 198. Registrele ce ţine. i 

Anexa A. Cast de sarcine Şi contracte. Modul cim : 

se fac aprovizionările. : 

_ Amexa B. Înstrucții pertiu distribuţia alimentelor. i 

Anexa C. 'Tariia hranei oamenilor și calitatea ali- : 

mentelor, . 

"Anexă D. Aprovizionirea turagelor şi i conbustibilutui, N 

Anexa IE. Hrana cailor și "coloxlalte animale. | 

“Anexa F. Alocaţiile conhustibilului. 

Anexa G. Cumpărăturile făcute de ofițerii cu apro- 

vizionarea, 
- Anexa $. Modul formărei conturilor. Carnetele de fgcturi, 

2) Di regulamentul serviciului. interior, din 1990: 

          

a) Abibuţiuni . ... a 8Et 118 - 

c) Ficsarea preţului aprovizionă ilor , 609. 

d) Cuartiruirea . . . - n 610 i 

e) 'Prăsurile şi tranul regimantar . . „i „685 

ji Curăţenia în - bucătării, magazii; 
păstrarea alimentelot . . . a 545 S 

   3. Din regulainentul de sh sistență în campanie dun M. O, 

No. 20 p. r. din 1906 Vol. II. 

” „Art, 18, 24, 25 26. Prăsunle de hrană regimentare 

îmdăroate cu hrană de rezervă şi Prăsurile da aprovizionare 

„aricăreate cu hrana proaspătă, afară de pâine care se dă |] 

supra „oamenilor peste. cele două rajii. de rezervă. Ii 

  

  

| | 

b) Marşuri modul luărei hranei „up 607,608 | 

| 

  

 



    și 
"Art, 33. Proviziunele tiasportate pe trăsurile corpu- . p 

rilor de trupă. | 
Art, 36, Proviziunele purtate de oameni. 
Art. 81 și 82. Aprovizionarea proviziilor consumate 

şi reaprovizionarea lor, . | 
Art. 84—37. Exploatarea locală a regiunilor. 
Amţ. S8—98. [rana dată de locuitori sâu de comune, 

7 
= 

- Art, 98—102. Modul cum se fac. cumpărăturile în E 
campanie. Sa 

Art, 11. Mișcarea trăsurilor şi locul în coloane. 
Art. 153. Modul cum se fac distribuțiile la trupă. 

, Art. 161. Ileana pa timpul snobilizării și a transpor- 
: turilor, 

excepționale cu suplimentele și şubstituţiile ei. 

ă 5) Relativ la vechiziții vezi legea și toate dispeziţiu- 
A nile în vigoare publicate înacest manual, vol. IL. 6) Rela- 

         

    
   
    

   
   

     

1) Relativ la drepturile la alocaţii a tuturor cailor 
de trupă și etițereşti vezi axt. S5 R. A. cu adnotaţiunile 
reşpactive. 

anexa, lit? B, din BR, A. Tarifela anexa lit. C. 
Controlul hranei de către ofițerii de intendenţă, art. 

240 şi 241 BA. . A 
9) Relativ. la registrele ce ţine ofițerul, cu aprovizio- 

19) Relativ ia predarea serviciului, vezi notele dela 
pagina 55 acestui manual, 

12) Relativ la primirea subsistențele de cătra eomi- 
sia de aprovizionare, a se observa că ofiţerul cu aprovi- 
zionatea are bot delberătiv art. 51 R, A, | 

19) Relativ la constatăzile de lemne și farige, râcea- 
sămintele ce se lic, excedente, deficite, scăzăminte, situa- 
ii, registru de situațiune a fie-cărei clăi sau şire, ete, vezi 
art 93—95 R A. şi instruct, anexa lit, D, | | 

14) Belativ la. aprovizionarea unsorilor de către cor= 

tiv la cumpărături vezi anexa litera G. eu. notele respective. 

narea și modul tim. se opercezi în ele, vezi art. 1988 R, A, | 

11) Relativ la constatarea și evaluarea lemnolor şi 
juragelor (modul aşezărei lor, vezi notele dela anexa lit. B. 

Anexe, Tanilele pentru rațiile de războiu, nosmale, - . E 
a . 

Modul cum se încarcă trăsurile de hrană regimontare. 

5) Relativ lă hrana trupei, vezi art. 51-66 FR. A. 
eu adnotările respective. Relativ la distribuţia alimentelor,” 

e
 

    



uzi, ne mai i tabrichoduse de tăbăcăria “atmatei şi -reţe- 

tela vezi Monitorul Oastei No, 44: p JOE „din. 1905 . pa- 

gina. 114. 
45) Relativ la măsuri şi greutăţi verificarea lor etc., 

vezi legea, aplicării sistemului metrie Monitorpl, Oastei 11 

pr. 1906, 
116) Relativ la modul cum se fac apiovizionirile î în 

“axată, azi sxplicaţiuni detailate | ia anexa lit, A din acest 

manual. | 

175 Relativ la. “modul întocmirei „conturilor ș și. factu- 

silor, pentru a îndeplini formele legale, vezi asemeni €x- 

plicaţiini, detailate. la anexa it. S “din acest manual. 

Ofiierul cu bibiivleca 

TAte atributiunile prevăzute de zrticatat: pia, 115: Regula- 

mentut sarviciulri înteiior şi ariicolui 166 din regulamentul Ad- 

” ministrativ, 
-_ “A.6bserva şi. insti iucțiunile din prima pagină a. zegis steului | 

iuventat al bibliotecii Modei 3:7. 

G Registrul se va jine de ajuta: iar ofiţer ului bib otecari se uă 

„un extras după un registru, 

| “Ari. 114 din regulamentul serviziului interior - Oisţerul cu 

“biblioteca primeste, cu inventar, semnat “de ajutorul comanhdan- 

talui, cărţile şi gbiestele de, cari dispiine corpul “pentru . ştiu 

şi. lectu ură, rămâr nâud răspunzător. de ființa şi starea lar, - . 

- Intocmeșt ta caizloage. sistematice după cari, săse poată şti şi 

” găsi ușor, orice uvragiu din b;hitotază,. 

„> Elțire cn cea pa mare. $ socoteală de. cărțile date 

- ofiterilor acasă, cu âprobarea ajiroruitii, comandantului da x0rp 

având grije a ie cere înapoi ia vid şi a le eșeza li to:ui lor, 

Fiecare. uvfagiu ga Duta it m tmmăr d ordina, „corespati- 

zator inventa: ului, îag înscrierea i în cialoag= şi asezarei fn 

Ă dulapuri se va face pe secţii, ine viini <a n'a ateiași: “secție să 

„he aşezate umai cărţi. cut un a: e'aş subieit. sau Ge, „aveiaşi ra- 

mură de studiu. pă - 

Canite şi hartsle tor puria + E iiiul e: scoata. 

Art 115, Ofirerul cu bibiiote a. +A. icteuză şi supui ie. apro- 

bărei comandanfului reguieia cart cbuzze obierviie în bibiio: 

tecă şi salaide factură, pe Cai ie aș ză ap în aseze săli, 

La alcătuirea acestoi reguli se va aVei în vezi e. dispozi- 

ţiile regulamentului publicat în Decizia Minis terială No: 90 în 

- Moni tori Oastei N», 22 pag, 3i5 dia 1889, 

| 'M.:No. 388 M. 0. 32 p +. 1-0: pg. 285, . : 

vând. în vedere încheeria î c-:: d: câtre -omitetal in- 

'teudeaţei p în pro. essi-vertial N.:. 10 din 3 O.onib ie 1997 şi 

„pentrii co! mplec: are ordinuiui ci-culae N, 154, publicat în Mo- - - 

Oeste, No, 18/99. d: item: a  



    

     
    

  

   
     

     

    

   

   

     

      

   

    

   

   

"Pe viitor, corp: rilt de trupă şi serviciurite cari posedă ni- - mai biblioteci unu vor trebui să ţică gestiune ci numai inventa- rul prevăzut ia art 166 din reg 'amantul serviciului administrativ 
iar corpuniie de: trupă și _Srevi usil> cari. pe lângă biblioteci. mai posedi muzeu, irst'um nr: de fizică, de tcp gi aie de chimie, | etc, vor ţine gesiiuni upis: Listei Curţei d» conturi, a 

Dacă excepționai ar ex.s:.: cormii cari fac gestiuni şi pre zeniațe: deja Curţii de contu:, seminea corpuri vor utiha şi în viitor această precedare. IDR ă 

„CAPITOLUL VU 
„RESPONSABILITĂȚI GENERALE 

Î. Di No, 5.516 -34 te 51 P1910 relativ la adiogivea. 
unui avticol la regulameniui du crlininisi aţie al corpurilor - 
de tpupă, | . e “ N 

ART. 41 bis. — Dispozițiunile art, 16 și 23 din legea 
asupra contabilităţii pubi:ce a statului ” sunt aplicabile 
tuturor wilitarilor şi funcliovritor militari însărcinaţi în. 
mod permanent a mânui bani pubtici sau cari li Sar. - 

Îi încredințat în rod întâmn.ăior întrun Scop. oarecare, . 
Capul corpului, ajutoru! său casierii, capul clasei şi. - 

orice alţi agenți de executie nu vor ii apăraţi de răs- 
pimiderea pecuniară şi descăicaţi de banii sai matetialete - 
încredințate lor decât atunii când. întrebuințarea este 
legală şi justificarea se face în contormilațe “cu legile şi. 
regulamentele. Nu se poante -inite în descărcare ordine 
verbale sau -scrise san chucr : htanțe, când banii sau . 
materialele ar [i date în î;.0-. ne:egal.. și. întrebuințate. 
într'on scop personal sai st din servicii, i 

Atât cei cari ar fi dai : die verbale Sau, scrise, 
sau chiar chițanța în mod n ie2zi, cât şi imferiorii cari. --. 

Te-ar îi executat, sunt saida,; răspunzățori atâi moţal. . 
cât 'și pecuniar. a 
Notă, — Vezi şi dispozițiile relative la stabilirea resnon-: sabilităților pag. 24 acest solu; . . i 

  

    

   

  

     

            

   

          

   

  

    

    

Extras din legea contubii ză:ti mublice a Statului: g i 4 E | 

Art, 16.—Insărcinaţi cu inâuurca banilor. publici nu vor putea îi descărcaţi de defici,::! + n-u:tat asupra lor, arătând sau. 
pietexiând că ar putea avea uicine scrise sau verbale, sau chiar - citanțe deia osebiţi furrțoruri, e superiori sau egali, - 

La acte descărcătoare zu sc tos primi decât oidinele, mij- - locitiie şi recepisele uticiate date în conformitate cu lege: 

    

sir 

 



   
   

   

   

  

   

  

   

Funcţionarii ce vor fi dat ordine Sau resepise în scop de 

a justifica deficitele însărcinaţiler cu mânuirea banilor publici, se 

vat considera ca complici şi se vor pedepsi de o potrivă cu 

"aceştia. 
, 

e Contabili mânuitori: de bani publici păsiţi în deficit vor îi 

constrânși înăinte chiar ca Curtea de conturi sau autoritatea în- 

săccinată a-i judeca să îi progunţai: deciziunea lor, prin aplicarea 

legii de urmărire, ca să verse-provizoria sumele constațate lipsă 

fără judecată și pe baza numai a constatării făcute de delegaţii 

administrațiunilor de cari depinde. — . - 

Art, 23.—Orice persoană alta decât contabilul, care ci sau 

fără autorizaţiane tegală, se va fi amestecat în mânuirea banilor 

publici, este prin acest singur fapt constituit contabil, fără pre- 

judițiul urmărilor prevăzute de art, 207 din, codul penal, dacă 

fată autorizațiune s'a amestecat în funcțiuni publice. 

Gestiunile de fapt sunt supuse aceloraşi juridicțiuni și trag 

după sine aceeași răspundere ca şi gestiunile legale, 

  

 



  

TUL E: 
ADMINISTRAȚIA FSNBURILOR 

CAPITOLEI, Î 

Vaisriie băgești aflate aStipra cerptiiler 

ART, 42 — Banii aflaţi asupra torpiliii să păstreze : 
i 

A 2) În cassa corpului 

1. Toate 'suimele ordenanțate ge qumeta Cstgului sau 
altor persoana din erp. (Aisii, îndemoităţi, etc. | 
„2. Toate garanţiile îutreprinzătoriter (lie numerar, [ie 

| “electe publice) ele se consemnează la cassa de depaneri, 
ş “păstrându-se în cassa corpului numai .recepisele. 

„3; Orice"sume primite de corp cari nau destinaţia 
a îi. cheituite imediat sau cari se păstrează pravizeriu. - 

- Art. 26 h şi 47 R. A). | 
„+ 4-Recepisele cassei de depiineri pentu valerile 
"censemnată de, corpuri, (Vezi ast, 44 și 45 R. A. relativ la 
"conse:nnarea suatele:), | | 

"+5, .Recepisele celer cari au depas ani pentu cum- : - 
„:părarea de cai. | a 

„„ 4 6.:Mandatele likerate cerpului cazi nu se faseriu în 
" Jivretul- de soldă decât în momentul achitărei. de către 
„administratorii financiari respectivi. (Art. 112 R. S 

| 7. Cheile dela cassa corpului se păstrează una de 
„. comandant şi alta de ajuter. | 

=. “8„,Al doilea rând de chei al casesi se păsirează de e 
„aceleaşi persoane separat de rândul întâiu, pertru a 
servi la Ueschidere în caz de perderea întâiului rând. 

r — „Nota.—Se pat frimite a se păstra fa Casa: de dspaneri, Se 

   
   

    

     

      



          

   

                                      
   

   

45 

"Bigitează în formă de gap și se ui:nile cu. adieză. In schimb se 

primeşte recipisa. | i 

| 9) Comandantul şi ajutorul sunt sotidari: pecaniari 

"răspunzători de orice perdefi și pagube ar suleri ton- 

„durile corpului din cauza nepăstrărei cheițor, sau din 

negligența ori neprevederea, tuturor măsurilor de sigu- 

ranță, pentru. a feri casa corpului de turt, spargeri și 

„altele. (Ant IC I5LRA) | 
| (Constatarea fondarile afiate în casa corpului, vei ari. 222 

R, A. şi anexa îi. Cdin RS). 
Nota |. — Relativ ia înscrierea în gestiune a semtior deta 

patiea îl a carnetului cassei, este O. C. No. 5 M. O. 4.R. 1908: 

 „Dupăart. 42 din regulamentul asupra serviciului adiminis- 

trativ: în: corputile de: trupă, în cassa corpului, 'pa lângă sumete 

ordonarițăte, se păstrează toate garanţiile şi sume diverse a 

căror socoteală. se ţine în patiea a doua a carnetului câssei. 

+ Fiii bine ca orice sumă care intră în cassa corpului tă. 

se. scris în gestiunea contabililor, în care va. rămâne urmă de 

modui cum ele zu fost lichidate, se prescrie urmâtoareje : 

| Sâmele prevazute de art. 42, al, N HI IV şi V din regu- 

lamentul aciministrativ, precum şi ori cari alteia cari regulâmati- 

tul nu ie-a' putut prevede, se vor înscrie în Viitor în livretul 

de soldă, în fegistral de fonduri al corpitlui şi în costul de ges- 

tiune în Dani, la fondari diverse. | 

„—_ Când: aceste sume se lichidează, jie că se restitue depiină- 

toiilor, Sau li se.dă destinaţia ce au hotărâtă, ele. se vor scoate 

din 'gasă prin referate, ca. şi orice alte sume tari se cheltuesc 

pentru trebuinţeie corpului, şi se vor inscri tu registre, jastifi- 

cându se operatiile prin chitanța părței primitoare, răspunsuri de 

primire, etc. | | 
la carnetul câssei, la partea a doua, se va urma a se înscri 

-_ aeeste sume că şi în trecut, făcându-se însă menţiuns de numă- 

rul de ordine ai regisialui de fonduri, la care sama s'a Înscris 

în primiri, când ea se iichidează prin restituire. saa ale -câuze, 

se 'atată numărul de registru la care s'a înscris în chelteeli. 

“Va finele fiecărui exercţiu bugetar, când se iatocmeşte con- 

"“1ul' de gestiune în baui pe aitimul trimesteu, se încheie şi par- 

“tea a două a carnetului, cassei, totalizânda-se primirile şi chel- 

tueliie, Ră:nasul se ce'tifică în litere de şetul corpulni şi. ajuto- 

rul său, el trebue să fie egal cii acel din contul de gestiune, 

“fonduri diverse." i | 
Dacă carnetul va servi şi în exercițiul viitor, sau ia reînei- 

"+ vea ij; sumele rămase în cassă la partea a dona, 5e rcinseriă 
-. din noâ în ordinea în cari erau înstrise în anui precedent şi 

„operaţiunile se uimează. | - 

„» “La apariţinea acestui ordin, sumele înscrise la partea a 

doua a carnetului se vor înscri și în gestiunea contabililor în 

bani, după cum “a prescris fai sus. | 
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ca atlață în cassa corpulni (ded:.cându-se diu priniiii. acuitturile 

- date cassierului) trebue să iie egala cu suma din carnetul cassei 
dela partea ], care se compune din două părți: numerar şi reci- 

Nota 2, — Faţă cu miodificarea adusă prin ordinul de mai - 
“sus, suma ce. rezultă în registrul zilnic de primiri și cheltueli - 

pise. de depuneri: acestea din urmă trebut să corespundă cu 
sumele înscrise în carnetul cassei ia partea [i precum şi cu cele - 
rezultate în gestiune la fondul diverse. 

„Toata aceste suine se trec inai întâi în livretul de soidă, în - 
registră zilnic, în contul de gestiune la fondui diverse şi în car- 

„netul cassei atât ta partea | cât şi la a Il. 
Operațiunile de primiri se justifică cu înscrierile din livret 

sau cu ordinele de zi în cazut când nu sunt alte acte justili- 
- Cative, iar operaţiunile de scăderi se  justitică cum se arată in 

ordinul de mai sus. 
A se observa că la finele fietărui trimestru, la incheerea n 

__ gestiunei in bani, fondul diverselor nu se va lichida şi va rămânea 
“intotdeauna o sumă care va fi egală exact ca sumele aflate la 
partea il a carnetului  cassei. 

Nota 3. — Relativ la înscrierea in gestiune a acestor sume 
este ordinul ministerutui No. 4309 din 26 lunie 1910 (direcţitnea 
intendenţei) care explică că sumele provenite din garanţii, re- 

“tineri, etc, ce-se. înscriu la partea II a carnetului cassei, să se = 
înscrie în primiri şi la pariea |. 

7 

. | . „o 
b) În cassa 1 Pasierului 

o 1) Teate sumele. primite din cassa corpului pentru 
„achitarea plăţilor aprobate. (Ar. 26, i, R. A). 

2) Cele reținute ofiţerilor până la trimiterea lor ia e 
| destinaţie. (Art. 14 c. RA) 

| 3) Gropurile şi scrisorile de valoare, etc, până. în 
„momentul depunerei lor în cassa corpului 'sau distribui- 

fea la cei în drept, ceeace trebue făcut imediat ce a: 
„primit Danii. (Art. 25, e. R. Â). 

ART. 43.—La companiile făcând corp în parte lon- 
durile se păstrează. în casă, a cătei chei se ţin de con- , 

“mandant. (art. 5 RA) 
-“ Numai maxim până la 2006 fei peste trebuințele 

-„soldei se ţin în numerariu; restul disponibil se consem- 
“nează la casa de depuneri. 

ART.. 44.— Regimentele. precum şi batalioanele şi 
. divizioanele făcând corp în parte, sunt asemenea obli- 

- gate ca sumele ce ar prisosi peste cheltuelile obișnuite, 
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să le consemheze la casa de depuneri. say, la casa de 
"economie, credit și ajitor a Ofţerilor. (Art, 42 aliniatat 4 RA.) 

„i Riicarea sinelor consemnate. . 

ART. 45.— Sumele - 5 uz de corpuri nu se 
vor putea ridica decâ' i. roorzaţia comandantului 

“diviziei sau a corpului ce ar: pentru trupele neitt- 
divizionate. | dă 

| Dobânda se va ridica de rorpuri la achitarea re- 
” cepiselor .confirmându-e> prin «rin de: zi şi făcându-se 
“ xeniţ la fondul de intreținere, (zii. ci, i RA. Se cere la 

- „Casa de depuneri a comunen-ca doh=. da a buailicat capitalul 
depus, care răspuns se va âvexa la or?. de zi ca act justificativ). 

"La companiile făcând “corp îi paite ordinul de zi 
va îi înlocuit printrun pro:es-v::bal,: încheiat: de co- 
mandat, care va servi ca act jusiilicativ în casă, 

Pierderi de fonduri 

ART. 46.—Când din- enimente de lorță majoră 
„ delapidări sau deturnări, s: pierd s:wne sau valori, Co- 

mandantul răportează imec'at, pe cale ierarhică. - 

| Comandanții corpuriiur d: asinată, pentru. trupele 
neindivizionate și comanca..nți: d divizie, pentru trupele 

... “aflate sub comanda lo. reguuază ce îndată constatarea 
”- avizând în acelaș timp şi -uuti:.ita.ca superioară, 

| Dacă lipsa 'se constată: «4 exi:tă în casa corpului 

ea se-trece, chiar în osentul &vastatării. în carnetul 
casei și îi registru - zilnic, ra Guta asupra caâsierului, 
ținându-se la portofoiiu pâna :a rainbursare, Se 

Lipsa de bani din ce 5, care st noate Îi legal jus- 
_tilicătă, este considerată cu d ! »Zase; prin urmare în 
aliată de măsurile ce Sar iu 'eutru trimiterea în ju- 

„ decată a făptuiteriior, sin: sa trebui să fie integral 
restituiiă- de cei pe cari ast . zui meat, îi face râs- 
punzători. (At. 15 R. A) | 

5 

In acest scop, imecizt 4; emistatarea: deficitelor, 
comandamentele vor hoări, d-la in:cout chiar, persoa- 

nele cărora trebue imputata pagua şi se va procede 
"imediat la reţineri din selda liecăruia, pregorțional cu.  



            

      

        

   
   

   

   

        

   

   
   
   

    
   

      

    
solda gradului şi. "contoiai! art 

„Reţinerile se vo- ace ii 
a putea Îi suspendâte . : î 
în pariza 'a. doua u rara 
în casa corpului, rosu eri | i 
"definitiv stabilite, du Dă 
banilor reținuți, Cut, să 2 5, 

(Alin'a: Acăcga. L D 

  

cei găsiți vinovaţi sinj 2 
: -bursarea Statului. Valva 2 
i egal între fiecare; î a 

“mai mulţi din vinovati, | E 
ceiialți“ 

_ Nota: Pentru deficite. «i 
timpu; campiniei,- vezi SEI 
cîte mai jos la notice d 

Prisoase de & 
Lă PA $ 1 

ART. 47,— Câni în 
găsesc prisdase de sun. 
“eri ele se înzarcă suo î ! 
a carnetului casei, di: a 
temei destinația ce. tra: SE 

îondul de întreţinere ta:t 

sa 
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ART. 48.—Suin 

fițeriloz, s restituie înc 
(Această dispozițiune n: 
coinparative). 

Aseinensa comi: 
pulii, ofițerul cu orbul 
adininistrativi asupra c 

“îmai mauli, sau lipsi de 

: Contrariu €i sunt s 
„aă-statului ce-ji sa ture 

încă cuvânţ, ca asemsnza. 

ieri « asupra.  soldei. 

  

“dej. Vezi ai. 68 R, S. A, 220 RA 
FR 

vint 
i sit. 

   
iei şi vărsându-se 

E 
„$ 9 

„Peniru orice pierde: în : 

  

gisite în casă. 

reoul. 
4 ue 

a Se dea, se: fac vanit ja 

Restifaitea sii melor datorite casei corpului 

2 . a fe bin razultate ca primite mai -. 
mult după statele con active, 

    

   

   

    

; “a; Drecum şi orite agenți - 

  

sau neglijență, sui nt, [ă so i ai 

„120 din. eulaitentăl sol. 

în fie-cate Tuuă, fără 
zi motiv, înseri iindu-se. . 

banii 
;. când tmoutațiiie vor îi 

A da destinația iegăla, 
ÂR Păi A) 

SA O. 9, din 190; >, 

„duri sau de. materiale, . 
"sp xozători pentru ram- 
aa pierde: rei se îinparte : 
;>:vabiiitate a uneia sau . 
se adaogă egal între, 

    

i şi n 6; ale” prod ise în :. 
taiaje No. '78 pubii i-      

„caseior de bani se . 
iiră declarație la depu- - 

v.zotii. în partea a doua 
st nu se poate siabili cu - 

A). 

a ale trupei, fie ale o-.. 
* stabilirea, alocaţiilor. 
anu, dai “inţându- se stateie 

Lu Dati, contabijii cor- ... 

vor constata primiri fn * 
Sti prolrenite dia erori... 
vestit îndată ; în Caz, _ 

cris sub -nici- . 

să se tacă prin reţi-



CAPILOLU
L pi 

Diferite foşduri i 

"ART. 49.— Fondurile bănești manipulate de corpuri - 

şe disting în : NE a a ea 

a) Fonduri individuale, destinate a lehida dreptu- 

„rile persoanelor, 'şi - e i 

- b) Fonduri. generale și colective destinate a întâm- 

pina toate nevoile corpului. i 

2) Fanduri individuale 

ART. 50.—Aceste fonduri cuprind toate sumele cu- - 

venite efiţerilor, îuncţionarilor şi” îrupei, precum : 

"“ Solda propriu zisă. (Ari. 1-8 R.S) | 

Hrana trupei şi raţiele ofițerilor, (alocatiani de hrană 

ati. 38 R, $) a a aie 

indemiiităţile de serviciu ; (actuala: idemn. activitate, art. 

sL.s). a ae 
Indemnităţile de misie şi transport ; (Art, “13 R. S) 

y „ chine; (Ari. 30R SS)... 
A _  mutăre; (Ar 14 L, 8). 

„reprezentare; (Art, 28. L, S.) - 
9 „ poteovit; COC 

Cheltueliie. de cancelarie ; a 

Primele de echipare; (Art, 37 R.S): 
i orice alte alocaţii Diurnile prolesorilor precum şi Orice 

cuvenite. persoanelor în baza drepturilor stabilite prin | 

» legea soldelor şi cea bugetară. Se 

„ Administraţia acestor. fonduri, alocaţiile şi lichidarea 

“or se face conform dispoziţiilor stabilite prin regula- 

: *mentut soldei în armată, iar în ce priveşte hrana trupei 

ea 'este supusă la: următoarele reguli: a 

„Hrănirea trupelor 

„ART. 51.-—Hrana trupei se dă corpurilor de cătie - 

fddministraţia războiului în bani sau în natură. Când se 

(dă în bani ea este ordonanțată corpurilor, după cun. 

prevede regulamentul soldei. Când se. dă în natură, în.  



      

    

  

total sau în parte, serviciul de primire “se execută după | 
prescripțiile tegulamentului de Subsistenţă (Art WI și 

“altă localitate, se ţine asefnenea un iivret de ordinar 

  

arm. cin k, $., | 
ART. 52, — Hrănirea trupei în corp este, cu totul | 

făsată autoyităţei şi răspunderei comandantul Ati (Vezi a- . i 
- . 

exe B di RS) 
Executarea serviciului ste încre edințată ofițerului | 

"cu aprovizionarea, sub imediata pr ijezhere a ajutorului, - 

(Art. 14 k — 18 g — 39 şium. RD. 

ART. 53, Pentru toate companiile aflate. Ja reşe-. 

dința corpului, se ţine un singur livret de ordinar de 

către ofițerul cu aprovizionarea. (Art, 14 i, RUA, și a- 

nexa kb din E. 8.) 
Când una sau mai multe companii sau chiar şi un 

număr mic de oameni din corp, se găsesc detaşaii în o 

pentru toaţă trupa aflată acolo, de către un ofițer sau: 

chiar un grad inferior, după impoitanța “Şi. ho tărârea . 

comandantului deiașa meniului. 
In ptincipiu, sub-ofiţerii trebuesc să fie nrâniţi în. Da 

corp, la ordinar osebit,. după prescripțiile serviciului în- Sa 

terior. (Art. 449 R.S. ID). 
In acest cas se ține un livret de ordinar special î în 

care la venituri este vărsat şi suplimentul de bani ce au 

sub-ofiţerii peste alocația garnizeanei. (În prezent nu.au 

uici un supliment). 
Economia ce ar putea rezulta 1a ordinarul: sub- ofi- 

țerilor, se va întrebuința exclusiv ia îmbunătăţirea hra- i 

hei lor. - | 

"ART. 54, — Când hrana trupei se dă corpului în 

bani toate alimentele. trebuesc asigurate prin aprovizio- 

nări sau angaţări. prin bună învoială înscrise. 

-Asemenea operaţiuni se fas după ordinul de zi a 

comandantului de către comisia de aprovizionare pri 

concurența, canseiunate prin proces. verbal. : 

„ART. 53. — Atât caetul de sarcine, cât şi cont rac- 
tele după modelele anexa lit. A sunt subscrise personal 
de comandant şi de către contractanţi. . 

„ Aţimentele acelea a căror cumpărare nu înfăţişează “ 

nici sn avantagiu de a fi asigurate, prin „aprovizionare, 

. 

 



   
* se cumpără zilnic din piaţă prin olițerul cu aprevizio= 

- natea. (Vezi aetele de mai jos), . - 
__ ART. 56.— Toate apzrovizioaările şi contractările se 

„ac în general la epocile anuale cele mai favorabile, după 
„ “telui productelar; pâinea şi carnea pe timp de un an, 
„- iar celelalte pot îi angajate şi pe perioade mai scurte, 

Cumpărarea directa deia producători sau fabricanți 
se poate face după găsirea cu cale a comandantului, 
prin scrisori de comandă, Îără licitaţie. (Vezi anexe 5 
die E, 3.) Da | | | 3 

Neta. — Din ast 54 gi 55 rezultă că conul este bbligat 
a ține licitaţie publică, afară de cazui când se campără - direct 
dela producători sau fabricanți. Ş 

 ART,357. — ln orice caz, primirea. alimentelor şi 
pruducielor de orice e! dela întreprinzători sai vânză- 
tori se face: a 

a) De către comisia de ap:ovizionare, ' dacă este 
„vorba deapravizionări, cari tiebuesc depuse! spre. păs- 
irare în depozitele corpului ; în acest caz olițerul:cu apro- 
vizionarea, €are devine răspunzător de dânsele, are vot 
delibezativ cu ocazia primirei, atât în cepace priveşte 

" calitatea căt și cantitățile de primit ; 
b) De către ofițerul cu aprovizionarea singur, dacă 

" ptedăriie sunt îilnice şi nu comportă înregistrarea și 
înmagazinarea. Sa 

In amândouă cazurile ofițerui cu aprovizionarea libe- 
rază bonuri din registrul cu maică model 24. 

Se exceptează preductele pe care le-a plătit fa cum- 
părarea zilnică. - | 

Art, 58. — Distribuirea alimentelor la companii se 

   

        

   
   
   
      
   
   

      

  
jace zilnic. de către ofițerul cu aprovizionarea, conforu . 
celor prescrise în regulamentul asupra serviciului inte- 
rier al trupelor şi al instrucţiunilor anexa litera B, în 
schimbul bonurilor mod, 3. - 

ART. 59. — Când se dă hrana îşi nătură, sau parte 
„în natură şi parte în bani, corpul nu cere, nu primeşte 

"- şi ntt dă comandanților de companii hrana în bani de 
"cât pentru numărul «de oameni ce nu se poi hrăni la 

„ etdinar aprobaţi de comandant prin ordin de zi. (Vezi 
nota 10 de mai os). | 

orpul primește hrana în bani după alocațiile ho- 

  

   

        
   

   



îi . 

tărâte de ministerul de: razboiu prin  dotizie trimestrială 
(n prezent semestrial) şi o plăteşte tot "astiel. pentru -! 
ordonanţe, detaşaţi etc., când nu pot î îi hrăsiţi la ordi- 
nar, de ase:nenea şi pe intra toți acei: prevăzuţi la art. * 
104 din reguiamentui soldei (n prezent această dispoziţiune | 
este prescrisă de anexa. Îit, P din RS Cub, sunt recruți, 

compieciașii, ete). + - i ai 
Nota 1, — Aloeaţiile: da. hrană se fidcază se omiestrial de 

minister, după . tablourile, î:tocmite: de coimandamente - - 
confera instrucţiunilor şi moăelului anexa ht B din R.S 
Ca dispozițiuni speciale se prevăd: 

1) Pentru garnizoanele: “ale nu este; fixată, oeaţia 
de hrană, sa va sonsidera + loa ația garnizoanei de, e reşediaţă SE 
a judeţului: . 

d) 'Trupa detasată în ate paraizoahă vă avea alocaţia 
garnizoanei unde face servici 

-c) Oamenii cin spital dă “litere: au alocaţia, spocială - 
ce se fixează prin decigie. ui isterială Qeosebită. 

d) “Orice sporuri şi s: - “enentei se acordă de. minister - 
prin dogisianile menționate, s-u prin ordine speciale.” -. 

e) Sporul la hrană peni-u- oamenii îmbareaţi . dela, 
marină, ze plăteşte după ti rii din R. 5. în limitele alo- * 
caţiei bugetare, - . a | 

A) Tilezii ș-oalelor m iar? au alocațiu, spetiată pre- 
 văzntă. în bnget. Economiile produse din vacanțe în efectiv 

sau prin învoiri, rămân. ro: sl los, pentru, 2 le întrebtinta 
la hrana elevilor. o 

7) Oamenii din focliisciriie militare at! aţi în preveajie 
judecată ă sau condamnați, a: locația specială ca se fixează 
prin decizie, care sa ace încliisorei' şi! nu 50 „cere și Ea 

| corperile unde contează dam... | 
Cei aflaţi. la corauril: de trupă î0 casele tonă ţinni. 

„vor avea aceeași alor caţie ; iar să podâpsi f disciplinar, li. 
sa vor fate alotatia garnizairs si respecbve, ur adânid regimul, 

„Brevăzut de râgulanisntul a. wveialui, interior, 
Ă  Poononiile xămăn de e dpi Aa “Tivreţul de. Srdiuar, 

i i5i jos relativă Ia fixa rea . “al 
„tat ia iime tele ce s> 'brimest 

: depoziie şi note: ela după cate Uimsază a se. tichiva” hraia, 
i până “a, intrarea în normal, Aa 

3  



p..*: ART, 60, — Oamenii cu “schimbul, concentrați er-. 

dinar sau extraordinar, se hrănssc de regulă. la ordi- 

„marul trupei; se exceptează cei de prin . picheie sau i- 

zolaţi, când aceasta 'nu se poate face. o 

Dacă asemenea.oameri sunt plătiţi prin tate no- 

minale dela un alt articol biigetar, alocaţia de hrană 

|i se varsă la ordinar: şi se urmează după regulele de 

mai sus. (Vezi anexele lit. A şi B din R. $). 

| ART. 61.—(Astiel. cum a fost modificat prin 1. D. 

No. 1238 M. 0. 9: din 1907), 
„Tarifele în bani pentru hrana oamenilor sunt 

fixate prin decizie ministerială mai înainte de 1 Apri- 

lie al liscărui an şi pentru întregul exercițiu budgetar. 

(Se fixează semestrial anexa lit. D din R. Ş. Vezi și nota 

10 de mai jos). 

__ „Tarilele se stabilesc în raport cu alocaţie. bud- 

getare, astlel ca să .se poată distribui alimentele hotă- 

râte de anexa litera C, să se acopere, costul suplimen- 

ielor de hrană distribuite la dilerite sărbători şi oame- 

nilor bolnavi în inlirmerii, precum şi dilerenta în plus 

de cost pentru două! raţii de pâine de războiu Și „Con- 

serve de carne, o. 
„- „Comandanții corpuriior de trupă stabilesc astiei 

hrănirea pentru a nu se depăşi alocaţiile. Ei sunt per- 

sonal şi. pecuniar răspunzători de delicitele constate 

la finele anului“. (Vezi pentru toate acestea anexa lt. B 

din R. $,). Pa o 

„ART. 62.—in timp de războiu sau concentrări, ofi- 

ţerii şi sub-oliţerii -reangajaţi pot să primească hrana 

în natură din aprovizionările corpului; în asemenea 

caz, ei văis laordinar, în bani, costul productelor primite. 

(In acest caz suma se trece ia venituri extra- ordinare 

iar în cheltueli livret se trec numărul raţiilor distribuite). 

„ART. 63. — Livretul de ordihar nu comportă nici 

"6 cheltuială decât aceea a hianei trupei prevăzută în 

tarifă, sau sporită de: comandantul corpului de armată, ) 

-ori aprobată de comandant pentru Gamenii de infir:. erie. 

„(A 61, 72 a 2,8 A). - a 

"> ART. 64,— Copiii de trupă sunt hrăniţi la ordina- 

rul trupei, având” drept la rațiile regulamentare -ca Îie- - 

„caye, soldat; mu di se „va .face însă nici 0 alocaţie. la 

| N  



  

    
   
      

primiti, considerându- -se ca hraniţi da « economia - ordi- 
narulni. (Obişnuit se. trece în cheltueli numai pâinea, cele: 
lalte alimente nu se trec). sa 

ART. 65.—Astiel cum a, fost modificat yu. 0. 9 din 1907), 
„Economiile cari sar produce la - ordidaru! trupei 

a îinele anului remân de dept economia Statului; ele 
nu se vor transporta în anul următor“ 

Neta 1. —ln privința ecoromiilor ce se produc la hrană, 
vezii ast. 3: R, care prescrie că ele'să se întrebuințeze numai . 
pentru îmbunătăţirea hranci, ini; nțarea. de obiecte de menaj şi 
plata apei de băut, 

in privinţa ţaxelor de apa impuse corpuzitor:“ şi “serviciilor. 
a:matei de către comune sau alte întreprinderi - particulare, ea 
se ordonanțează de minister din iondurile bugetare, după actele . 
ce se trimit trimestrial prin comandamenteie respective; iar în 
ceea:e Priveşte înființarea obiectelor de menaj, se. poe jace chel-. 
tueli până la î0/, din suma che'tuită; vezi dispoziţ: u le înyisoare 
la! notele de sub at. 3 R.S. - 
Nota 2.—Relativ la economiile ordinarului care vor tezulta. - 

necheltuite ia finele iunei Martie. ele rămân de drept la fondul 
hranci, fără a se mai repuria în livreiul de ordinar al lunei 
Aprilie: Dacă rezultă deficite se rețin comandantului. corpuiui 
din prima soldă (Anexa lit. B din .R. S. „livretul de ordinar“). 

ART. 66.—Caietele de sarcine, "contractele și 'con- 
venţiunite ce au servit la cumpărături -când . Sau. făcut 
aprovizionâri ş şi care sunt rambursabile la portoioliu, sunt 
păstrate într'un dosar special în archiva corpului: pe timp 
de 10 ani (Art..18 R. 5 $.1) 

„Dispoziţiuni relative ia hrane trupei 

Nota 1 — Dispoziţiuni din serviciul interior : 
Hrana oamenilor (art. 551 R. S. 1). Oamenii mănâncă de! 

două ori pejzi; ei trebuie să ia ceaiul san cafeaua înainte de a. 
începe lucrăl a dimineaţă. 

Hrana trebue să tie cât se poate -mai variată şi abondeată | 
în legume, 

in zilele da post este absolut interzis a da aceiaş fiertură | 
dimineaţa şi seara, Vezi și art, 552 BR. S. L-'relativ ia apă. Ra 

-Caporaiii, fruntașii şi soldaţii iau masa pe companii, având. 
fiecare vesela sa; şerveri, lingură, furculiță şi cuţit, care se pro= 
cură de cop pe efectivul bugetar, (art. 451 S. interior). , 

Nota 2. — Relativ fa înbunătățirea hranei oamenilor ia 
Paști, Crăciut, patronul corpului 'şi sărbători naționale. Vezi i 
ordinut circular No, 10 din M. 0. 20 0. 1901 p 43.  



- deja anexa 
Nota 6. —Rilztiv li d; ronieioi area “caraei, 

300 giame cozonac 
400 mililitri vin. 

2 ouă roşii 

“ La. Past 

La Crăci 300 gramie carne ce pa“ 
| 400 mililitri vin 

„La patronul 4 150 grame cr: 
“ corpului 

_ La sirbătorile- naţionale » 
vor permite... “ 

| “Nota 3, :—— Reldiiv Ja distri 
de mâncare, este ordinul tir.» . 

1895 p. 1057, a cărui dispor i 
gulam. de administraţie, urit 
distribuția cafelei dimineaţa + 
sunt oprite de a vinde băut: 
etc.), dimineaţa să se prepă: e 

scăzută; hrană de post nu si 
săptămânile mați ale postul... 

__“popota separate. pentru oa e: 

„teţinere : o „ger, ah, cul 

să se aibă: în vedere că aivc 

de'a hrăni bine îrupa, tar. i - 
cate să sporească fondul! d: . 
hrăniii. Econoniiiie se vot .- 
a acoperi cheltuelils de în 

âin alocaţiele ordinare, dapa 
Nota 4. — Retativ la 

cafelei şi ceaitlui, în. ic 
14 din :M 0. 23 R. IS98cr si 

: ingrediente şi aparale peatru prez ăiii ec 

Nota 5. — Relătiv ia Spini 
în tarila! R. A. nu 

R. A) Me O. 15'R. 1394, 
.* Penti u tarii i de hrzbă.. Ş 

Can RA 
4 

rile de tra, esta ord . j E 

"Dia cercutăriie cai “ta - 

săzoans -Şi la parte dit cor i 

celui pantru preparaica Sur 
€ şi Co: pu A. Via 2 

anexa lira i. a 
strativ: în.  sorpiitie ce trup: 

desăvâi 
Ari 51 şi 

sățiite a In: mistice du 

[300 grame. carne de. miel tera. 

1400 tniti li n, 
a! a da v 

d area 

| Raţia, ordinară de 
1 carne se reduce la 

tri ptă jumătate: 

fr tă e 

vin când eșonomiile o 

ia cafelei şi un al doiiea fa 
No „5837 din M.. O. â9 of. 

nt cât nam Îi contrare re- 
j Pi în vedere. Cuprinde: 

he - sachiu sau aitele; cantinele 
e (rachiu ţuica, cogna? - 
- “al doilea fel de mâncare 

J sts.bui decât Vinerea şi în 
„1: sub oiițeri să se înbințeze 

„umpere din fondul de în- 
:“ă si câte două îariurii: 

îi “i ană sunt date în- scop 
î.m a se realiza - econonuii 

e “în detrimentul enei bune 
“ictul trebuincios . pentru 

vă Be Sar putea suporta 
"a. 'e atunci, 

în: mod obligatoriu a 
vezi ordinul circular No. 
rirde insfracțiuni detaiiate 

ceaiului şi cafeiei, 
vantităţitor de alimente sta- 

'se pnt-“pori de cât numai cu aprobarea 
corpului: de.arrată (după cum ui eveie de: altiel at. 61 şi 63 

iii căile suterite, vezi motel: 

penru 
:7 MA. O. 29 Rh. 1910: 

consteiă că în uacle gar- 
": care se primeşte cela înă- 
d. calitate ses fini slabă cu 
„toi dn oase. | 
"uulamentul serviciului: ad- 

422) prevede condiiunile 
cart tteboese ala 

ia 

corpu- 

i $ 

1909, „rela ve sări drile  



       

  

       

          

   

    

   

   

        

      
   

    

   
   

            

de cunoscut pent ru estaminarea sărnei deosebirea caiitaţiler, dis. 
tibuţii etc, (Vezi aceste” instrucţiunii la anexa lit. B acest ma- ENI 
tal), Ş 

„De sigur că aceste regul: menite si instrucții sunt REcUnGS= 
cute:în unele crrpuri, căci aici sr s'ar permite să se primească 
carnea pe care regulamentul » îlă:ură din distribuție. 

| Această stare trebue să înceteze imediat, Nu se va con- 
| fracta și primi carne decâ. în condiiinnile fixate, ădică în bucâţi 

între gi (sfeituri, jumătaţi sau vie întregi). Restul din carne cari 
se viride în comerţ, adică so: ste, fălci, etc., cari se compun mai 
mult din oase decât din care vor îi. refuzate. ” 

Pe lângă constatările. cati se lac la corpurile de trupă, în 
: gar riizoanele mari, cari dispun de medici, veterinari și ofiţeri, se 
i va însărcina ca din ei cei putin ce. două ori pe. săptămână să 
i meargă în. piață pentru a asista la distribuția carrei refuzând pe: 
; acea cafe nu ar îndediinii condij'unile cerute. ” 
i Comandanții corpuţilor de ir vă vor fi traşi la răspuiidere 

_În caz de neobservare âcector prescii ipliuni; 
: „__ Relativ la aprovizionarea catnei, mai este şi ordinul. 

M. BR. No, 24.105 din 27 Murtie 1914 - în, cuprinderea, 
armătoare: : 

, 1) Carnea se va da în condițiunile cele mai avanta- 
gioase lu un - singur sau mu. mulți măcelari asigurându-ie 

„Farmaluri chiar pe 2 ani da-ă printr'aceasta dânşii găsesc 
un avantaj mai rentabil, s- vu. futai încetul de sarcina . 
condiţiubăa, prevăzută până acum în eciace priveşte: cali- 
tățile cărnei de a îi provenrtă din vitels zise de mâna doua 
prin condițiunaa Ca, „errrirer si fe ve caliiate bună“, fără 
nici n clasificare, -. | 

“Pentru - angajarea furwitu'ci să va aranja: câte 0 Comi- 

sune pe gariizoane, - COM uL:s:: da “otieri cunostuți ca mai. 
buni gospodari eari vor. pilira şi ţine licitaţii şi dacă 
după 2 licitaţiuni rezulta: i: un vor fi satisfăcute” 39, va 
recurge la darea furnitivi piu bună îavoială, | 

2) In garnizoanele n: der iu 8 vor găsi furnizori în con: 
dițiunila dela No. 1 se va adi înfi-ibnvrea mărelăyiri mi= 
litare, compusă din comisiu: + d+ garnizo ană în: condiţiu: 
nile de mai Sus. e a, 

3) Corpurile. îşi vor f.--2 în mod. obligatoriu toamna | 
- aprotizionările, de zureâti:?-p trac iarnă ra a  preteri stabilite. 
"“daiăşi de o comisie de garii 
„În. caz când comantiniţii da corputi vor găsi, că e. 
„mai avantagios, se va pice ci fiuni:ura: prin contract da. 

unul sau. mai mulţi Țurniaeri, cu preţul cel, nai scăzul şi cu 
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„+ aesleaşi condițiuni de îndeplinit pentru toate corpurile gar- 

nizoanei.  .:. | a 

4) Zahărul şi orezul se va furmwza dirtet de sininister, 

"dela fabrici; corpurile vor arăta de acum trebuinţele lor 

anuale, ţinând seamă de orezul și zahăral pe cari au- 

din “cel rămas dela mobilizare şi cari li sau distribuit de 

manutarniţe. cai | 

| 5) Parâlele nu se vorlmăi lua “dela băcănii, ci se vor 

"aa dipect dela mamnutanța centrală. E 

_6) La stabilirea preţului pâinei pu caie niantanțele 

0 vând nu ea mai adăoga nici o centiniă adiţionaiă, pentru 

fondul manutanțeler ci. se” vor rotunji 'citra rezultată din 

analiza de preţ, cu fracţiunile din bani, ntîntregând nici 

îmtwun caz aceasta rotunjire de jumătăte ban. Acest spor 

de preţ va servi pentru acoperirea  cheltuelilor: de fabri- 

care şi de întreținerea manutanţelor. | a 

1) Făina ce se dă la corpuri de către moara maânu- 

„tanței centrale din București și moara Păcurari dela lași, 

va.,fi socotită cu prețul ei' reul fără nici o adăugire de 

centimă pentru formarea -vreunui fond apecial. 

| Se va raporta data când expiră contractele în: vigeare 

şi această dispoziţiune se va pune” în aplicare imediat la 

„expirarea acelor contracte, de preferinţă cu începere dela 

- Oetomvrie viitor. a | a 

- Notă 7, — Relativ la aprezizivar-& zarzatatului, este 

ordinul mivisterului 5286/1911 (divecţiunea ințend,) care 

prescrie că vara să- se cumpere zarzavatul trebuincios, 

zilnic, pe preţul pieţei, fiind eitin şi abundeiit. Pentau 

iară corpurile să facă  aprovizionări directe dala, grădi- 

ari de toamnă şi să-l depoziteze „îi bordee coasiruite 

“ad hoc, acesta fiind modul de procedare al unor gospo- 

dăvii chibzuite. Numai la stricte şi justijicate necesităţi, se 

  

pot: face. contracte, dar numai pe timpal ernei. (la prezent, 

după: dispoziţinnele în vigoare, zarzavaturile se enitivă 

"de torpuri). a | E &: 

î Nota 8. —— Relativ la măsurile de luat pentru a pro î 

“cura o. bună hrană trupei. în raport e mijloacele buge- .. 

'“ “tare, este ordinul ministerului No. 682 -din 2t Aprilie 

1911 (Qirecţiunea intendenţei) care arată niai întâi cauzele: 

pentru care hrana oamenilor lasă din ce în ea mai mult. 

„de dorit, aşa că pe când munca la care sunt, supuși 04-,.    
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meuij în interesul iusizucţiunei, cregie ; valoarea alimen- 
tară menită a le întreţine și ch ar a le desvolta forţele, scade. 

Alară de stumpirea alimentelor, mai ales al cărnai: 

Jăturată, situația sar înbunătăţi foarte mult. . 
Intre acesta cauze. cea mai principală este, în mare 

parte, lipsa de interes din partea unora din capii de cor= | 
puri şi mai ales a ajutorilor, cari se desinteresează. cn. 

„ desăvârşire, de cea'mai de căpetenie cestiune care ar tre- 
bui sa'i preocupa hrana soldatului, lăsând în sarcina ofi- 
(erniui Cu aprovizionarea şi adesea a gradului inlorior 
care-l ajută, ou numai execuţia zilnică u serviciului (cum- 
pătături mici) eompunsrea şi îngrijirea preparărei hransi 
dar chiar iniţiatisa facerei aprovizionarilor principale : zar- 
zașaturi, legume, etc. 

În asemenea condițiuni este lesne de înţeles cât de 
uşor pot. naște abuzi și neglijenţe, iar când- întâmplător 
aceste două cauze sunt reunite, atunci rezultatele nu pot 
în decât dezastruoase. «. 

__ În ordin se arată o sumă de exemple, din care reese: 
că corpuri din aceiași garnizoană, unele din economii de 
mii de lei iar altele deficite, ceace explică nepăsarea și 
neglijența cât și de un control insuficient, | 

“Pe lângă această cauză ;priucipală mai intervin al- 
„tele și anume: 

a) Lipsa unui personal Cunostător în prepararea ali- 
mentelor, ştiut fiind că. oricât de abondente şi de bnvă 

„ealitate ar fi productele, valoarea şi gustul mâncărei a-“ 
târnă de aptitudinele celui chemat ale pregăti. 

Cegace ne lipsește, în prima linie, cu desăvârşire sunt; . 
oameni Cu cunoștințe speciale, corpurile întrebuințând în 
serviciul bucătăriei tocmai oameri cei mai slabi înzestrați, 
de care caută să scape unităţile dela instrucţie. 

"Or, anemenea oameni nu vor produce nimic uici la 
băcătărie. | j a : 
„b) Constituirea aprovizionamentelor, sau angajarea lor, 

nu se face îu cele măi bune și mai economice condițiuni, 
îi Astial pe când la unele corpuri aprovizionează dela an-. | 
 grosisți articole de ecloniale. în cantităţi mari obţinând 

prețuri reduse și calități bune, altele cumpără zilnic arti- . 
cole dela detalişti, cu prețuri urcate, de calitate inferioară 

ş.. 

snat alte cauze cari dacă ar fi bine studiate şi apoi în- ui 

 



“și cu, dilerențele  invitabile . de cântar, “când se cumpără 

cu țârâita, a 

Ta ce-privește zazzavatul pentru iarnă, unele corpuri 

: “ânchee contracte cu precupați plătind. prețuri foarte mari, 

' altele cumpără cantităţi insemnate pe care' le: depozitează 

 3n magazii improprii unde. după puţin timp se strică, iar 

valoarea pierdută sa trece în sarcina ordinarului, Cel mai 

bun-sistem este acel al aprovizionărei directe. -dela .gră- 

dinari și conservărei Ja corpuri, în localuri anumite şi în 

'condiţiani a, înlătura pierderile prin stricăciune. (Vezi nota 

1 de maj:sus). o | 

z 

e) Lipsa 'de bună pricepere Îa întocmirea listei mân- 

-cărilor şi lipsa de .combinaţiuni cari pot fi făcute în 

scopul da-a varia și aimeliora calitatea. hranei. | 
_: Asttal de exemplu. unele corpuri luând de bază tari- 

"ful care fixează. 400 grame ds carne, aprovizionează „in- 

_ mariabil această cantitate, care combinată, eu otez, fidea 

“sauy cartofi, constitue alimentația: normală şi invariabilă, 

deși calitatea, cărnei fiind inferioară, o parte sar putea 

“suplini uşor, prin o altă preparaţie 'culinară, 

"Ti această “ordine de ideii sunt, deja: făcute expstisnţe . 

„ca dându-se numai odată ps zi (la dejua) .o supă prepa- 

1 mat cu 200 grăme da caine, iar pentru seara, pregatin- 

__du-se o mâncuce de leguma (cartofi, fasole, linte), cu gră- 

„Î. :sime oamenii. au fost mai bin3 hrăniţi, dacât dacă și pen- 

“tru seară Îi sax îi dat. fot 'ztamă lungă. dela dejua cu 

'“--0asă drept-carne. . | | 
+ Da 'aceasţă privință treb» finat săamă, de nevoia îi- 

|... siologieă imperioasa a sad org itsmului cel puţin : 50 
"-- V%zraxue grăsime. pe zi, fără d: cere oricât de. bogat3 în 

"“asot ar fu alemezitele, totuși organismul: va suferi, gări 

“ oăgimea mu poată fi cu: imi» suplinită. 
i Or, în alimientaţia noastră »-le 50 grame de grăsime 

Vosare ziiniz, soldatul nu le găsește nici în cursul uuiei 

lui „întregi de alimenioţie cu regimul aplicat. . 

* “ Gasepucluzie asupra cele: expuse mai sus, se impune 
țiidia cn seriozitate urnbibarele chestiuni: - 

ozmăarea unui personal cu cimoştințe. depiine a 

miti populare, -, - a EN i 
) “Mijloacele cele mai jrealice do întrebuințat pintru    



  

     

aprovizionarea aaticolelor _de băcănie și gtădinărie, îi 
condiţiuăile 'cele inai ecohoâiiec şi de bună calitate. - uta 

3) Alcătuirea unor reţete câliăăte cu instfătțiuni a- 
supra aplicărei ler, . 

4) Iastituirea în corp sau pe garnizoane, a unor or- 
gahe responsabile de tot ce priveşte hiana sub toate ta- 
porturile. | , 

Nota 9. — Liste de mâhoqye Sau trimis corpurilor 
cu ord. 4164 1914 liste de inâncăre alcățiuită de coriite- 
tul consultativ sanitar în așa iel, tă în fimaitele miileace- 
lor, să se obţină cele mai raționale conbiațiani de ali- 
mente reclamate de cerințele fisiologice ald organismului. 

Idem cu 6283/1911 sxperierițele de la ui regiment din 
capitală, unde au reușit îfcărte ibize atât ca îndestulăre 
cât şi ca gust. Totodată se recomâhdă a nu se piine prea 
multă grăsime animală 'sau vegţtală, căci ar ptpvoca a- 
fecțiuni stâmacale. legume se fot pune cât de mult știin- 
du-se că o mâncara 6ste cu alât mai hrăxitgare şi mai 
gustoasă cu cât se întesbuințeză în caifități niai mari, 

Nota 10.—Nede dispozitii relative la hrâna trupei. 
]. Ordinul M. R. (Birecţiuneă intendenţei) No. 11 | 723 gin 

13 lunie 1919 relativ la lichitareă hrani trupei pănă la intrarea 
în normal. 

Prin D, M. No. 204, din 2 Maiu 1919*) ga stabilit modul 
cum se va lichida hrâna ţripei.până la intrarea in stare normală. 

| Cum unele uhități şi seiţicii interpretează îni mod cu totul 
greşit aceâștă decizie şi plătesc pentru aliinenia P:Efuri excesiv 
de mari făă să ţină seamă câ banul public trebue economişir. 

Pentru coriplectarea 1e: îii sensul de a se limita [cheltue- 
ble ce se fac cu hrana irupei; cu ogăre Vă rog să bintvpiji a 
dispoza să se pună în vedere tuturor ufităților puse sub con- 
trolul administrativ al acelui. Comăridâment cale ce urâeăză: 

” Suma maximă care se va cheltui zilnic pefitri liramă fie- 
| „" cărui om va fi! - 

EX 

lei 5.— pentru trupele din Basarabia ; 
> 4.50 Pa pp restul țării ; | 

| p .5.50 pp bolnaeii din spit. din Basarabia; 
md , PC vestul țătii ; 
pd deținuții din Giehisorile militare, 

  

”) Vezi decizia şi tariiul menţionat tre.ute imediat după a:easta 

          



  

„La livretul de ordinar se va anexa copie de pe taritul No. 

11738/919; în care se arată costul alimentelor ce se ia din depo- 
zite cu bonuri. *). | 

Acest tarif va servi ofițerului de intendenţă verificator să con- 

state că: totalul alimentelor date zilnic adică, cele luate din depo- 

zit, trecute în livret fără preţ şi cele cumpărate din comerţ şi tre- 

cute cu preţ, să nu depăşească, ca valoare, pentru fiecare om alo- 

caţiile fixate mai sus. . " e 

   

      

   

+) Vezi tatiful menţionat treciit mai jos. : 

  

  

 



        

H. Tarif No. 11738 13 Iunie 1919, după care trupele 
vor conta alimentele ce se primesc cu bonuri din depozitele 
armatei lu trecerea în: livretele de ordinar şi cu care se vor 

vinde ulimente ofițerilor activi, reangajaţilor, juncționarile» 
armatei, văduvelor ofițerilor morţi în campanie, ofiţerii invalizi 
şi pensionari, orfanilor fii de efiţeri şi pentru împutații, 

  PREȚURI] . 

ALIMENTE [er sau | OBSERVAŢII 

Lei |B. 
  

Pâinea 60 
Carnea sărată 
Ceapă uscată 
Cartoii 
Zahâr 
Ceai 
Paste făinease 
Pâsat 
Orez 
Griş şi Arpacaş 
Fasole uscată 
Mălai 
Esenţă oţet 
Oţet de mâncare 
Sare de bucătărie 
Linte uscată 
Prune afumate 
Prune uscate 

“ Undelemn 
Untură 
Ulei 
Slănină 
Surogat calea 
Orz prăjit 
Făină grâu cal. 1 
Făină grâu integrală 
Fâină mazăre 
Parmezan * 
Buiion 
Borcan cu pateuri a 1 kgr. 
Pachete de supă concentrată , 
Condimente concentrate a 750 gr. cutia 
Condimente concentrate a 1,490 gr. cutia 
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- 2) Conserve 

Conserve carne englezeşti, franţuzești şi 
italienești bruito | kgr, 

Conserve carne rusești 
» » +omânești 
» legunie ruseşti - 
» legume românești 
» foi viţă 

a pește rusești 

kilogramul 
cutia (raţia) 
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cutia (raţia) 
ae           NI N mi dă mm ÎN) am] 

   



  

    

  

  

ALIMENTE 7 
  

OBSERVAȚII 
. 

  

- Porumb 
- Grez-sau ovăz. - 

Conserve peşte. româneşti | 
Carne şi slânisă conservată 

- Marmeladă 
Compoturi Ia - 
Mutături în butoi şi varză 
Murături în bo-cane de sticlă 
Pâine de război 
Galeţi remâneşti 
Ga! ţi franțuzeşti 

„Biscuiţi ofiţeraşti - 
Scrumbii sărate 
Zarzavat uscat” - 
Sardele cutia mică 

» „ mare 
Brânză 

3) Băuturi 

Vin nou de :nasâ la butoi aib sau roșu 
Vin vechi . _.. idem, 
Cognac sau rom la butoi 
Rachiu şi ţuică între 20— 

orice titlu ar exista 
Idem peste 30 grade 
Coguac Maritel sticla 730 ml. 

- 4) Diverse 

30 grade sub 

" Sare de lămâe 
Sâpun Marsilia. 
Săpun. rute 
Baia de ardei E . 
lumânări de stearină . Bi - 
Lapte concentrai Ă 
Lemne nctă-eie - 
Lemae tăiete 
Cărbuni minerați 
Petrel 
Miere 
Stafide 
Cafea boabe p: “ăjită - 

: x ttudă 
Piper - a 

„Muştar 
Scrobeală 

|. Tutun, ţigări, chibrituri 

5) Cereale 

“Tărâţe de grâu sau porumb 
““Zoană pentru. păsări, 
Chimion a 

- Fân : - 
Pap. 
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cutia ! 

i barcăig cu L 16% 

pairivit ord No... 
R. Dir. 7 Int. 

bucata 

kg. - 
cutia de | ver 

îni plus: de. borcan, 

Prâurile R7M .S.) 

          

    

   
     
     

     

   

     

      

   

    

    

   

  

       

      

    
    
     

  
     



  
   
    

JUL. Decizie minisferială No. 204 din 2 Maiu 1919 st. n. relativă 
la maâdul cum se va lichida hrana trupei până 

lă inirâreă în stare normală. 

Având în vEderd șituăţia astială, precum şi încheieraa co- 
mitetului consuifativ al intendenței, din procesul-verbal No. 2 din 
IV Apyilie F919, relativ la medal:tățea practică a lichidărei hranei 
trupei până la noui dispozițiuni. 

Becidem: -  * | 
Art. 1. Cu începere d6 astăzi, se desfinţează toate alocaţiile 

stabilite anteriet peniru hrănițea triipei la ordinar şi. la spitalele 
militare. o 

Această dispoziţiiine se aplică în tot regatul României (in- 
Ciusiv Basarabia, Trânsiivania și: Bucovina). , 

Art 2. Pentru oamenii ce cu ădevărat mu pot lua masa la 
ordiriatul trupei, (cei trimeşi în diferite delegaţii, ordonanţele se- 
crețarii, cei ce merg dela; corpuri la spitale şi înapoi, în concediu 
medical) se va da şi în viitor o alocaţie pentru hrână de lei 4,50. 
pe zi, așa cuih s'a hotărât prin decizia ministerială No. 167 din 
12 Aprilie 1919, publicită în Monitorul Oficial No. 1 din 1919 . 

“Aceste ărâpturi se văr plăti înainte la taţi, alară ds ordo- - 
tiarițe şi secretati; căroră |] se voi face plata la finele lunei, per- 
soial îiccăruia. 

1 
. 

„„ Se menţine dispoziţiuiita luătă ca oamenii timişi în dele- 
găţii, cai ce intră sau ies din spitale: etc, să primească cu plată 
prii, cămenduirile de gaifiizăană, pe baza ordinelor de serviciu 
„bilete de întrare sau ieşire din spital, etc, câte o saţie de pâine pezi, 

„Oamenii detasați cu dilerits servicii, în apropierea. cârora se 
găseşte o iorinaţie oarecâre de trupă, vor îi ebligator hrăniți. ia 
oidinăriii uneia diji acele unităţi, 
„Art, 3. Pelitru elevii din toâte şcoalele militare se menţine 

alocația de hrană prevăzută în decizia nipnisterială No. 142 din 
27 Matrţie 1919, adică'câte 6 lei pe zi de fiecare elav, * ' 

Ari. 4, Toate alimentele necesare hranei oameniior se vor - 
primi gin depezitele armatei, cu boniări regilamentare fără plată. 

„ Carneiele cu, bonuri vor îi în totdeauna numerotate şi vizate 
de in elițer de intendenţă dela comandamentul de care unitate 
depinde administrativ, care comandament va iine un regist:u unde 
va țrece toate carngtele puse în serviciu, spre a se putea con- 
trola înirebuințâreă lor, | 

_Comandameritele vor îiigriji ca toate forntaţiunile ce fe a- 
paiți administrătiv să aibă la timp carnetele cu bonuri necesare 
hi totdeauna depozitele vor centifica pe mâtcile carnetelor - - 

cu boauri felui și fanţităţile de ptbvizii eliberate apiicând sigiliul. 
„Art. 5. Alimaniele ce Eventual nu se vor găsi in depozite 

se, ver plitea cumpăra:-din comerţ, confoim dispoziţiunilor fegu- | 
“lamentului de administraţie, O - 
„+ Nu se va procedaastfel decât numai în ziliie şi pentru 

limentele ce nu se vor 'găsi în depozitele armatei. -
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Când unităţile vor cumpăra din comerţ alimențe ce se gă- 

sesc de fapt în depozite, va imputa costul lor celor vinovaţi. 

Art, 6. Comandanții de unităţi vor lua toate măsurile ca a- 

previzionarea productelor să se faca în cele mai avantajoase 

condițiuni, după prețurile normale și maximale ale regiunei în 

care se găsesc, rămânând personal răspunzător de buna admi- 

nistraţie şi economia cheituelilor de hrană, 

Art, 7. Plata subsistențelor cumpărate potrivit art. 5 de mai 

sus se va face din creditul de război, iar 

Lichidarea livretului de ordinar se va face coniorm instruc- 

țiunilor anexe lit, B. din reguiamentul legei soldelor cu urmă- 

tearele adăugiri : 
In partea stângă a livretului nu se va trece nici o alocaţie 

ci numai efectivul hrănit la ordinar. | - 

In partea dreaptă a livretului se va trece alimentele distri- 

buite, socotindu-se rațiile. hotărâte prin tariiul (anexa lit. C) din 

regulamentul de administrație, iar pentru cei din spitale se va 

sototi rațiile stabilite prin art. 110 şi următorii din regulamentul 

serviciului sanitar militar publicat în Monitorul Oastei, partea re- 

gulamentară No. 20/912, cu modificările aduse prin diferite ordine 

date ulterior acestora. 
Alimentele lipsă se vor substitui în condiţiunile cele mai 

seonomice. 
Tot ceeace se ia din depozite cu bonuri se va trece înli- 

vrete de ordinar fără preţ, separat de cele aprovizionate zilnic 

din comerţ cari se vor trece cu preţ după facturi cari se vor 

anexa la libret. a 
Dacă în acea zi urmează a se da trupei alimente de acelaş 

fel provenind parte din depoziteie armatei, iar parte sunt cum- 

părate din comerţ, se va trece fiecare cantitate separat spre a 

se deosebi unele de aliele. . - 

Oamenii din închisorile militare fiind supuși la munci şi 

ținându-se seama că rața de pâine este redusă pentru trupele 

e nu lac operaţii la 500 grame de pm pe zi, aceştia ver -îi 

hrăniţi ca și aceste trupe, . 

N Cei pedepsiţi disciplinar se vor hrăni: conform dispoziţiu- 

nilor prevăzute în regulamentul serviciului interior, adică cu ju= 

mătate raţie. 
“Toate alimentele, atât cele primite din depozite cât şi cele 

aprovizionate din comerţ când va fi cazul, se -vor trece în re- 

gistrul de primiri ţinut de ofiţerul cu aprovizionarea, separat cele 

luate cubon de cele cumpărate, pentru ca oliţeri vetificatori să 

poată controla întrebuinţarea lor. 

Art, 8. Controlul şi verificările se vor face de către ofiţeri 

de intendenţă conform art. 204 şi următorii din rezulamentul de 

administraţie al armatei,   

a
a
a
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Fondâl de întreţinere 

Destinația fondului e 

ART. 68. — Fiecare corp are de fond special nu- 
mit de întreţinere, destinat la înfințarea efectelor şi o 
biectelor trebuincioase corpului care nu î se dau în na- 
tură de Stat,. precum şi la întreţinerea în bună stare a 
tututor efectelor, obiectelor, mobilierelor, materialelar a- 
flate asupra corpului, localurilor şi a suporta toate chel- 
tuelile pentru curăţenia, salubritatea şi nevoile oameni- 
lor și a cailor. 

(Art. 71, 72, 74, 15, 147 R. A. anexa O al. 92 și 
anexa P al. 33). 

(Vezi şi Cap. V din regul, neștirbire citat mai sus Vol. [l) 

Alimentarea fondului 

„ART, 69. — Fondul de întreţinere se alimentează: 
a) Din alocaţiile bugetare şi cele cari i se prevăd 

pentru înființarea şi întreţinerea mobilierului şi casăr- 
mărei, precum şi alocaţiile pentru plata maeștrilor. 

Nota 1. — După dispozițiunile în vigoare şi instrucţiunile 
din ultimul buget pe ex. 1916/1917 (căci de atunci n'a mai apărut) 
toate cheltuelele făcându-se din creditul extraordinar de răzbeiu, 
alocaţiunele bugetare care alimentează fondul de întreţinere, sunt: 

a) Alocaţia fixă” stabilită lunar pentru îiecare corp de trupă 
sau serviciu. 

B) Alocaţia proporţională, în raport cu efectivul, 3 bani de 
om pe zi trupele pedestre și 4 bani la cele călări şi marină, 

c) Alocaţiile pentru pae, cari se aprovizionează direct de 
către corpuri, în limitele alocaţiilor bugetare 5 bani de animal pe 
zi (vezi detalii la anexa lit. D din R.A). 

d) Alocaţiile potcovit, 4 bani pe zi... . 
€) Alocaţiuni pentu cheltueli de cancelarie după sumele 

prevăzule în buget. - 
Toate aceste alocaţiuni sunt prevăzute la acelaş art. bugetar, 

pentru a se putea ordonanța la un loc, făcându-se apoi venit la 
_ fondul de întreținere care suportă toate cheltueiile relative. 

Alocaţiunele pentru pae și potcovit se. cer trimistrial, prin . 
siate nnmetrice, pe efectivul bugetar al cailor, iar din suma. cu- 
venită se deduce respectiv economiile prevăzute de buget, Caii
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puşi în subsistenţă se adaugă la statul corpului c care-i hrănește 
şi se scad din acel ai corpriiti în Țare' contează. 

Afocăţiunea propoițianătă ge îat-sținere se cere prii state 
ntimerice, pe efeftirul popoare, la care se vor adăsga şi scădea 
oaineni puși în subzistenţ 

Cheltuelele de cancslarie, sea cer as&meniea (imitat piiu 
a stă? la cerere, 
pa . In âslinițiv, toate aceste alocăjtani se cer tfimestrjal prin 
ps stări de cerere sau stâte tunierice;- după Cup s'a arătaț imai sus 

Nota 5. — încebace priveşte alecajidnele pentru căzârinament 
şi mobifer, ele se va;să la fondul de câzarmainent. Teţta acest 
long se varsă şi sumeje provăiite din închişierea cantinelor : 
din autorizarea comerciaăijilor anbilanţi de a:şi vinde articole e 

în curtea căzărme, tahere, et. prevăzute de art. 3 R. C. 
Oră Minist (Bir. Gen.) No. 8.298;1914. Sumele alecăte cor- 

puilor petiț-u intrâțicerea. cdzarmăment şi mobilier, nu se vor 
face venit ia fondul de inter. ci se Ver jusţilică separăt cu acte în 

- regulă contarin a't. 98 din iegea coma. pablizt. 
b) Din produsele vânzărei tituler obiecţeler şi elec- 

telor de tgate categoriile cati, îndăplinind termenul de ser- 
viciu regulimentăr, au lost scăase alără din serviciu ca 
de neîntrebuiniat și au fost înlocuite, alâtă de arme. 
iţinițiuni de țăzbpoiu şi fiăsui; date de stat (Vezi notele 
relative la miodilicăreie aduse acgst art, sumâle se varsă- 
la tezaure (At, 154 R. A). 

- c) Din alecațiile ce sar da de administraţia războ- 
” iului în bani, pentru întreţinerea sau confectțitini de efecte 

sau obie:te, fie evetizal? fie ca parte anuală ; 
(Vezi art, 142 R. A). 
d) Bih vânzărea peilor cailor meri şi a'băligatului ; 
€) Suprimat Î. D. "Neo. 1238 M, 0; 9 din 1907. Eco- 

nomnii ordinar, Vezi şi arţ, 65 de maj sus). 
| D Bin valsarea. efectele dle. diferite categorii im- 
-_putate, aiară de armătură, muniții de războiu și trăsuri 

„+ date de Stat; Art, 124RB, A, şi notele sua citate cu dispoz, 

E E : în vigoare), 

g) Din produsul muzicei corpului ; (Faţă c cu modifi- 
carca art. 80, acest alini iat eşte desființat ), 

o -h) Bin alecaţiile vehtru potqovitul cailor; (Vezi &- 
„ nexa C, din BR, Ş, şi noțele de mai sus). 

| i) Bin dobânzile fondurilor consemnate ia Casa de - 
“ depuneri “sau la Cașa de econoiii, credit” „Şi ajutor al 

ofiţerilor ; (Art, 45 R. A). o. 
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i) Bin sumele ordonanţate, corpului „pentu paicle ă - 
regujăthentate de -aşternut ale cailor şi oainenilor Art. 
70 îl. 4. A, Vezi notele de mai sus). 

- k) Bin orice alte fenduri s'ar ordonanța corpului în 
bâni, cu. destinaţie a fi întrupate și administrate cu acest 
find. (Art. 47;—119, 121 B. A). 
__:N6ta. — Fondul de întreţinere se : mai alimentează și din 

sâlda oamenilor pedepsiţi cu închisoare, precuin şi reţinerile din-. - 
sâldele ofițerilor, reangaților şi Iuncţionaritor, art. 55 şi 56 re- 
eulâmentul seldelar, | | 

ART: 70, — Alecaţiile bugetare se dau corpurilor. 
ca iond de instajare şi ca parte anuală - e 

Fendul de instalare să :alocă la înființarea corpului. - 
odătă pentru totdeauna. Ei este calculat pe suma nea- 
pătară, pentru ca corpul la erganizaraa lui, să-şi poată 
înfiinţa teată gospodăria regulamenitară şi indispensabilă, 
„Partea anuală se primeşte lunar, proporţional cu. 

alocaţia anuală bugetată, prin mandaniul .de solidă tal. 
ofițerilor, Md. 43. (Vezi notăle de mai sus), 

“ Pentru paiele de aşternut, ja începutul iiecărui e- 
zerciţiu, după cererea corpului, model 623, calculat pe 
numănul Cailor bugetări iar cele pentru oameni, după . 
terminarea concentrărilor, pe zile servite, (Vezi notele de 
mai sis, Di 

- Incasarea celerlalte venituri se face pe măsură ce 
se produc şi se înregistrează la zi. 

Nota. — Vezi în această privință anexa lit. C.din R.S. 
Alocaţiile diverse cuvenite corpuriler, case suni prevăzute la at. 
hiigetare deosibite de als seldei, se cer şi se ordonanţează prin - 
stâtu! M-d 69, care se întocmeşta p2 art. bugetare la finele fie- 
cărui trimestru, e - , 

In această categorie intră alocajiele bugetare de întreținere 
_alotaţiani pentru paz, poteovii. etc. 

Pacle de aşiernut în tabere, manevse, eic.. se plătesc prin 
'siate Speciale, delă ast, respective ale bugetului, în caz când ar 

îi prevăzute alecaţiuni. | | | 
ART. 71. — Fondul de înțreținere este pus sub ad- - 

“ ministraţia directă a comandantului (Vezi nota 4 de mai 95). 
(Aliniat modificat piin 1. D "1238 M, O. 9/1907), Ii 
In limitele veniturilor ariuale, comandantul este au- 

torizat a îace orice cheltuială pentru îndestu'area tutu- 
lor trebuinţelor eorpului“sau şi satislacerea nevoilor de - . ! 

salubritate, Tot dia venituri se fac şi -micele reparaţii  
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interioare la cazarmă şi alte clădiri ale corpului. Repa- 

rațiile radicale, acele exterioare și orice alte îmbunătă- 

țiri ale cazarmărei se fac din fondurile bugetare alec- 

tate serviciului de geniu. | 
Nota — Ast. 35 din regu'amentnl nestirbire din 1912 pub- 

licat și în acest manua! Vol. Il prevede că „veniturile fondurilor 

de întreţinere vor îi la dispoziţia şelilor de -corpuri şi se;vicii, 

pentru întâmpinarea cheltuelelor curente regulamentare“. 

Corpurile și serviciile cheltuesc încăfdin veniturile 

fondului de întreţinere, fără nici o altă autorizare: 

a) Pentru serbări de corp.. 
1) Cu ocazia sfintelor Paşti, până Ia trei lei dejoliter. 

- 2) Cu ocazia patronului corpului, până la doispre- 

zece lei de ofiţer. A 
b) Pentru înmormântarea ofiţerilor şi gradelor în- 

icrioare : 
Pentru un ofițer superiorlei , ... . . . 500 

> „ » înlerior „ . . - . . + 300 

  

» „ sub-oliţer - pe 50 

_» „ caporal pe 90 

E „ Soldat po „20 
» 

. . 

Când înmormântarea se face de spital aceste sume 
se reduc la jumătate. 

- Nota. — Pentru înmormântarea ofițeilor în activitate sau 

disponsabilitate (nu însă şi pentru ofiţeri sau gradele inferioare 

dia rezervă retragere, reformă şi veterani M. O. 16 oi. 1911), 

familia are drept la o indemnitate de înmormântare, egală cu 

solda pe o-lună (art. 19 din legza soliielor) so'da biută, fără ac- 

cesori. Vezi tarifele din legea soldelo- din acest volum. 

i Vezi şi explicaţiunsleădate prin art. 6 D. M. 209zdin M. O. 
13 R. 1913. | | 

| Pentru" această indemnitate se produc conturi, cari se ar- 

donantează dela art. respectiv ai bgetului. SE 
_* Drepturile acordate familiei ofițerului moit, se întesnesc 

„prin corpul sau se:viciul unde a servit. Indemnitatea_ se dă fa- 
miliei și actele se trimit pentru lichidare, art. 29 R. S.- 

c) Pentru cumpărarea paelor de aşternut necesare 

“cailor şi oamenilor corpului. 

SI d) Pentru cumpărarea tuturor efectelor, materiale- 

“lor sau obiectelor, care au lost imputate și vărsată suma 

“la fondul de întreţinere. (Art. 116, 165 R. A.). 
; Notă. — Pentru toate aceste cheltueli se produc compturi 

îa regulă. Pentru chettuelile dela al. a de asemeni se produc 

„conturi de toate cheltuelele ce s'a ficut în limitele sumei „ho- 
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târâtă de şeiul corpului prin ordin de zi, maxiniuin cea prevăzută 
îo regulament. Pentru cheltuelile de înmormântări atât pentru 
ofiţeri cât şi pentru trupă, idem conturi în regulă de tot, ce 
sa cheltuit. 

ART. 72.—Trebuinţele corpului a cari urmează să 
iie acoperite din fondul de întreţiner Sind variate Şi nu- 
meroase comandantul are îndatorirea ca cheltuelile să 
le facă potrivit cu mijloacele de cari dispune și cu im- 
portanţa nevoilor ce trebue să îndestuleze în decursul 
întregului an. 

Drepturile hotărâte oamenilor şi cailor prin regu- 
lamente, decizii şi ordine ministeriale, nu pot li nici 
odată și sub nici un' pretext micșorate. (aici mărite, art, 
6l R. A). 

Comandanții corpurilor de armată, ai diviziilor, precum 
şi inspectori şcoalelor şi stabilimentelor se vor asigura 
cu ocazia inspecțiilor ce se fac, de modul cum se admi- 
nistrează iondul de întreţiriere, 

ART. 73.—Oiiţerii de Intendenţă, delegaţi ai co- 
mandamentelor se vor_asigura de modul cum se admi- 
nistrează acest lond cu ocăzia verificărilor trimestriale 
şi încheierilor anuale supunând la cunoştinţa comanda- 
mentelor respective observaţiunile. ce ar avea de făcut, 

ART. 74.— Fondul de întreţinere nu se poate ataca 
de comandant dentru cheltueli ordinare acestea trebuind 
negreşit a îi întâmpinate numai din veniturile anuale, 

Fondul de întreținere. este ; excedentul rămas după 
încheerea comptului de gestiune în bani la 31 Martie 
| Nota, — Vezi modificarea prin art. 32 din regulamentul 
neştiibirei din 1912, prin care s'a creat fondul de războiu care 
se alimentează din o cotă de 50%, din sporul cu care a crescut 
în fiecare an capitalul fondului de întreţinere rezultat la 31 Martie 

Vezi şi at. 5 din D. M. 134/1912 sub anexa lit. C. regu- 
lamentul soideior acest manual, ca defaicarea sumelor cuvenite 
fondului de război să se facă pe ziua de 31 Martie a fiecărui 
exercițiu, 

ART, 75.—ln caz când corpul are nevoi excepţio- 
nale, cari nu se pot satisface din veniturile anuale, se 
cere aprobarea corpului de armată sau a ministerului, 
după cazuri, pe calea ierarhică, care aprobă cheltuiala 
dacă o crede folositoare. 

Nota — Vezi art, 35 din regulamentul neștirbirei diu 1912 
publicat și în acest manual Vol, | „di capilalul acestui fond, însă 
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net 0 cheliuială nu se va putea face decâl cu - dprobarea.. prea: 
alabilă a comandantului diviziei pentru trupele și Serviciile in- 
divizionate, şi numai dacă cheltuiala nu întrece suma de lei 500: 
peste “ această sumă, precum şi pentru cheltuzlile de orice valeare 
 făeule: din capital de corpurile și serviciilor neindivizionate, se 
Pa cere prealabila apioBare a ministerului“. 

Conto:m ast, 41 din citatut! regulament ant, 75 şi 76 sunt 
„modificate prin art, 35 de mai sus în cesare priveşte modul cum 
-.. se aprebă che'tulele din capitalei fondului de“întretinere, 

ART. 16. — (Astiel cum a fost modificat pria I.D, 
Neo. 1238 AM. 0. 9 din 1907) 

«Nici o cheltuială nu se peate face din londul de 

pului şi numai după cererea comandantului». 
«Cheltuelile cerute după ast 75, aprobate de mi- 

nişter sau corpul de armaţă, se efectuează. întotdeauna 
din câpitalul iondului de întreţinere, astfel ca veniturile 

"anuale să rămâna cemplect la dispoziţia comandantului 
„ Grdinul de aprobare va prescrie ca cheltueala să se 
“facă din capital. - | 

_ «Comandanții corpurilor de armată nu pot, în nici 
“un caz, aproba cheitueli din fendul de întreţinere de 

„cat după cererea corpuriler și cel mult până la echi- 
„valența încă odată a venitului anual. (modificat vezi nota 

” de mai sus), 

. buincioase, cererea corpului, cu avizul comandamentului 
„Se va supune adrobărei ministerului, care hotărăşte. 

- «La aprobarea cheltueliler 'din fondul de întreţi- 
"nere de. către coinandantul cerpului de arinată sau mi- 

nisfer se. va ține seamă că în erice caz trebue absolut 
să rămână disponibil la fondul de întreţinere sumele 

“următoare caji nu se pot cheltui sub ici un motiv: 

  

    

      

     
   

    

     

- vicii de aceiaşi importanţă ; 
Să «Lei 6.000 la batalioane, divizioans, şi stabilimente 

de acecaș importanță constituite. în corp independent ; 
- „Lei 3000 1a compailii făcând. corp sau servicii ide 
aceeaşi importanţă.. 

AR ticol. este pecuniar răspunzător. 

  

întreţinere decât numai pentru interesul propriu a cor- . 

«Pentru cheltueli mai mari, cari ar îi absolut tre- 

«Lei 10.009 la regimente sau stabiiimente şi sei- . 

«Ori cine ar contraveni la dispoziţiunile acestuj ar- 

î „Răspunderea, coadă ilor corpurilor de trapă se. 
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slabiteșie de ministerul de război! pe baza constatări- lor făcute de către şelii serviciilor de intendentă şi pro- punerile comandanților corpurilor de armată. Pentru au- terităţile snperioare, direcția controlului, la controlul - gestiuniler, va semnala ministerului orice abatere dela. aceste dispozițiuni, cari stabilește râspunderea pecuniară».: 

Dispozițiuni relative la fondul de întrefinere. 

Nota. 1. — Când se solicită aprobări pentru chelțueli din. fondul de întreținere contorm art. 75 R. A. sau din alte fonduri (luragiu, muziză etc.) să se-arate în raport suma ce cerpul are disponibilă la acele fonduri. O. C. No. 34102: din 1904. Nota 2. — Constatarea cheltuelilor făcute de corpurt din fondul de iniretinere prevăzut la art. 74 R. A. se face la fine'e exerciţiului, după un tablou care se anexează la comptul de ges- tiune şi cate cuprinde numărul cheituelei din registru, suma chel- tiută şi numărul ordinului . de aprobare” în virtuiea căruia Sa făcut cheltuia'ă şi care ordin se anexează la cheltuiala respectivă, „Nota 3. — Pentru cheltuelile de întreținerea oamenilor, cailor trăsuriior, efectelor şi cazărmei în cazul când nu se lixcază a:0- cațiuni în bani contorm art. 77 R. A. a rămas în uz ari. î4$ „din vechiul rcgulament de administraţie câre prevedea a se de- termina prin ord.n de zi alocaţiuni fixe şi lunare în nau ăa tu- turor cheltuelilor de întreținere precum: spun şi vax pentru. Curăţenia oamenilor şi a efecielor, luminatul localurilor, cheltui cu întreținerea magaziilor, unsori pentru trăsuri şi cai, ascuţitul bricelor şi foarfeceior, întreţinerea țintelor, mătuii, lopsţi, iurci, lumânări, târnuri, Îitil, chibrituri, răşină, etc. 
Pentru toate aceste cheituali, când şeful de corp găsește cu cale a se aproviziona în natură pe an, irimestrr, sau lună, ho- tăreşte prin erdin de zi alocaţiunele, adică cantităţile ce urmează * â se distribui de olițerul cu aprovizionarea pentru liecare mate- rial în parte, liber [iind a stabili şi alocaţiuni în bani conforin at. 77, - 
A se observa să actualui regulament numai prevede ce anu- me Cantități de vacs, săpua etc. urmează a se da oameniler, după cum asemenea nu se prevede ce anume cantităţi de petrol uimtază a se a'oca pe numărul lămpilor precum şi numărul cre- . lor ce urmează a arde lămpile; toate aceste sunt lăsate la aprea- ciere şi hotărârea comandantului, | „În vechiul regulament se prede că pentru luminatul unei lămpi se a'ocă 25 miliiiuri petrol pe oră, iar numărul orelor de ilu- minat se. hotărăşte înainte de: trimestru, de. d'vizie, Astăzi cor- -Purile servindu-se de diferite sisteme da lămpi, natural că dară . S'ar îi lixat o alocaţiune ar fi dat naștere la încu'cături şi ne- tegularitaţi; de aceia corpurile după experienţele ce fac, stabilesc 
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ptin ordin de zi atât numărul tămpilor ce urmează a arde cât 

și cantităţile ce se a'ocă pentru fiecare sistem de lamţă: lămpi 

cu foc circular, lămpi simple etc. şi nemărul orelor ce urmează 

a arde liecare lampă. Aceasta măi mult pentu controlul interior 

al corpului şi cunoștința atât a celor ce distribue cât şi acelor 

ce primesc; de aceea este bine a se stabili prin ordin de zi atât 

întreţinerea cât şi eclerajul în ce cantităţi urmează a se distribui 

şi pe cât timp. 
” 

A se observa asemeni ca actualul regulament nu mai Îic= 

sează cantitățile de paie necesare la umplulul saltelelor și per- 

nelor, nici timpul când urmează a se înlocui paele aceasta fiind 

asemeni lăsată la hotărârea comandantului. Vechiul regulament 

prevedea 15 kgr. pentru saltele și 3 kgr. pentru perne. 

Nota 4.—Respectarea întocmai a dispozițiunilor privitoare 

la cheltuelele ce se fac din fondurile de intreținere,  (D. M. 487 

M. O. 45 R. 1910). 
, 

__ Având în vedere că din controlarea gestiunilor în bani pe 

exerciţiile bugetare precedenie, rezultă că mai toate corpurile de 

trupă au făcut cheltueli din fondurile lor de întreţinere peste ve- 

nitul anual acestui fond, atacând capitalul în proporţiuni ce de- 

păşesc dispoziţiunile regulamentare şi că această procedare s'a 

întemeiat lie pe ordine superioare greşit date, îie pe motivul in- 

suiicienței veniturilor ; 

Pentru desăvârşita respectare a dispoziţiunilor regulamentului. 

Decidem: 

1, Cu începere dela data publicării deciziunii de 

faţă, orice cheltuială din fondul de întreţinere se va face 

absolut numai în condiţiunile prevăzute de ant. 11 și ur- 

“mători din regulamentul de administraţie, astiel cum a- 

„ceste articole au fost modificate din înaltul decret No. 

1238, publicat în Monitorul Oastei, partea regulamentară, 

No. 9 din 1907. 

2. Sub nici o formă şi sub nici un Cuvânt, coman- 

damentele diviziilor şi ministeral nu vor mai ordona chel- 

îmeli din venitul acestui fond, venit pe care regulamen- 

tul îl pune exclusiv la dispoziţia capului corpului, pentru 

a face din el cheltuelile de întreţinere regulamentare. 

„8. Din capitalul fondului de întreţinere, comandamen- 

tele diviziilor şi ministerul nu vor mai putea aproba vreo 

cheltuială, decât dacă propunerea a fost făcută de către 

capul corpuluj aşă după cum prevede regulamentul, și 

numai dacă prin această aprobare nu se atinge partea 

din capital pe care regulamentul o declară neatacabilă. 

4, Orice ordin al comandantului - sau ministerului 

| prin care se aprobă o cheltuială din capitalul fondului de      
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întreţinere, trebuc să prevadă, în termeni expreşi, că 
cheltuiala, va îi acoperita numai din suma disponibilă a 
capitalului, fără a se atinge partea lui ireduetibilă. 

In cazul când ordinul nu ar cuprinde această lămu- 
rire cerută de regulament, sau Chiar dacă ar Cuprinde-o, 
îusă cheltuiala, nu sar putea acoperi din prisosul regula- 
mentar al capitalului —în astfel de împrejurări, capul cor- 
pului, întemeindu se pe decizia de faţă, va înapoia acel 
ordin, reportând situaţia câpitalului fondului său de în- 
treţinere, din punctul de vedere al părţi sale neatacabile.. 

5. Cheltuelile făcute din capitalul fondusilor da în- 
treținere până la data publicării acestei deciziuni, rămân 
bine făcute, dela această dată însă orice cheltuială în a- 
iară de prevederile regulamentului şi ale deciziunei de faţă - 

„Vor fi în sarcina personală a capului care a în3uviinţat-o. 
6) Acele corpuri de trupă cari la 31 Martie 1910 

au încheiat contu! de gestiune cu dificite la fondul de 
întreținere, vor căuta ca, prin economii, să le acopere 
neapărat până la 31 Martie 1911; în caz contrar, suma 
râmasă neacoperită la acea dată se va imputa capului 
corpului care a depăşit prin cheltueli veniturile acestui fond, 
Nota 5.—Cheltuelile ce se pot face de corpuri din venitul fon- dului de întreținere (O. C. 42 M. O. 29R, 1910). 

| Art. 7l- din regulamentul serviciului administrativ în cor- 
purile de trupă a lăsat un drept desăvârșit comandantului cor= 
“pului, ca în marginile veniturilor anuale să facă orice cheltuială 
din londul de întreţinere, pentru a îndestula toate nevoile. Tot 
regulamentnl prescrie o rezervă de capital, care nu se va putea 
cheltui, ca fiind trebuincioasă, peutru ca corpul să-şi poată aco- 
peri sumele pe cari este îndatorat a le ţine la portofoliu până 
la rambursare. . | 

“Cu toate aceste prescipțiuni calegorice, se cere zilnic mi- 
nisterului aprobări dive;se sub diferite inotive. De cele mai multe 
ori capii serviciului se mărginesc a le transmite ministerului ca 
să hotărască, fără a face vreo propunere. 

Toţi caută să fugă de răspundere şi să O lase pe alţii ; se 
dă loc astiel la multă corespondenţă, adesea ori fără folos real, 

Dreptul acordat comandanților de corpuri de-a lace orice 
cheltuială s'a îndeplinit adeseori greşit, s'a angajat cheltueli de 
lux, şi pentru cele neaparat trebuincioase a fost nevoe să se atace 
capitalul. Pentru a se înlătura aceasta, cheltuelile cari se vor face 
din venituriie fondului de întreţinere vor avea loc în ordinea 
următoare : 

1. Curăţenie, pentru oameni şi localuri: săpun, plata băilor 

   



  

      

  

spălatul rutelor, obiecte de scuturat sau. măturat, -ingrediente 

pentru desiniectaț, medicamente,. pae,,de bivuac, ete. 

"2. Luminat; lampe, candslej, petro!, uleiu. Nuiiiăral lumi- 

nelor se fixează lunar după nevoi reale, far pe timpul nopței ele 

- se reduc la. minium. - | | | 

73, Obiecte şi unelle pentru cancelarie, şcoli, bibliotece şi 

ateliere. , , 

4. Gbiecte şi unelte pentru prepararea, păstrarea sau dis- 

tribuirea hranei şi costul apei. Aceasta, se vor putea acoperi și 

din fondul hranei, în marginile alotaţiei. (Vezi art. 3 R. S. şi dis- 

poziţiunile în vigoare). ! - , 

5. Intreținea echipamentului : unsori, vacs, materiale peritru 

reparație. _ 

6. Intreținerea armelor şi irăsurilor: unsori, vopsele, ma- 

terial de repasaţie, material pențri tragerea în ţiată, scrimă, gim- 

nastică eiz. | - 

7. întreținerea localeior şi mobilierului: material pentru 

“ intreținera şi reparare, cari nu sar executa de sarviciul de geniu, 

8. Muzica: Inființarea şi întreţinerea obiectelor şi instru= 

mentelor di muzică se fac din fondul "muzicei. | 

“Cheituelile trebue *să se limiteze la minium, în mărginite 

alocațiunitor, lăcându-se cea mai riguroasă economie. Deiicits nu 

se admit, 

- Răspunderea prevăzută de regulament rămâne în vigoare. 

Nota 6... Interzicerea de a se măi face chellueli din fon- 

dul de întreținere, pentru vesela ofițerilor, (0, C.. 48 M..£5 

R. 1911), | “ Ii 

- La minister se primesc des2 interveniri pentru ase aproba 

din fondurile de intrejinere a corgutilor, ebiecte de veselă nece= 

sare ofițerilor în concentrări-şi manevre. 

Vesela necesară ofițerilor să fie cât se poate de simplă şi 

numai sirict necesar; iar valoarea ei să se avanseze de corpuri 

rambursându-se dela ofițeri în rate foarte” mici. | 

Comanădamente!e nu vor mai da Curs la nici 0 cere:e con- 

„tierie acestei dispoziţiuni. - NE 

| Nota 7. — Fondul băitor dela spitalele militare se va ad- 

ministra cu începere dela 1 Aprilie 1911, ca şi fondul de inţre- 

ţinere conform ări. 17 şi 75 din regulamentul se:viciului admi- 

nistrativ. In limitele venitului anual, şefui spitatului va putea face 

orice cheltueli reiative la tăi, dând prioritate costului apRi ce e 

consumă pentru băi și reparaţiuniior necesare instalaţiunilor. 

Capitalul (escedent dela 1 April a fiecărui an) nu se poa:e 

“chaituali decât cu aprobarea fhifiisterului (dir. sanitară) M. O, 

  

   
„25 pr. 1911, 

    

  

 



    

“Cheltueli mărunte de întreținere şi salubritate»: 

ART. 77. — Pentru cheltuelila mărunte de întreţi- nere -şi salubritate, comandantul, dacă nu găseşte de cu- viință a aproviziona din timp şi în cantităţi suficiente materiale şi obiectele . necesare pentru - întregul corp, poate hotărâ, prin ordii de zi, alocaţii în . bani Innare „ pentru întregul an, sau anumite epoci, lăsându-se sar- cina comandanților de companii; magazinerilor său dife- riților agenți de execuţie ai corpului, justificându-se cu semnătura lor de primire, fără alt comp, (Art. 10 al. d. R. Aj), 
| 

„Nota, — Acest articol nu s'a prea aplicat până acum, în fot cazul pentru justificarea cheltueli, urmează a se intocmai un stat în care ceriitică primirea sumei şi semnează toţi acei care prin ordinul de zi li se dă asemenea alocaţiuni în bani, 

II 

  

Fondti mazicei 

ART. 78. — (Astfel cum a fost modificat prin JI. D No. 1238 M. O. 9 din 1907), | 
„Acest Îond este destinat pentru întreţinerea muzi- cilor şi fanlarelor. o] ae 
„El se alimentează din : 

' „a) Alocaţiile bugetare ; 
' -»b) Subvenţiile ce se dau de judeţe şi comune ; 

„C) Diferite venituri, donaţii, etc. 
k " „Acest fond este lăsat la: buna administraţie a' co- „ mandanitului, care face din el che'tuelile necesare precum: 

„a) Plata gagiştitor. 
, „b) Cumpararea şi repa-aţia instrumentelor de mu- & zică?  - Sa 
i "»€) Cumpărarea note! :r muzicale, precum şi orice „alte cheltueli ce ar găsi truouincioase pentru întreţinerea „Şi îmbunătățirea muzicei“, 

ART. 79. — (Astfel cum a fosi modificat prin I. D. No. 1238 M.-0.. 9 din 1907). | 
„Cheltuelile acute cu întreținerea muzicei nu pot 

      



  

    

  

il 

depăşi veniturile. Dacă rezultă economii, o parte din ve 
niturile produse de muzică se poate împărţi ca gratifi- 

“ caţie muzicanţilor trimestrial sau la tinitul anului, ţinân- 

du-se socoteală că veniturile pot varia dela un trimestru | 
la altul. 

„Comandantul regimentului hotărăşte repartiţia de 
făcut, ţinând socoteală de toate cheltuelile cari se iac 

după articolul precedent. Cel puţin jumătate din aceste 

venituri -rămăn la capitalul londului, iar partea rămasă 
disponibilă se împarte între muzicanți în raport cu nu- 
mărul lor astfel: 

- «!/ş se distină ca maximum şeful muzicei : 
Si 27, se împarte între muzicanți în părţi proporţio- 

nale în raport cu clasa şi numărul lor de fiecare clasă, 

astiel ca muzicanți de clasa III să primească o parte, i 
cei de clasa II o parte şi jumătate, iar cei de clasa | | 

„două părţi. | | 
ART. 80, — (Astfel cum a fost modificat prin I. D. 

No. 1238 M. O. 9 din 1907). i 
«Fondul muzicei rămas disponibil !a linitul anului ih 

constitue un capital propriu, care nu se poate între- 
buința decât pentru cumpărarea instrumentelor de mu- 
zică, cari se aprovizionează. anual de către ministerul 

de războiu pentru toate corpurile, după cererile lor. 

„Dacă la cumpărarea instrumentelor nu ar fi sufi- 

cient fondul muzicei, se poate recurge la fondul de în- 
treţinere pentru suma care nu ar ajunge. Propunerile se 
fac pe cale ierarhică şi aprobarea se dă de minister în 
limitele celor prescrise la art. 76, relativ la administra- 
rea fondului de intreținere. 

  
    

   

    

    

    

    

     

    

      

Dispozițiuni relative la muzicele militare 

| Nota 1. — Aprovizlonarea instrumentelor muzicale D. M. No* 

» 204 M.0O. 13 R. 1914, | 

| Având în vedere că dispoziţiunile deciziei ministeriale No. 621 

publicate în Monitorul Oastei No. 44, partea reg 1lamentară No. 43 

“dim 11 Octomvrie 1911, nu asigură în bune condițiuni aprovizio- 

“ marea instrumentelor muzicale necesare armatei ; Decidem : 

- Aprovizionarea instrumentelor muzicale se va face de cor- 

puri în următearele cendiţiuni : 
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de alamă şi marca țării bakfong. 

      

i „4. Corpurile .vor cere oferte dela cel puţin trei fabricanți, | preferindu-se la condițiuni egale îabricanţii din ţară. » E 2. Pentru a- se asigura: buna calitate şi unilormitatea tonu- - lui, s'a hotărât stabilirea unui caiet de Sarcini, În care să se pre- | vadă condiţiunile tehnice pe cari trebue să le împlinească fiecare . instrument. . i i i „„ În acest scop se pune în vederea corpurilor că la întocmirea NI caietelor de sarcine să se. prevadă următoarele condițiuni tehnice :. Toate instrumentele vor fi în diapazonul normal de 870 * vibtaţiuni, adoptat pentru muzicele armatei române. 
Instrumentele. de lemn vor îi confecţionate din lemn de gre- nedii, bine uscat, clapele de bakfong, mergând în colonade (Său- lechen), la extremitate corpusul să lie prevăzut Cu un cerc de baktong. | 

cea mai bună calitate și de o: grosime suficientă pentru a garanta " soliditatea, - a „Legăturile vor îi de bakiong, iar extremitatea corpusului să. . fie dublată printrun cerc de baktong care să-i asigure iezistenţa, Toate instrumentele de alamă să fie prevăzute cu marca - tării aplicată din bakiong. 
Bassflugelhornul, Eufonion, Bariton şi Bass F în format drept, vor fi prevăzute cu câte două inele spre a se putea adopta curele pentru purtat în banduliera. « 

Condițiuni speciale 
Picolo în Des (Re bemol) 6 clape capul de fildeş. Flauto în Des (Re bemol) 10 ciape capul de lemr, Clarinett în Es (Mi bemol) 13 clape cu briile. 
Ciarinett în B (Si bemol) solo 13 clape cu brille. 
Clarinet în_B (Si bemol) Tutii în 13 clape brille. 
Piston în C (Do) cu colac în B 3 maşiui. 
Fliigelhorn în C (Do) solo cu colac în B 4 mașini, Fliigelhorn în C (Do) Tutti cu colac în B.3 mașini, Bassfliigelhorn în B (Si bemol) soto formă eliptică 4 mașini. Bassiliigelhorn în C (Do) flatti cu colac în B formă eliptică 4 maşini. ufonion în B (Si bemol) formă eliptică 4 maşini. . „_Bariton în B (Si bemol) pentru acompaniament format drept 3 maşini. a . 3 Corni în F (Fa) cu colac în Es pentru mâna stângă măsura mijlocie : mașini. | 

” Althora în Es (Mi bemol) corpus în sus 3 maşini, : Tromba în'F (Fa) cu colac în Es formaţi lung 3 maşini, Tromba basso în B (Si bemol) format scurt 3 maşini. Trombon în B (Si bemol) măsură mijlocie 3 mașini. Trombon basso în F (Fa) mâsură mijlocie 4 maşini, - 
Basso în F (Fa) format drept 3 maşini. 
Basso în F (Fa) format rotund 4 mașini. 
Helicon în Es (Mi bemo!) format rotund 4 maşini, | Helicon in B (3i bemol) 4 mașini, | 7 E Tebă mică cu bandulieră, corpul şi eercurile de “alamă 6 “şuruburi 

  

  

      

Instrumentele de ălamă vor îi confecționate din alamă din î
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obă mare cu bandulieră, corpul de lemn, 8 şuruburi de alamă, 

marca ţări în culori pe corp. 
Triangiu de oțel nichelat, mânerul de lecmu. 
Cinetie dim. 36 cm. veritabile turcesti. 
Recepţia instrumentelor muzicale contractate de corpuri se va face 

de comisia de administraţie azistată de capul muzicei, Ă 

    

   
   
   

   
   
     

    

Nota 2. — Condiţiunele în cari se pot angaja muzicile 

pentru cântări. D. M. 51 M. O. 3R. 1913. 
Pentru a se înlătura în viitor concurenţa ce-şi lac muzicile 

militare între ele, prin angajare cu prețuri scăzute şi pentru a 

au-se mai fractiora muzicile în bande mici; decid următoarele: 

i, Muzicile militare sunt oprite a contracta angajamente în 

garnizoane streine în cari se află o muzică militară, 

Se exceptează staţiunile balneare şi climaterice, unde orice 

muzică militară poate contracta angajamente; 

2. Muzicile cari au orchestră o pot angaja, sub restricțiunea 

+ ca muzicanţii disponibili să nu mai poată fi angajaţi aiurea; 

„3. Preţurile minime ale angajamentelor vor fi următoarele ; 

a) Pentru cântări de o durată de trei ore lei 50, iar pentru | 

fiecare oră suplimentară se va plăţi câte 10 lei; 

b) Pentru angajamente de cel puţin o lună preţurile vor ș; 

astfel calculate încât zilnic să revie cel puţin câte 40 lei pentr! 
cântări de trei ore, 10 lei pentru fiecare oră suplimentară, şi cu 

obligaţiunea să se servească muzicanţilor-o gustare cu un pahau 

-de vin sau bere; - Su 
'c) Pentru cântări excepţionale de o durată până la două 

ore preţul va îi de 40 lei;..:- | 

d) Când pentru cântări se angajează orchestra, în care nu 

întră decât o parte a personalului muzicei, preţurile de mai sus 

se vor reduce cu 25%;  . Ne 

e) Pentru înmormântări, după  chibzuinţa şefului de corp 

şi în raport cu mijioacele materiale ale familiei, nefiind îngăduit 

în nici un caz a plăti Sub 30 lei când muzica cântă numai acasă 

iar dacă merge și la cimitir. preţurile vor îi în rapoit cu timpul 

cum s'a arătat mai sus; o . 

1) în nici un caz, fie- în angajamentele zilnice, fie în cele 

" lunare, muzica: nu va ii obligată de a cânta mai muit de şease 

ore pe zi. A : 
„„...4. Oricine doreşte să angajeze muzica militază va face 0 | 

„cerere scrisă şi care va arăta lămurit timpul şi condiţiunile în ț 

cari doreşte să o aibă, condițiuni cari în nici un caz nu pot fi |] 

altele decât cele cuprinse la articolele de mai sus. Odată cu ce- i 

-:« rerea se va “depune și costul, în schimbul că:uia tassierului va - 

”. libera o. tecipisă. din registrul cu matcă. | 

; + Pe această cerere şeful coxpului va pune aprobarea sa. 

- “Şeful muzicei va lua cunoştinţă de condiţiunile în cari s'a: N 

angajat muzica semnând de vedere, iat după executarea servi- i 

ciului va certifica pe aceeaş petiţiune timpul cât s'a cântat, precum 

„şi dacă s'a dat muzicanţilor gustarea, atunci când este cazul. 

    

N
 

      
 



    

N 

  

    

       

117 

  

5. Pentru angajari lunare sau mai lungi se vor face con- 
tracte în regulă, pentru executarea cărora se va cere o garanție 
al cărui cuantum se lasă la chibzuinţă șeîului de corp. 

6. Ofițerii de intendență vor semnala comandantului orice 
abatere ar constata dela dispoziţiunile prezentei decizii, pentru a 
se lua măsuri de îndreptare. 

7. Orice dizpoziţi contrarii deciziei de faţă sunt și rămân 
abrogate. - | 

Vezi şi D. M. 766 M. 0. 50 p. r. 1911, dea nu se mai 
acorda. sub nici un cuvânt ca muzicele militare să cânte gratuit 
nici chiar pentru serbări, baluri, eic,, organizate de societâţi de 
binefacere, comune, județene, etc. : 

ldem D. M. 183 M. O. 13 R. 1912 că muzicile. militare nu 
pot contracta angajamente mai mari de 48 ore, în afară garni- 
zoanelor lor, decât cu aprobarea comandantului diviziei respec- 
tive în urma unui raport al comandantului garnizoanei. - 

Nota 3. — Ciauzele ce trebuesc să facă muzicele militare în . 
angajainente. ' 

1. Ordinu: ministerului 5121/1905: 
Pentru a avea o normă în angajamentele ce fac mu- 

Zicele militare. precum și peritru a se evita pe viitor dife= 
vite reclamațiuni făcute de primăriele orașelor ce suhven- 
ționează aceste muzici în sensul că unele cere ca muzica. 
să nu plece în tabără cu regimentul, altele să uu plece 
la manevre precum şi alte multe reclamațiuni de acest 
fel, am onoarea a vă face cunoscut că rezolvirea acestor 
chestiuni am lăsat la aprecierea Domnilor Comandanți ai 
Corpurilor de armată care va avea a judeca fiecare caz 
în parte. 

In stabilirea acestor chestiuni domnii comandanții ai 
corpurilor de axmată vor avea în vedere a face ca muzi- 
cele să nu uite că fac parte din regiment precum și de 
faptul că aceste angajamente sunt necesare pentru a la 
procura mijloacele de întreţinere. _ 

De asemenea se va mai avea în vedera că angaja- . 
mentul muzicelor la staţiunile balneare are preferința asupra 
angajărei către particulari. | | 

Ordinul corpului III armati No. 6423 din 13 Iunie 
1906. - * | 

"Cu onoare se' comunică d-vs. pe contra pagină copie 
după ordinul Ministerului de războiu No. 5121 din 9 lunie '. 
a, c. rugându-vă a lua dispoziţiuni pentru întoemăi exe- 

„cutare bine voind a cunoaște că DI, General comanâant  



“al corpului de armată. pe acest: ordin 'a pus următoarea 

„uu. „Se va da ordin corpurilor în acest! sens' pentru ca 

pe viitor angajamentele muzicelor să şe Încă, în așa” con- 

„diţiuni ca corpurile să nu fie lipsite de muzici în, marșuri, 

“manevre şi concentrări. | a N 

| 5, Vezi şi M. O. 29.:R. 1911 relativ li elauzele. ce 

"trebue să pună muzicele militare în augajamentele ce fac 

oa în anumite cazuri de solemnităţi sau secbări cu caracter 

„general, muzica să cânte . fără vreo despăgubire pentru 

contractanți. - i 

-Nota 4. — Relativ la persona! şi angajirea lui; vezi : 

a) Regulamentul -muziceior. militare, oleiţii legi pag. 

908, a cărui dispoziţiuni întrucât n'ar îi contrare rigula- 

_ mentelor actuale, urmează a se avea în vedere Vezi şi 

- modificarea art. 11: M. O. 11/1879. ie | 

- b) Relativ la angajarea gagiştiior vezi M. 0. 32/1885 

'sau colecţii de decizii pag. 66 precum și dispoziţianile dm 

"acest regulament relative la angajarea maeștrilor (notele 

„de sub anexa lit. G.). o 

c), Relativ la “oamenii: necesari muzicelor : dela regi- 

„ mentele-de infanterie, sa vor recruta conform ârt. 86 și 

95 din legea de reciutare, dintre tinerii recrutaţi în absenţă 

“şi voluntari cari servesc 3 ani. 0. C. No. 11 M. 0.:10 

0 1914 şi 8 RIA, i 

„. 4) Angajarea. copiilor de trupă, 

Nota, 5.—Into:uirea semnalelor E: 

i.» Nota 6 — Ordinul circular, N 
1919, publicat în - Monitorul Cibial -N5. “19: 

Ministe:ul de răzbâi;iprimind din pantealuuităților rapoarte . 

prin care se asată d&'Bagiştii și copiii ; d&-triipă“de ia muzicile 

„militare, -paârăsesc serviciul înainte d pia: angajamentul c: 

„au :fiind ademeriţi. de noi angajamente,emaâi favorabile la ale 

regimente, proczdeu care este, dăunător și muzicilor şi discipli- 

eizise ordonă: ap CORR 
3-1) Nici un gagist nu poate îi angajat de. regiment la mu- 

zică sat: ca .jnstractor de cornişti sau trompeţi, pănă ce nu Vă 

prezenta din partea regimentuiui uade a fost, un certilicat de 

bună purtare și un 'cert ficat prin câre să se davedeasză că s'a 

expirat argajamentui ce a avut cu regimentul; 
4 x 

Nici un copil de trupă nu va putea. fi angajat de regi- 

muzică, până ce nu se constată că ma:mai iost anga-  



      

3) Gagiştii cari nu-şi respectă angajamentul făcut cu re- 
gimentul vor îi urmăriţi pe cale juridică; 

4) Contractele de angajare ca gagist la muzică, se vor su- 
pune pentru aprobare autorităţilor imediat superioare, pentru a 
constata” dacă s'a respectat dispoziţiunile prezentului ordin. 

Corpurile vor înainta Ministerului, Inspectoratul muziciler, 
un tabel de toți reangajaţii, gagiştii şi copii de trupă, ce au ca 
muzicanți şi instructori la corniști sau trompeţi, urmând ca în 
viitor, orice mişcare survenită îu acest personal, să fie comuni- 
cată Direcţiei infanteriei, inspectoratul muzicilor, pentru a se face 
cuvenitele operaţiuni în controale. 

Fondul furagelor şi lemnelor 1) 

ART. 81. — In principiu îuragele şi lemnele se dau 
corpurilor în natură fie din depositele regionale, tie prin 
întreprinderi, asigurate de către comandamentele corpi- 
rilor de armată, după instrucţii anexa litera D. 

Primirea din deposite de către corpuri se face con- 
îorm regulamentului de subsistenţă, 

Când aprovizionarea Îuragelor și lemnelor în total 
sau în parte se hotărăşte a se face direct de către cor- 
puri se îndeplineşte tot după instrucţiile anexa lit. D. 

In asemenea cas, se deschide în compțul de ges- 
tiune în bani a corpului una sau două coloane speciale 
după cum este nevoe, una sub titlu de „iondut îura- 
gelor“ şi alte „fondul lemnelor“. 

Toate primirile şi cheltuelile făcute de corp în 
acest scop se înscriu Sub aceste titluri la londul res- 
pectiv pe măsură ce se produc, 

Nota 1.—Până la 1 Aprilie 1906 corpurile îşi aprovizionau 
şingure furagele trebuincioase din alocaţiunile bugetare care erau 
prevăzute la un loc cu solda şi hrana trupei. Actele de alocaţii 
se trimeteau la ordonanţare iar toate. primirile și cheltuelele: re- 

„lative Ia aprovizionări întreţinere şi conservarea furajelor, formau 
“un fond separat în contul de gestiune, administrându-se ca şi 
„celelalte îonduri ale corpului. (M. O. 4 și 15 R. 1902); 

Prin instrucţiunile ministeriale din M. O. 6 R. 1986 
Vau modificat dispoziţiunile de mai sus, desființânduse 
din gestiuni fondul furajului, iar odonanțarea lor âcân- 
du-se dela art. separate ale bugetului. 

1) Prin furage se înțelege fânul și orzul sau ovăzul cu care se hă- 
nesc caii ofiţerești şi ai trupei. Prin lemne, combustibil de orice fel, des- 

„ tinat la încălzirea clădirilor, ferberea hranei şi altele,           



     120. 

In prezent aprovizionarea combustibilului şi i tu rajelor 
se iace în baza instrucțiunilor speciale, care au moditicat 
complect anexa lit. D din regulamerit și cari sunt : 

a) «Pentru aprovizionarea combustibilului” instructiu- 
nile minist. publicate în M. 0. 17, R. 1909. 

b) Pentru aprovizionarea furajelor, instrucţiunile mi- 
nist. publicate în M. O. 18 R, 1908. 

Ambele aceste. instruaţiuni cu explicaţiuni şi  modifi- 
cările suferite sunt trecute în acest manual, la anexa lit, D 

După aceste instiuoțiuni - atât combastibilul (lemne, 
cărbuni, păcură) cât Şi furajele (fân, ovăz) se aprovizio- 
nează de minister prin comandamentele de divizii şi gar- 
nizoane. 

Ministerul fixează tarife pe garnizoane, în limitele 
cărora comandamentele fae aprovizionările necesare, iar 
corpurile primesc combustibilui și îurajul în natură. 

Ordonanţarea se face de comandamentele de divizii, 
din creditele delegate de minister dela arî. respective „al 
“bugetului. 

In ceeace privește” paele, după ultimele dispoziţiuni 
şi conform prevederilor ultimului buget pe ex. 1816/1917 
ele se aprovizionează de -corpuri în limitele alocaţiilor bu- 

e getare fixate prin decizie ministerială. Alocaţiele în bai 
pentru pae se fac venit la fondul instr. care suportă chel- 
tuelele relative. Se 

    

            

    

    

              

    

   

     
    
   

    

Recepţia şi plata furagelor şi lemnelor 

“ART. 82. — Recepția aprovizionărilor de îurage și 
lemne la corp, se lace de către comisia de aprovizionare 
prin încheiere de proces-verbal, văzut și aprobat de 
comandant. (Vezi detalii la anexa lit::D.). 

“Plata 'se efectuează de casier: corpului după comp: 
_turi“model 58, sau compturi cu lirma înregistrată, pre- 
'-sintate de întreprinzători, (la care se anexează bonul ofi- 

ţerului cu aprovizionarea conlorm. art, următor). 4: 

Inregisirarea furagelor şi lemnelor 

“ ART, 83.—Furagele şi lemnele primite de corpu- 
“zile de trupă Îie din depositele. administrațiunei fie de   

    

    
 



    

către comisiile de aprovizionare ale garnisoanei sau ale corpurilor de trupă sunt înregistrate asupra olițerului cu :. aprovizionarea în registrul model 375, pe măsură ce se "primesc, 
Primirea materialelor de către ofițerul cu aprovizi- onarea se îace.cu bonuri liberate din registrul model 24 Pentru materialele primite direct de corputț dela lurnisori, bbnurile ofițerului cu aprovizionarea vor îi anexate la compturile de plată. | Sa ART. 84. — In afară de distribuțiile lăcute serviciilor Şi unităților din COrp, nici 0 operaţie de scăderi nu va avea loc în registrul ofițerului cu aprovisionarea, dacă nu vor fi autorisaie prin ordinul comandantului Corpu- lui de armată, | | Nota 1. — Pentru toate primicile de subzistenţe: sau materiale din depozitele administrative, nu se face procese verbale de primire, de oarece ele au fest deja primite de comisiuni speciale de recepţia. 
Nota 2. — Din art 84, de mai sus rezulta că nu se ş pot iibera lemne sau Iurage ofiţerilor și gradelor inferi- . oare din corp, - din aprovisionările făcute pentu trupă, : decât numai când ar Îi autorizate de corpul de armată sau pria desiziuni ministeriale. Aprovizionările speciale, care se iac pentru lemnele necesare sfițerilor. sunt sepa- rate şi se distribue conform: instrucțiunilor litera D. Nota. 3. — Relativ la înregistrarea furagiului, vezi or- dinul cireutar 19 M, 0. 30 of. 1900 p. 110 care prevede că înregistrarea furagiului aprovizionat să se facă după media preţurilor stabilită de comandamente, 

   
   
   

        

   
    

  

   
   

Drepturile: la alocaţii:) 
3 

ART. 85, — Toţi caii înscrişi în controale şi prezenţi au dreptul la alocaţii de furaje în natură, Şi 
Compoziţia raţiilor pentru fiecare din animale și felul de producte este cea lixată prin tarila anexa litera E, “ART. 85. — Furajul cuvenit cailor trupei cu schim- „bul se dă în natură. Când nu este cu Duiință aceasta 

. 1) Prin cai se înţelege şi orice alte animale înscrise în controale Precum : boi, catâri, asini, 
”  
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- se dă în bani, plătindu-se călăraşiler la intrarea în schimb 

prin state nominale model 72, întocmite de comandan- 

tul excadronului în dublu exemplar pentru fiecare lună, 

“după tarifa garnizoanei unde este chemat a îace serviciu 

“In acest scop, corpurile de trupă dau coinandan- 

ților de excadroane avanse permanent egale cu costul 

furagelor pe timp de o lună. o , 

Când îfurajul se dă călăraşilor în natură din de- 

posite, alocaţia se face prin foile de zile, la care se 

alătură un singur stat certijicat de comandantul esca- 

dronului. | 

ART. 87. — Constatarea drepturilor de alocaţie pre- 

“cum şi lichidarea, se face conform prescripţiunilor re- 

gulamentului soldei şi instrucţiltor sale. 

Dispoziţiuni relative la stabilirea alocaţiilor 
| şi lichidarea furajelor: 

Nota 1. — După dispoziţiunile în vigoare furajul pentru toți 

caii în serviciul armatei se dă în natură și numai pe numărul 

cailor în ființă. 
Două condițiuni se cer pentru ca un cal (oiiţeres: sa-i de 

t.upă) să aibă drept la alocaţii de furaj: 

- aq) Să fie prevăzut in buget. 
_b)Să fie în liinţă la corpul de trupă iar ofițerul să-l posedă 

în realitate 
Excepţiuni, precum : cai neprevăzuţi în buget sau alozaţuni 

"de furaj în bani, se hotărăsc numai de minister. | 

Nota 2. — Coniorm ordinului circular No, 23 M. O. I4R. 

1909 care: cuprinde încă dispoziţiuni şe sunt aplicabile, întrucât 

ni sunt contrare altora şi nu sunt revosate; precum D. M. 81 M. 

0.13 R.'910, stabinrea drepturilor la alocaţii de furaj se face astlel: 

1. Au drept la furajul în natură toți caii trupei prezenţi la 

hrana în limitele efectivului bugetar. Alcaţiunile se fac în baza 

ordinlui de zi de insumare şi punere la hrană, dat de coman- 

dantul corpuluui sau canu: serviciului, observând. se pentru re- 

* monţii dispozițiunile art, 7 dia D. M. 404 M. O. 28 R. 1911 

-- “(tre :ută. în acest manual, vezi tabla materii), | 

„2 Pertru cati vânduți, morţi, ncişi sau dispăruţi, aiccaţiunele 

„se vor'stabili- prin ordin de zi conlorin art. 24—83 din D. M. 

404/1911, 'care va constata data cânii au avut loc aceste schim= 

bări de poziţiuni. , 

_.» 2, Pentru caii. oiiţerilor prevăzuţi in buge:, se alocă de ase- 

„meni furajul în natură şi numai dacă ofiţerul possdă ca'ul. In 

“aceleaşi. condițiuni se va aioca iuraj şi pentru ofițeri specilicaţi 

în' recapitulaţia generală a bugetuiui (al ireilea cat ofiţerilor de 

Stat-Major şi ofiţerilor din trupele călări şi pentru un calintend                                                                           

  

        

  

        

   

     



   
  

   

  

căpitani şi locut. adjutanți la regim. infanterie, bat. vânători şi 
comandanții secţii mittatiere). o | 

3. Punerea şi scoaterea dela hrană se hotărăște prin ordin 
de zi de către comandaatul corpului sau şeful serviciului. Ofițerii 
din administraţia centrală și dela comandamente, hrănesc caii la. 
uniti din corpurile sau serviciile din garnizoana în care se allă. 

“In baza rapoartelor ofiţerilor, ministerul şi comandamentele dau 
ordine respective, | 

4. Caii cumpârați din comerţ de către ofijeri pentru com- 
plectarea cailor regulamentari (cu bani proprii sau imprumutaţi: 
dela cassa de credit) precum şi âcei primiţi dela depozitul de re- 
montă Cislău, se pun la hrană prin ordin de zi, pe ziua prevă- 
zută în procesul verbal. Scoaterea dela hrană asemeni în baza 
ordinului de zi (art. 3 şi 4 D. M. 8111910 M.0. 13 R.) 

5. Furajul pentru toţi caii armatei fiind prevăzut la acelaş 
articol bugetar, se va proceda în acelaş mod ca peniru oameni , 
adică caii se vor hrăni şi li se vor face a!ocaţiuni la corpurile 
unde fa: serviciu, scăzându-se dela corpurile în cari contează. 

” Justificarea atocaţiilor. prin ordin de zi, în baza actelor trimise 
de corpul de origină. 

6. Alocaţii de furaj în Dani nu se admit decât în mod ex- 
cepțional, după aprobarea prealabilă -a ministerului şi numai 
aiunci când nar Îi cu putință a se lua furajul în natură -dela. 
vreun corp sau serviciu apropiat, [n acest caz costul iurajelor se 
va ordonanța dșla ari. respectiv al bugetului, în baza statelor 
nominale, pe alocaţia prevăzută în bugct. Se va observa a nu se 

“ face alocaţii în natură pe aceat timp, | 
7?) Cai sau alte animaie : boi, catâri, măgari, înfiinţaţi de 

corpuri pentru dilerite sesvicii reclamate de gospodăria lor sau 
pentru transportul păelor, Aatrucât nu sunt prevăzuţi în buget, 
vor fi hrăniţi de corpuri din fondurile de întreținere, în caz când . - 
veniturile anuale poi suporta această cheltueală, contrariu se vor | 
vinde. . | | 

Nota. 3.—Relativ la alocaţia peatru polcovit, în bugetul ulti- 
mului ex 1916/1917 se află prevăzut câte 4 bani de cal pe zi 

- oliţeresc sau de trupă. | 
Această alocaţie se care prin state numerice trimesriai pe 

efectivul bugetar al .caitor. Stima se vrdvianțează de'a art. bu- 
getar respectiv frecându-se în primiri ia fodui de întreţinere al 
corpului raspectiv, în sarcina căruia rămâne plata tutulor chel- 

„ tueletor refaiive la poicovit, aa ” 
„Caii puşi în subsistenţă se adaugă în statul corpului care-i 
hrăneşte şi sa scad din acelea a corpului îa cari contează. ? 

| „Relativ la epocile când se potcovesc caii, curățirea unghiilor 
"etc, vezi anexa lit. G. din acest regutament. | . 
„Nota 4—Ordin circular No. 11765 din 13 urle 1919, relativ : 
Ia aprovizionarea armatei cu furage. 

Prin ordinul. telegrafic No. 9103 din 26 Maica. e. 
sa dispozat ca pentru aprovizionarea furajelor (fân, pae, 

  



grăunțe), unităţile pot da oameni la. munca câmpului în 

“condiţiunile D. M. No. 350/7911. ” | 

- "Pentru executarea acestui ordin se pot lua următoa- 

vele măsuri: | . 

81. — Unităţile văr da oameni la munca câmpului 

în: raport cu efectivul disponibil, căutând însă a-şi asigura 

- întreaga cantitate de îurage astiel : | 

a) P.S. şi celelalte 'nemobilizate vor aproviziona 

pentru cel puţin îndoitul efectivului de animale al Corpului 

din timp de pace (tabela efective 1916). 
b) Ia ceeace priveşte trupele active, se vor da ordine 

“ulterior, după ce mai întâi se va avea avizul Marelai 

cartier general în această privinţă. | 

$ 2. — Avâmdu-se în vedere situaţia anormală în 

"care încă ne găsim, din cauza lipsei de alimente, dispo- 

ziţiunile D. M. No. 350.911 nu pot fi aplicate în între- 

- gime, în ceeace priveşte _obligaţiunea ca proprietarii să 

dea hrană trupelor date în scopul arâtat mai sus. 

" Unităţile vor lua "însă măsuri pentru hrănirea, oame- 

“nilor cu alimente din depozitele -armatei, acolo unde pro- 

ptietarii nu vor putea hrăni trupa. In acest caz proprie- 

tarii vot fi obligați a plăti câte lei 4,50 pe zi de om 

pentru hrană. aa o 

Această sumă sa va vărsa la tezaur, iar recipisele, se 

vor înainta Diviziei respective cun copie, depe angajamen- 

"tele făcute și tablele nominale de oameni. în care se va 

arata numărul de zile cea lucrat ficare om. . 
Comandamentele de Divisii prin ofiţerii de intendenţă 

„răspectivi, vor ţine seamă de acesta tabele la verificarea 

livretelor de ordinar ale corpurilor respective. 
_» Recipisele centralizate se vor înainta lunar de către 

Divizie. Secţiei Subzistenţelor de unde. se vor înainta ser- 

viciului. Contabilităţei. i 
' Deosebit, propriet arii vor mai îi obligaţi.a plăti prin 

„ corpurile“sau serviciile respective suma cuvenită. pentru 

„: munea' fiacăzui om după tarifele fixate de Consiliul Su- 

*. perior al agriculturai, cari se găsese publicate în. Moni- 

„torui, Ofieiai No. 136 din 3 Septembrie 1917. 

2" AmiOl acesta mu ae mai varsă wimic lu. fondul de. 

“ Antreţinere şi toată suna se va da oamenilor. 

e  
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$'3. — Furaiul aprovizionat în condiţiunile de mai sus, sc va plăti cu preţurile maximale ce se va stabili de 
Ministerul de Industrie și Cumerţ, | 

$ 4. — Unităţile mai pot face și angajamente psn- tru aprovizionarea furajelor și în dijmă, | 
În acest caz pentru ca oamenii să lucreze tot cu aceeaș tragere de inimă, vor îi hrăniţi şi plătiți de cor-: puri, pentru acest Incru suplimentar, cu 0 primă zilnică 

echivalentă cu solda gradului, prin state nominale, cari - se vor veritica de ofiţerii de intendență respectivi şi la 
Care se vor anexa copii de pe procesul-verbal de recepţia iurajului, iar plata din creditul de război | 

Pentru asigurarea stocurilor necesare de pae și orz, 
ovăz sau grâu, fân, ovăz și orz, angajamentele vor i făcute în astfel de condițiuni, ca ele să fie cât. mai avanta= 
joase pentru armată. | 

Contractele încheiate pentru aceste angaţări vor: îi aprobate de către Comundamentele de divizii, cari rămân . răspunzătoare de felul cum s'a incheiat aceste angajamente. 
$ 5. — Pentru a se evita transporturile iurajelor 

atât pe cale ferată şi cu carele, toate angajamentele să se. facă, pe 'cât posibil, pentru regiuni în apropropierea loca- 
lităţilor ocupate de unități, în orice caz nu prea departe - de C. F. | ; 
„Când corpurile nu dispune de mijloace pentru trans- portul furajelor la reşedinţa unităţilor. pot angaja căruţe, - cele va plăti conform tazitului tixat de Coasiliul de miniștri prin jurnalul No. 497 Monitorul Oficial No, 288/919. 

$ 6.— Pentru ca ministerul să fie la Curent cu toată activitatea ce se depune pentru a asigura hrănirea anima- ! lelor în cele mai bune condițiuni, toate comandamentele 
vor înainta ministerului, secția subsistențelor, la fiecare 1 
şi 15 al lun, o situaţie însoţită de un memoriu prin care să se vadă: condiţiunile, cantităţile de furaj angajate, can-. titățile recoltate și localităţile unde sunt jăcute angaja 
mente, cari situaţii centralizate se vor prezente D-lui ministru pentru unităţile ce au sub supraveghere adm-tivă 
conform D. M, No. 54/918 şi următoarele: o 

Ş 1. — Seceta excesivă din anul trecut a făcut ca 
atât urmata cat ŞI populația ţării să piardă un număr foarte mare de animale, astfel că din această cauză toate  



     

                                

   

                            

   

   
  

vamurile de activitate, în special agricultură, resimt în mod 

“evident lipsa vitelor. 
Pentru a preîntâmpina o. lipsă şi mai mare de vite, 

trebue a căuta 'să îngrijim Cât mai mult stocul restrâns 

de animale ce avem în prezent. 
Pentru aceasta se impune ca, pe lângă măsurile de 

provedere arătate mai sus, să constituim rezerve de turaje. 

Aprovizionarea acestor rezerve se va face de câtre 

comandamentele notate mai jos, prin serviciile lor de in- 

tendenţă, în conformitate cu dispoziţiunile instrucțiunilor 

ministeriale No. 846 din 19 Aprilie 908 anexa lit. D (acest 
manual) regulamentul administrativ, adică: “ 

a) Prin cumpărături de furaje dela fermele Statuiui. 
b) Prin licitaţie publică cu termen de urgenţă. 

c) Cumpărături priu bună învoială direct dela pro- 
ducători și obștii. 

Rezerva de furaj ce trebuie să conţină aceste depo- 

zite va fi cantitatea necesară, calculată după efectivul cai- 

lor ce posedă trupele fiecărui comandament pe timp de 

"8 luni, | Li 

1. — Pentru Transilvania $. 0 C. 6 7 A va lua 

măsurile indicate mai sus, înființând depozite pentru păs- 

trarea acestor rezerve de furaje la Sibiu, Cluj și Brașov. 

| 2. — Pentru Bucovina Serv. Inted. C. 4 A. va lua 

măsuri pentru înfiinţarea depozitelor dela Cernăuţi şi Su- 

ceava, care va deservi la nevoe toate unităţile C. 4 A. 

3.—Pentru Basarabia Serv. Latend C. 5 A va lua 

„măsuri pentru înființarea depozitelor la Ungheni și Reni. 

“4, — Pentru vechiul regat Sarv. Intend. C, 1, 2, 3,. 

Armată vor lua măsuri peniru Oltenia, Mantenia, Moldova 

să înfiinţeze depozite analoaga în Craiova, București (de- 

pozitul de furaje), Focșani și Mediidia. 
5. — Pentru Dobrogea, Divizia 15 are îusăreiuare de 

a strânge și forma 2——3 dopozite de fân și pue, eventual 

pas de orz şi ovăz în Dobrogia şi deltă în care scop 

va lua grabnica măsuri ca la timp să înceapă recoltarea 

“.„(eositul fânului şi secerișului). i a 

$ 8. — Se lasă latitudinea peniru schimbarea loca- 

lităţilori după aprecierile - Comandamentelor respective. 

)  
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$ 9. — 8. 0. 6. 7. Comand. C. 1, 3,3, 4, 5, Ara mată şi Div. 15 sunt rugate a trimite Ministerului, See- 
ţia Subsistenţelor, un memoriu detailat, relativ la măsu- 
rile luate în vederea executărei dispoziţiunilor de mai sus. 

b) Lemne 

ART. 88. — Lemnele se întrebuinţează în corpurile de trupă: ” 
a) La încalzitul locuinţelor: 
b) La îfiertul hranei; 
c) La spălatul rufelor şi încălzirea ventilatoarelor. 
ART. 89. — Pentru încălzitul locuințelor se alocă 

corpurilor și serviciilor combustibil pe numărul sobelor 
ce încălzeşte, şi pe timp dela 15 Octombrie până la 15 
Martie, conform instrucțiilor anexa litera F. | Nota. — Se alocă în total pentru 151 zile sau 152 când luna Febrnarie are 29 zile, din care 78 zile in trim. Octombrie şi 73 sau 74 zile în trim. lanuarie. | 

„ART. 90 — Comandamentele constată în fiecare an cel mai mult până la 1 Septembrie, prin ofiţerii de inten- 
dența sau suplinitorii legali, drepturile la alocaţiile de 
încălzit pentru fiecare Corp. sau serviciu în parte, 

Procesele-verbale de constatare, aprobate de co- 
mandantul corpului de armată servesc ca acte justili- 
Cative la alocaţii. 

Nota 1. — In procesele verbale se trec toa!e sobele ce ur- mează a se incălzi, specificându-se care sunt cu alocațiuni de 50 kgr. sau 30 kgr. şi din care urmează a se deduce 20 la sută conform d'spoziţiunilor în vigoare. 
2) Raţiile fixate se pot micşora sau mări după temperatură prin ordinul comandamentului, neputându-se întrece în total can- tităţile fixate pentru timpul prescris de încălzire, art. 93 R. subsist. 3) Suplinitorii legali ai ofiţerilor de intendenţă, sunt co- mandanţii de garnizoane. Atribuţiunile ce le exercită în locul ofi- țerilor de intendenţă, vezi art 47 şi 48 din regulamentul servi- ciului de intendenţă, M. O. 27 din 1833 şi colecţii legi pag. 1003. 
ART. 91. — Pentru fiertul hranei se alocă corpurilor 

combustibil după cum se indica în instrucțiile anexa literal. 
Nota. — Modul sum se fac alocaţiile, vezi anexa lit, C. din R. S. „lichidarea combustibulului și furagiul“, 
ART. 92. — Pentru spălatul rufelor şi încălzitul ven- | 

tilatoarelor se alocă corpurilor combustibil după con-: 

$ 

,        



“Statarea: şi aprobarea corpului de armată, în raport cu 
„instalaţiunile de cari dispune și cu elcectivul trupei. 

In căzul ca corpul să nu aibă instalaţiuni speciale, 
toate ruiele trupei” -se- vor - spăla de oamenii cărora a- 
parţin sau la ncvoe absolută prin spălătorese particulare, 

Nota 1.—Pentru pichete se alocă câte 6000 kgr. lemne pe 
an, în'total, atât pentru încălzit cât şi pentru fieit hrana. 

| Această alocaţie se fixează numai pentru calcularea dreptu-: 
rilor la alocaţii cuvenite corpului. De fapt, corpurile vor repar- 

- tiza pichetelor cantitatea strict trebuincioasă în raport cu efec- 

"tivul şi cu situaţiunea lor, dând la pichetele de vară mai puţin ca - 

la cele de iarnă D. M, No. 254 M. O. 30 R. din 1900şi anexa 
din RA, - „- 

Nota 2. — Pentru orice alte alocaţiuni neprevăzute de art de 

' “mai sus, ca : băi castele de apă, etc. se cere aprobarea minisierului, 

înaintându-se proces-verbal de constatarea făcută. 

Nota 3.—Ord. minist.. 9411/1912 relativ la alocaţii de com. 
busţibil pentru băi și spalatul rulelor: 

Am onoare a face cunoscut că dispoziţiunile ordinului cir- 

cular No. 42 publicat în Monitorul Oastei p. £. No. 29/910 (vezi 

Pag... prescrie diferitele cheltueli care se fac din venitul fon- 

dului de întreţinere între care sunt și cele pentru spălatul ru- 

felgr şi băior oamenilor, în caz când corpurile nu posedă insta- 

laţiun: de asemenea natură, i 
li ce priveşte însă, corpurile cari au îns:alaţiuni, conbus- 

tibilul necesar se alocă şi plăteşte din buget. 

| Rezultă dar, că în caz când corpurile nu posed instalațiuni 

proprii pentru băi şi spălat rule, atunci plata acestor servicii se 

va face din venitul fondului de întreținere, potrivit ordinului cir- 

cular No. 42 de mai sus, iar când au ăsemenea instalaţiuni com- 

bustibilul li se alocă din cel aprovizionat dela articolul respec- - 

tiv al bugetuiui. . 

Nota 4.—D. M. 608 M. O. 39 R. 1913. A'ocaţii de com- 

bustibii pentru desinfectatul efectelor cu etuva „Gereste-Hersche“ 
„No. l câte 35 kgr. lemne sau 14 kgr. cărbuni Kardit>pe oră. 

Constatări şi recensăminie de furage si lemne: 

„ “ART. 93, — Im fiecare an comaudamentele constată 

prin: ofiţerii de intendenţă, situaţia producteior, mate- 

rialelor,. în toate. depozitele administrative, corpurile de 

rupă sau serviciii respective. Constatările au loc în 
una Aprilie pentru lemne şi în Septembrie peniru lu- 
aje, Dacă aprovizionările sau consumat mai . dinainte, 

:constâtarea se face la acea epocă, | 7  
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   (Vezi art..39 din instrue, anexa lit D.) Se 
„ART. 94.— Constatările, bazate” pe bilanţele de li- 

chidare respective și pe. registrul olițerulni cu aprovi- 
zionarea vor indica realitatea situațiunei, adică dacă: sunt 
în excedent. sau dificit. - - . - „_ Materialele sau productele găsite în excedent se . încarcă la economii asupra corpului. * | . i 

Când sunt cantităţi considerabile, comandantul cor- . 
pului de armâta deduce o parte: din. ele din aprovizio-”. 

h nările viitoare, rămânând restul a se trece la ofițerul: 
cu aprovizionarea pentru a se întrebuința ca mai sus. 

Deficitele care ar rezulta după ce: sa făcut scă- zămintele prevăzute de regulamentul serviciului de sub- 
sistență dacă nu sunt provenite din Îorță majoră decia- -. rată şi constatată Ja timp, se imput vinovaţilor, -  ... 

“ Cântităţile de -furage şi combustibil imputate se .. : înlocuesc, după regulile generale, pe măsusa, cu, trebu-. . 

          

   

      

   
   

  

  

   

          

    

      

   

   

   
   
   
   

  

inele, plătindu-le din fondurile respeciive. - i 
Nota, — Relaiiv la modul stabilirei impa:ajilo:, vezi arti 

68 R. $. 7 , 
ART. 95. — Scăzămintele pentru pierderi provenite. 

din conservare şi manipulare se acordă. coniorim dispo- 
ziţiunitor regulamentului de subsistenţă. Sa 

Coipurile de trupă cari primesc furaie şi lemne 
periodic din depozite, lâră ca ele singure să'şi formeze . 
depozite, nu au drept la asemenea scăzăminte. a 

Nota.— Relativ la scăzăminte, cuantumul lor, modul de“: 
procedare, etc. vezi art. 39 din insir. aiiexa D atât pentru com- 
bustibil cât şi. pentru furaj. ? | 

IV 

Fondul echiparnentului 

„ART. 96. — In principiu teate' materialele şi obiec- 
Şi tele de echipament ce, dubi regulament, trebue sa po- 
i sede corpurile, le sunt asiuurate şi distribuite de către 
3. administraţia centrală a războiului, | E 

ART. 97. — Când ministerul de război deleagă cor- 
“ purilor, şcoalelor Sau, stabilimentelor sarcina să'şi înfiin- .... 
„leze singure, în total sau în parte. diterite categorii - .



    

i 6) 

din echipament, serviciul se îndeplineşte după presctrip- 

țiuniie speciaic din instrucțiile ansxa lit. G. 

In comptul de gestiune al corpuiui se deşchide o 

coloană specială sub titlu de: «Fondul echipamentului». 

“Poate primirile şi cheltuelile făcute din sumele date 

de minister pentru asemenea cumpărături se înscriu sub 

acest titlu; pe măsură ce se produc. ” 

"Recepţia şi plata materialelor 

“ART. 98. — Recepţia aprovizionărilor de materiale 

Ja corp se Îace de către comisia de aprovizionare, prin 

încheere de proces-verbal, văzut şi aprobat de coman- 

dant. 
Piata se efectucază de câtre casierul corpului, dupe 

comturi în regulă model 58 sau compturi cu firmă 

înregistrată prezintate de întreprinzători. 

„ Inregristrarea materialelor 

ART. 99. — Materialele de echipament, prin orice 

mijloc ar fi aprovizionate, sunt înregistrate asupra ofi- 

țerului cu îmbrăcămintea, în registrul magaziei model 

No, 14 sau al diverseior model No. 250, pe măsură ce 

se primesc. 
| 

Primirea materialelor se lace cu recipisa tăiată din 

carnetul cu matcă model No. 622. ' 

Pentru materialele primite dela depozite, recipisa 

servă depozitului ca act de predare, iar pentru cele - 

primite dela întreprinzător, recipisa ofițerului cu îm- 

brăcămintea se alătură pe lângă compturile de plată. 

Nota, — Primizea. materialelor din depozite se face cu or- 

dine de delegaţie, în baza ordinului de distiibuţie a ministeru- 

lui şi se trece în „livretui de echipament, 

. Constatării. și recensăminte la materialele și efectele 

E a de. echipameni 

ART. 100. — Osebit de recensămintele îhotărăte 2 

se ace în corp:de câtre comandani, ajutor şi comaii- 

-,. danţii de „batalioane în fiecare an, la epoci nedetermi- : 
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nate, coimandamentele respective, piin ofiţerii de inten- dență, constată Situaţia reală a materialelor şi efectelor : de echipament în depozite şi magazii. (Art. 9, 14 18, .. 211, 225 şi. 226 R. A). | g Constatările vor fi coniruntate cu registrele şi ac-. tele respective, și în caz de deosebiri, vor da loc la un proces-verbal, stabilind lipsurile și prisoasele ce ar [i existând. 
| Materialele sau efectele găsite mai mult se vor în- - cărca asupra ofițerului cu îmbrăcămintea sau coman- danţilor de - companii, după cas; lipsurile se vor imputa celor cărora au lost date în primire conform art 108 şi următorii. a Nota. — Vezi D. M. No. 344 M. 0.5 R. isa p. 102 relativ la înregistrarea din oficiu la garnitura de războiu, a efec- . telor provenite din econornii, ailată în acest imanval la notele --: de sub art. 151 R.A. m E 

Vezi asemeni toate adnotaţiunele trecute la acel articol, . - 

   



    
TITLUL ul 

“ADMINISTRATIA MATERIALELOR *) 

CAPITOLUL 1 

  

Conservarea materialelor 

  

ART. 101. — Materialele de tot leiul, efectele şi obiec- 

tele echipamentului de toate categoriile, precum Şi pro- 

ductele de subsistență allate asupra corpuiui se păs- 

trează: | 

a) In magaziile alectate ofițerului cu îmbrăcămintea, 

toate ce există asupra sa după registre şi inventare ge-. 

nerale, mai puţin cele predate cu inventare parţiale, sub- 

împărţirilor sau atelierelor corpului. (Anexa litera O. ali- 

niatul 54 R. A). 
b) In magaziile şi depozitele oliţeruiui cu aprovi- 

“ zionarea, tot ce există asupra sa după registrul pentru . 

primirea şi distribuţia subsistențeior şi cele primite cu 

inventar; aa | 

c) In magaziile companiilor şi în servicii pe oame- 

ni, tot ce ligurează asupra-le, după registre şi iven- 

tăre (Anexa lit. O, aliniatul 58 E. A.). | 

        

   

    

   

  

   

  

   
   
   

  

Distribuţii şi reintregrări 

  

ART. 102. — Distribuţiile şi reintegrările din maga- 

ziile şi depozitele corpului se lac: . . 

„*. a) Pentru tot ce este materiale şi electe înscrise 

asupra ofițerului cu îmbrăcămintea, cu bonuri de primiri 

model No. 55 şi buletinele de vârsiri model No. 56, 

(anexa litera O. BR. A). - - | 

„__b) Pentru tot ce priveşte pe ofițerul cu aprovizio- 

narea “cu bonuri model No. 55. i 

                  

| 1773) Vezi penteu toate chestiunile relative la echipament, di<poziţiunile 

„generale trecuie sub. anexa lit, O. din acest manual, | 
   

       
  

 



  

   CAPITOLUL II 

Pierderi de materiale 

ART. 103. — Materialele, efectele şi obiectele de orice categorie, precum şi productele se put perde sau strica din forța majoră sau din neglijență. 
Cauzele de forță majoră suni: 
a) Furt prin siluire sau spargere; 
b) Furt prin dispariția detentorilor ; * 
c) Răpire sau sfărâmare de către inamic, slărâmare sau părăsire silită în ap:opierea lui ” 
d) Incendiu; 
€) Inundaţie; 
î) Surpare sau reaua stare a clădirilor; 
8) Evenimente în transport pe uscat și apă; 
h) Epizootie sau epidemie; 
i) Perderi pe câmp de luptă; 
|) Pierderi sau degradări într'un serviciu comandat; k) Arderea efectelor dela oamenii sau caii atinşi de boale contagioase. (Vezi ordin circular No, 2 M. O. No. 2. p. 6R. din 1901 Idem. D. M. 629M. 0. 56 R.110) 
ART. 104. — Cauzele enumerate la art, 103, ca să poată Îi admisibile în favoarea celor însărcinaţi cu păs- trarea efectelor, materialelor, etc., trebueşte raportat ime- diat după în'âmplarea! faptului arătândacauzelețişi îm- prejurările care le-au provocat. 
In aiară de alte răspunderi, ce pot decurge nera- portarea sau neconstatarea la timp atrage pedeapsa dis- ciplinară. 
Nota 1— Vezi şi art, 8 şi următorii din regulamentul conta= bilități în materii şi art. R. A. “ ” Observerea In regulamentul administrativ, între cazurile de forță majoră s'a adăogat al. i, |, k, care nuigurează la art. 8 din reguiamentul contab. în materii şi cari privesc pe oamenii cor- purilor de trupă, 
Nota 2. — Vezi şi art, 18 din reg. neştirbire pubiicat în acest manual Vol. Il relativ la formalităţite de indeplinit pentru scăderi de electe.şi materiale pierdu'e din orice cauze. 
Nota 3. — Decizia ministerială No. 28 din 23 Mai 1918 re- laiivă la efectele de echipament pierdute pe timpul campaniei 1916—1918 M, O. 27 R. 1918. | 
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184 

Prin decizia ministerială No. 487 publicată în .Ioni- 

torul Oficial No. 259 din 5 Pevruarie 1911 s'a hotărât ea 

pe timpul campaniei, să nu se facă imputaţii ofițerilor şi 

gradelor inferioare pentru pierderile de -efecte,. urmând 

numai a se întocmi actele legale cari vor îi înaintate mi- 

misterului după trecerea-armatei pa picior de pace pentru 

a hotărî *). | | | 

Având în vedere că potrivit ari. 42 din regulamentul 

legei asupra soldei în armată, soldele de campanie sunt 

scutite de; orice rețineri și ca urmare nu se putea face 

popriri nici pentru pierderi de electe ; 
Avand în vedere că pe ziui de 31 Mai a. e. armata 

trece pe picior de pace şi că trebuese regulate “lipsurile 

de efecte, Decid : 
Efectele de eshipament de tot felul, afară de armătură 

şi cele de infirmerie, pierdute de ofiţeri şi trupă pe timpul 

campaniei 1916 —1918, se consideră ca forță majoră din 

cauza evenimentelor răsboiului, căzând în prevederile art. 

106 din regulamentul de administraţie . al corpurilor de 

trupă, dacă sau încheiat la timp actele prevăzute în menţi- 

onatul articol. o | A 

Nu se consideră ca forță majoră și deci se vor imputa, 

sau urmari da justiție, contabilii gestionari, comandanții 

de unități, sau orice persoană care a exercitat oficiut de 

păstrător sau mânbitor de materiale pe baza unor dispo- 

ziţiuni legale sau unui ordin superior, Ce nu vor justifica 

lipsurile de efecte sau de materiale, ce le-au avut în păs- 

trare precum și ofiţerilor sau gradelor inferioară asupra 

cărora, se va constata că pierderile provin din înstrăinare 

abuz de încredere, sau distrugere voită... 

Actele întocmite de corpuri şi servicii se: vor înainta 

comandamentelor respective cari, după centralizare Şi Ve- 

ilicarea, lor de tătre ofiţerii de intendenţă, vor îi prezen- 

tate ministerului de răsboi, direci:a echipamentului, înso- 

ţite de borderouri recapitulaiive în triplu, pentru a se ho- 

tări scăderea *). Se 

Câte unul din borderouri se vor opri la -minister Şi 

comandament, iar unicatul împreună cu actele pe Cari se 

sprijină, va Îi înapoiat corpului odată cu aprobarea pentru 

a servi ca act de scădere în gestiune | 

                

   

  

   

  

    

        
pr *) Vezi instrucţiunile ministeriale de mai jos, prin care se modifică 

parte din ae t> dispoziţiun 
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Constatarea perderilor şi deoradărilor 

ART. 105.—Indată ce comandantul companiei a fost 
încunoştiințat sau a constatat el însuşi orice fel de per- 
deri, lipsă sau degradare, raportează comandantului său 
de batalion; Aceasta constată faptul, stabilind răspunderea 
şi-l înscrie în registrul de raport al corpului model 620:). 

La companiile cari nu se găsesc la reşedinţa cor- - 
pului, constatarea se face prin inlormaţiuni, și numai în 
cazuri de pagube mari ea se face la Îaţa locului, 

Dispoziţiuni relative la pierderi şi deficite de fonduri 
şi materiale 

/. Ordin circular No. 2 din 20 lunuarie -1912, relativ lu lipsurile 
de efecte şi materiale din gestiunile corpurilor. 

M, O. 4R. 1912 
Sunt numeroase cazurile în cari ministerul primeşte cereri de a scade din gestiunile corpurilor, efecte şi diferite materiale. 

pierdute stricate sau consiatate lipsă cu ocazia schimbărilor ges- tionarilo”, sau cu eşirea lor din serviciul armatei ; astfel : 
Contabili gestionari în materii au lipsuri la diferitele cata- gorii de efecte, pe cari cât sunt în serviciu le acopere, căci în 

cele mai multe cazuri nimeni nu le controlează existenţa, de şi regulamentul prevede categoric jacerea recensămintelor. 
Ofițerii cu âprovizionarea au lipsuri de fân, grăunţe lemne, etc. 
Aceste iipsuri nu se descopere decăt atunci când gestionarii | părăsind serviciul, trebue să predza eiectale şi materialele înlo- 

cuitorilor lor, | 
Cu ocazia întocmirei, actelor de constatare și a bulentinelo, 

de imputaţii au loc num:roase contestaţii şi întotdeauna ze in. 
voacă fe! de fel de pretexte pentru a se motiva lipsurile, cecaie dă naşte:e la nesfârşite corespondențe, în cari timp lucrurile tră_ 
gănesc, iar corpurile se resimt de lipsa efectelor sau materialeler , 
cu cari ele rămân multă vreme încărcate. | 

- Inconvenientele sunt şi mai mari atunci când gestionarii 
părăsesc serviciul pe cale de reformă, sau demisie, căci rambur- 
sarea lipsurilor nu mai poate fi urmărită, iar armata pierde va- 
joarea materialelor, pen!ru a căror în'ocuire trebuesc alte mij- loace,„astiel că îndestularea nevoilor nn se mai poate face cum 
trebuie. | 

Osebit de lipsurile arătate mai sus, ministerul constată că, 
la fiecare încheere anvală, corpuri le cer scoaterea din serviciu! 

  

1) La m:gazinele san depozite'e corpului şi la compania A. R, con. tata rea se iace de câire ajutor, | ! 
, 
1  



i Ma .. 

a numeroase efecte cari n'au împlinit termenul de; serviciu, sub 

cuvânt că sau degradat. înainte. de termenul fixat 

E Nu sunt rare cazurile în cari S'a cerut scăderea unor electe 

după un an sau doi de seiviciu, când termenul era de 9 la 12 ani. 

| Aceasta dovedeşte în mod învederat că efectele bune se 

pierd, sau se sustrag, înlocuindu-se cu reicrmături cari sunt ne- 

“ contenit prezentate ja constatările anuale, pe cari ofiţerii de in- 

"tendenţă le admit cu uşurinţă, făcând acte de constatări lipsite 

- de orice seriozitate. 
. Această stare de lucruri dăunătoare nu ar avea fiinţă dacă 

privegherea şi controlul din gariea celor în drept sar exercita 

în mod regulat asupra contabililor cari “sunt păstrătorii unor aşa 

„„ de. însemnate valori. - o 

" Gestionarii corpurilor şi olfjerii cu aprovizionarea trebuesc 

zleși dintre cei cari îutrunesc 'condiţiunele cerute, între cari cea - 

mai de câpetenie este spiritul.de ordine, fără de care, în cles- 

“iuni de administraţie şi gospodărie nici un rezuitat nu se poate 

dobândi, . 
Dacă ofiţerii contabili numiţi dinire combatanți nu sunt 

destoinici, dânşii trebuese înlocuiţi: dacă sunt dintre ofijerii de 

adminisiraţie dânşii trebuesc îndepărtați, căci armata nu poate 

încredința ave:ea sa celor cari nu suni în Stare a'o păstra. 

” Aducând cele ce preced la cunoştinţa comandamentelor, mi- 

nisterul face cunoscut că pe viitor nu mai admite nici o scă- 

dere de efecte sau materiale, care nu ar îi întrunul din cazuiile 

pievăzute de: art. 103 din regulamentul serviciuiui administrativ, * 

adică provenite din forţă majoră. S î- 

II. Instrucţiuni ministeriale No. 78 din 19 Aprilie 1919 relativ 

Ja constituirea comisiunilor pentru constatarea deiicitelor 

'de bari şi materiale pioduse pe timpul campaniei, 

precum şi modul lichidării acestor deficite 
M. O. 19 Oficial 1919 

: „Având în vedere cererile adresate ministerului pentru a 

târă asupra fondurilor, materialelor şi proviziunilor pierdute în 

jimpul. răsboiului sau capturate de inâmic; 

:* Având în vedere procesul-verbal dresat de cemitetul con- 

“sultativ ai intendenţei, din ziua de'3 Maitie 1919, prin care, se 

“propune ca chestiunea delicitelor: de bani şi materiale produse 

pe timpul campaniei sâ se constate de către comisiuni.pe divizii, 

numite d: comandenţii respectivi, cari să stabilească ptin procese- 

verbale împrejurările tu cari s'au produs pagubele şi cari vor 

“opinia dacă este cazui de forță majoră- sau nu ; precum şi decizia 

ministerială No. 481 din 3: Fevruarie 1917, publicată in Moaifo- 

„rul Oastei, partea oficială No. 14/917 (trecută mai jos) prin care 

se stabileşie actele ce irebuiesc dresate la timp de cei în drept 

_ pentru "pierderi de maieiiale şi provizii în timpul campaniei, se 

- dispune următoarele: - 7  



   
    
   

    

        

   

   
    

   

    
   

    

   

   
   

   

     
   

  

    

     

„-.. 8) La fiecare comandament de divizie se va numi câte. o 
comisiune compusă din un comandânt «de brigadă, preşedințe * 
şeful serviciului. intendenței şi ui. comandant da:corp de trupă. 
ca membri, având ca secretar un oliter "inferior de inendenţă :; 
sau administia:ie, dela comaidamentul “diviziei; ia: dacă lipseşte, 
se va delega ca secretar un ofițer infatior: de 'adminisiiaţia dela 
corpurile de ţrupă-sau serviciile comandameniului diviziei : 

). Comisianea se va îniuiii la reşedinţa comandamentului 
diviziei ori de câte ori.ya: hotără comandan:ul prin ordin de zi, 
în care se va pravede și cazurile ce au de luat în cercetare; : 

c) In încheierile ce vor lase asupra. cauzelor de pierdere . 
sau capturate de câtre inamiz a fondarilor, maierialrior şi pro-. 
viziiior în timpul campaniei, se vor sprijini pe di;spoziţiunile ari. 
103 și următorii din regute mentul de administraţie al corpurilor de trupă, stebiiind pie-is în procesele verbale „ce vor dresa dacă -. pierderea sau capturarea este din forţă majoră; din „neglijenţă 
Sau rea intențiune.; . ERE IN d) Actele pe cari se vor .sprijini în judecarea fiecărui caz - 
sunt cele prevăzute în decizia ministerială No. 487, publicată în .. Monitorul Oastei paitea oiicială No, 14 din.1917, dresată îa timp 

şi puriâad viza strviciuiui intendenţei comnsndamentului sub a .:: 
cărei suptavegihere şi cout:ol administrativ s2 găsea, corpul de . 
tupă în momentul când sa “produs pierderea, deficitul sau cap= i 
turarea de către inamic; iar în lipsă se pot lua în cercetare, sub formă de informațiare, şi acieie cari cei interesaţi le vor p ezenta 
spre descărcerea Ier şi nu vor fi admise, decât dacă comisiunea .. apreciază că au ser'oziiatea şi greutatea unor acte pe cari săse ,; Poniă sprijini în hotărările ce vor lua; e 

€) Proceselsverbala dcesâte: de cotrisiune, v;zate de coman- -daniul diviziei, se vor transcie întran registru de procese-ver- -. bale Md. cap, II, ă:t. 14 din nomenclatura imorimatelor, care va | „rămâne în pis'rarea şziviciului intenderiței diviziei ; iar otiginalul 
în dubin exe:nplar se va înai:ița ministerului. de rasboi, direcţia... controiului special, împ-e:ină cu îvate acizle pe cati s'a sprijinit Comisiunea la încheierea procesului- verbal, peniru a ss hotărâ. asupra scăderii fonduriloi, materialelor şi proviziilor Pierdute sau “capturate de inamic din cauză de forță majură, sau imputzrea în Contul acelora câri din negiijență sau cu rea intențiune a adus paguba Siatuiui, pierzând sau iniesaina inamicului, prin acţiunea lor, capturarea fondurilo:, inateriaietor şi proviziilor ce le aveau spre păstrare şi -manipulare ; . , o _J) Publicarea în Monitorul Oficial „şi al Oastei a acestor instrucțiuni serveş:e drept orize notificare, comandanții diviziilor luând dispoziţiunile iecesare urgeite pentru numirea și funcţio- | hârea comisiunilor hotărâte. i | 

*) Vezi nota 6 de mai jos. 

    



  

    

  

III. Decizia ministerială No. 487 din 3 Februarie 1917, relativă 
la materialele și proviziile pierdute din forță majoră. M. O 14p 

of. 1917. 

  

   

                                                              

     

   
   

    

   

  

M, 0,14 p.oi. 1917 

Având în vedere cererele adresate ministerului pentru, scă- 

dere de materiaie şi provizii ca pierdute din forţă majoră : 

Având în vedere că cele mai multe din aceste cereri nu 

suit sprijinite prin acte care să arate împrejurările în care s'au 

produs pierderile ; 
Având. în vedere că, în asemenea ocaziuni, trebue să se 

facă dovadă că păstrătorii materialelor şi proviziilor au făcut 

tot ce era cu putință pentru salvarea lor, dovadă care să fie 

confirmată prin constatarea organelor legale ale comandamentu- 

lui de care depinde corpul de trupă sau serviciul. 

Pentru aceste motive ; decid: | 
Pentru toate cazurile de pierderi, atribuite lorței majore, 

corpurile sau serviciile vor întocmi chiar în ziua întâmplărei 

„+ faptului procesul-verbal în care se va indica lămurit împrejură- 

“rile în care sa produs pi2rderea şi măsurile luate în scop de 

a se garanta siguranţa materialelor. | 

Acest p.oces-verbal, semnat de contabiiul gestionar, aju- 

torul şelului de corp şi certificat de comandant, va fi înaintat 

autorităţei de care depinde corpul sau serviciu, care va dispune 

să se cerceteze şi să se constate prin serviciul respectiv de in- 

tendeiţă dacă pierderea provine în adevăr din cauzele prevăzute 

de regulament ca forță majoră. 

Actele astfel întocmite vor fi păstrate la corp, până la ter- 

minarea campaniei când vor [i înaintate ministerului, care, cerce- 

tându-le' pria organele sale de control, va decide asupra scăderi 

materialejor sau imputarea: corpului ce:or ce se vor găsi vinovaţi. 

| | SI 

IV. Decizie ministerială No. 28 din 23 Maiu 1918 relativă la 

efectele de echipament pierdute pe timpul campatuei 1916—1918 

_M, 0.27 R. 1918. | 

Prin decizia ministerială :ND. 437 publicată în Monitorul 

Oficial No. 259 din 5 Februaria 1917, sa hotărât ca pe timpul 

campaniei să nu se îacă impataţii olițerilor şi gradelor inferioare 

4 penteu, pierderite de efecte, urmând numai a se întocmi actele 

„s* legale: cari vor fi înaintate ministerului după țrecerea armatei pe 

_X pictor de pace pentru a horâră. 
“Având în vedere că potrivit art. 42 din regulamentul legei 

Şupra' soldei îu armată, soldele de campanie . sunt scutite de 

ice rețineri, şi ca urmare nu se putea iace propriri nici pentru 

ierderi de efecte. 
Avend în vedere că pe ziua de 3l Maiu a. c,, armata trece 

ior. de pace şi că trebuesc regulate lipsurile de efecte ; 

! N 
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Efectele de echipament de tot felul, afară de armătură şi 
cele de infermerie, pierdute de olițeri și trupă pe timpul cam- 
paniei 1916 | 1918, se consideră ca îorță majoră, din tauza eve- 
nimentelor răsboiului, căzănd în prevederile art. 106 din regu- 
lamantul de ad-ţie al corpurilor da trupă, dacă sau încheiat la 
timp. actele prevăzute în menţionatul articol. 

Nu se consideră ca lorţă majoră, şi deci se vor imputa şi 
urmări de justiţie, contabili gestionari, comandanții de unități, sau 
orice persoană care a exercitat oficiul de păstrător sau mânuitor 
de materiale pe baza unor dispoziţiuni legaie sau unui ordin su- 
perior ce nu vor justilica lipsurile de eiecte sau da materiaie, ce 
le-au avut în păstrare, precum și oliţerilor sau gradelor inferioare, 
asupra cărora se va constata că pierderile provin din înstrăinare 
abuz de încredere, sau distrugere voită. 

Actele întocmite de corpuri şi servicii se vor înainta coman- 
damentelor respective cari, după centralizare şi verificarea lor, de 
către oiiţeri de intendenţă, vor fi prezentate ministerului de răsboiu, 
direcţia echipamentului, însoţite de borderouri recapitulative, în 
triplu pentru a se hotărâ scăderea. 

Câte unul din borderouri se vor opri la minister şi ceman- 
dament, iar unicarul împreună cu “actele pe cari se sprijină, va 
Îi înapoiat corpului odată cu aproparea, pentru a servi ca act 
de scădere în gestiune. 

V. Ordin circular No. 264 din 15 Mai 1919. 
M, O. 21 p. oficială 1919 

Prin instrucţiunile ministeriale No. 78,- publicate în 
Monitorul Oficial No 11919, s'a hotărât ca deficitele de 
bani și materiale produse pe timpul campaniei să se 
constate de comisiuni constituite pe divizii, cari să ho- 
tărască şi modul lichidării acestor deficite ; 

Având în vedere că intendența stabilimentelor cen 
trale, care Controlează și supraveghează administrativ 
corpurile de trupă și serviciile neindivizionate, n'are po- 
sibilitatea, să constitue comisiuni de constatara a deficitelor, 
potrivit alin. a din instrucţiunile ministeriale în chestiune ; 

Având în vedere că asemenea deficite sau produs şi 
„la unele din corpurile de trupă și stabilimentele menţi- 
onate ca compiectare a instrucţiilor ministeriale No. 78. 
dispunem : 

1. 'Toate deficitele de Dani, materiale si provizii pro- 
venite din timpul campaniei la sus aumitefă unităţi şi 
servicii să se supună constatării comisianilor constituite 
la diviziile pe toritoriul cărora se găsesc.
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| 2. Prin deficite de bani, materiale și provizii se în- 
„- '“ţelege toate cazurile de pierdere din forță majoră pre- 
„văzute la at. 103 din regulamentul de administraţie al 
corpurilor de- trupă, precum și oricare alt deficit sau 

„pagubă ce are vreun corp: de trupă sau serviciu în fon- 
„> durile, materialele şi proviziile ce i-au fost încredințate 
-proventie în timpul campaniti. 

E . ' 4 

VI. Ordin circular al Ministerului de răzioiu (Serviciul controlului)" 
- No. 405 din 23/-1/919, publicat în Monitorul Oficial No. 33/919 

Pentru complectarea instrucţiunilor ministeriale No. 
18/919 şi ordinul circular No. 264 publicat în Monitorul 
Olicial No. 26/919, dispunem ca la Comandamente!e Divi- 
iilor p. sedentară care n'au comandanți de brigadă pentru 

„a-i numi preşedinţi ai comisiunilor de constatare a deli- 
citelor aşa cui prevede al. a din sus menţionatele ins- 
trucțiuni, vor putea numi pe șeful de stat-major al diviziei 
să intre în compunerea cohisiiinei şi cel mai mare în 

„grad dintre membrii va îi de drept președinte, 

Pagube de forță majoră *) 
„ART. 106. — Dacă comandantul constată personal 

că pagubele suni provenite în adevar din cauza de lorță 
majoră, supune cazul comandamentului superior prin ra- 
port special, înaintând şi toate actele ce S'ar mai fi în- 
tocmit. Comandamentul, dacă găseşte oportun hotărăşte 
0 nouă constatare, prin ofiţerii de intendenţă, şi, in de- 
finitiv, comandamentul corpului de armată decide scă- 
derea efectelor, materialelor, etc. Operația scăderei se 
face în baza acestui ordin. | 

“Cazuri mai importante se supun ministerului spre 
ştiinţă, 

„ „Nota, — (Vezi art. 18 şi 19 din reguli. neşiirbire publi- 
cat în acest manual! Vol, Îl şi instrucţiunile de mai sus), 

pi - Nota 2. — Ordin circular No..44 relativ la aplicarea art, 2%106—110 din R' A.M. O. 29 R.1909.  - 
: » Având. în vedere dispoziţia art, 106—110 din regulamentul 

iciului- administrativ în corpurile de trupă şi servicii şi art, 

+ Vezi dispoziţiunile trecute mai sus reiative la pierderi de. fbaduri ::    



          

85 din instrucţiile asupra Icgii e soldelor- şi constatându-se că 
unele comandamente înaintează ministerului corespondenţa rela- 
tivă pentru diferitele scăderi; urdon: 

Comandaimentele nu vor mai inainta ministerului actele de 
constatare cazurile de foiţă majoră, luărci în dezeitare pierderi 
sau degradări din neglijenţă, făcută la armătură, efecte sau ma- 
teriale, exceptând cazurile importanie, prevăzute de art. 106 
(regulamentul serviciului administrativ în corpuri), când se tri- 
mete ministerului numai spre ştiinţă. / 

Comandamentele vor hotărâ asupra scăderi'or pe baza con- 
statărilor şi actelor legal întocmite, -avându-se în vedere şi 
dispoziţiile Inaltuiui decret No. 1.720 din 11 Maiu 1910, publicat 
în Monitorul Oastei partea regulamentară No. 22 şi va cere 
ministerului numai îniocuirea lor, arătându-se numsrul ordinului 
prin cere s'a aprobat scăderea, data Şi Cauza cate au provocavo. 

"  Comandamentele sunt Tugute â lua mâsuri pentru executare. 
Nota 3. — Relativ la scădeșile pentru armătura provenite 

din: cauză de forţă majoră, ele se dau de către comandamentul 
respectiv, prin serviciul artilesisi, vezi art. 15 din D.. M, 536 M. 
O. 49 R. 1910, | 

Efectele luate de dezertori 

ART, 107,—Efcctele luate de dezeitori sau de dis-. 
păruți, considerându-se ca perdute din îorță majoră, 
(furt prin dispariţia detenturilon), compâniile sunt descărcate 
de ele prin buletine de vărsare Model No. 56 ia ma- 
gazia corpalui, îndată ce comandanții de bataiioane sau 
ajutorul au constaţat faptul. 

Scăderea. acestor efecte dasupra corpuiui nu se 0- 
perează decât odată cu ștergerea omului din controale, 
după aprobarea comandantului pusă pe raporiul-inven- 
tar model 704. 

Pe lângă raportul inventar se anexează rezultatul 
obținut asupra urmărirei ciectelo: fa domiciliul dezerto-. 
rului prin atitoiităţile locale. Aa | 

ART. 108.— Nu sunt admise, ca luate în dezertare, 
decât efectele cu care omul poate fi îmbrăcat în mo- 
mentul dezertărei, adică: câte un ele:t din categoiiile mi- 
cului echipament şi îmbrăcămintei. . 

Din electele de mare echipament. şi armătură, nu. 
Sunt admise decât centuronul cu port baioncta şi baio- 
neta, și aceasta numai în cazul când se va constatata că 
omul se găsea în permisie, concediu sau serviciu Co- 
mandat, i 

.  



  

  

„Puerderi din neglijență 

ART, 109. — Daca, din cunstatările prescrise prin 
art. 104. comandantul găseşte că paguba nu este pro- 
venită din forță majoră, orice perderi sau degradări se 
impută vinovaţilor. (Vezi nota 5 de mai: jos). 

Pentru obținerea săderii efectelor se întocmesc bu- 
Jetinele de imputaţie model 57 bis, cari, împreună cu 
toate actele întocmite, se supun comandamentului ime- 
diat superior. | 

Aprobarea se dă pe însuşi buletinul de imputaţii 
după ce a fost verilicat şi stabilit definitiv de către un 
olițer de intendenţă, şi servă ca act justilicativ la ges- 
tiune. 

Nota. — Pentru lipsuri şi degradări din neglijenţă a 
materialului de artilerie şi muniţiuni, vezi Ord. cir. No. 
61 M. O. 19 R. 1912 în cuprinderea următoare: 

Stabilimentele militare de artilerie constatând lipsuri 
şi degradări din neglijenţă la predările ce fac corpurile, 
vor întocmi, pe lângă formele legale de constatare, și de- 
vize referitoare, pe cari le vor trimite direct comanda- 

| mentelor. 4 

sa *. Comandamentele primind aceste forme vor stabili im- 
putaţiile conform art, 109 din regulametnul de adminis- 
trație şi cu observarea întocmai a prgseripţiunilor art. 68 
din regulamentul soldei, pentru a nu se da naștere în urmă 
la corespondeţe ce se restrâng asupra bunului mers al ser- 
viciului. 

Cu reţinerile pentru imputaţii s6 va urma prevede- 
rile deciziei ministeriale No, 322 din 1911. 

Ca urmare, comandamentele și stabilimentele se vor 
adresa ministerului numai în cazuri de contestaţii bine jus- 

„tilicate când vor înainta actele prevăzute de art. 68 ali. 
6 din. regulamentul legii soldelor, cu opinia precisă a șe- 
filor ierarhiei. 
1. “ART, 110. — Buletinele de imputaţii, pentru pier- 

" deri'sau degradări suni executorii, dacă au fost recunoscute 
„de vinovaţi, numai după hotarârea comandantului ; când 
Suit protestari, se supune casul comandantului corpului 
„de armată care hotărăşte delinitiv. (Vezi și art, 118 și 
“urmatorii R. A.) şi art, 68 R. $). 

                    
   

        

    
  
 



      

_- ART, 111. — Efectele şi obiectele imyitate cadrelor 
se scâd asemenea din scripte pe baza ordinului de apro- 
bare al comandamentului. . a 

ART. 112. — Când imputaţiile rămase deiinitive pri- - 
vesc cele 8 categorii ale echipamentului, stabilite prin 
art. 1296, şi cari urmează a se înlocui de minisler, se... 
întocmeste de către intendantul co:pului de .armată un. 
memoriu, model 64, care se presintă. de comandament 
ministerului pentru a servi la înlocuirea efectelor iin- 
putate Şi ţinerea controlului banilor încasaţi dela acei 
cărora sa imputat. 

Pagube constatate la inspecțiuni 

ART. 113. — Toate perderile și degradările de efecie 
şi materiale ce sar constata cu ocazia inspecțiilor, re= 
cesămintelor ori a predărilor, şi cari nu vor Îi jusiilicat, 
că s'au contatat la timp se vor imputa: 

a) Cele -găsite în magazia corpului ofițerului -cu 
îmbrăcămintea şi celor de sub ordinele sale cari le-au 
avut în primire și cari, contorin regulamentului de faţă, 
sunt răspunzători pecuinari ; 

b) Cele găsite la companii; comăndanţilor de com- 
pânii şi gradelor de sub ordinele lor, cari le-au avut 
în primire şi sunt, după regulament, răspunzători pe- 
cuinar: 

c) Cele găsite în magaziile și depozitele ofițerului Si 
cu aprovizionarea, acestuia și gradelor de sub ordinele . . 
sale care le-au avut în „primire. | 

Dacă asemenea pierderi sau degradări sa constatat 
de către comandant sau de ofiţerii de intendență, ras- . 
punderea cade asupra ajuiutuiui .şi comandanților de... 
batalioane. i 

Pedepsirea pentru pierderile ce neglijență 

ART. 114, — Vinovaţii, chiar daca ar achita ime diat 
costul efectelor sau materialeior - pierdute sau stricate, 
sunt pedepsiţi, după importanța. cazului disciplinar sau 
penal. (Vezi nota 5 de mai 08). | 

x  



ART. 115. — Etectele | Și obectele scăzute asupra 
corpuritor ca pierdute din forță majoră, precum şi cele 
imputate, pentru care sa vărsat sumă! pe numele mini- 

„sterului, sunt înlocuite de minister peste drepturile anuate | 
„cuvenite corpurilor. (Art, 138 R. A.) i 

DE 

Reparaţia fecelor deradee 

| "ART. 116. -— Electel c; obieitel c şi naterialele degra- 
date din onicc cauzt, sunt reparate şi aduse în stare bună 
de îndată, după dsiziuioa:” comand intuit, din fondul 

. de întreţinere. 
ART. 17. — Costul reparaţiil or mari. provenite din 

forță majoră, se rambursează corpului de către minister 

:. de baza actelor de constatare şi dovezilor întocmite cari 

prelabil au trebuit. să îie : aprobate, | 
„ 

Regularea imputaților VE 

ART. 18. — Orice i input taie definitiva da-lac fa un 
ordin de zi pzicorp, stabilind.răspii inderea; obiectele sau 

materiale care trebuesc stăziite; destinaţia sumei încasată, 

„şi orice alte detaliuri relative, precum și numărul ordi-, 
.. lui apsobator al imputației. 

: „“Poate-acteie de consta tăre, stabilind fietare îm apu= 

„taţie în 'parte, lorinează un dosar special (nu 4 de ca- - 

_sier. Vezi și ast. 109—113.R.A.. 2 . 

"ART. 119. — Costul. efezteclor! mater iale lor, ete. îm 
| putate ca piezdute dir eglijență, aparţin nând celor 8 ca- 
„jegorii de echipament, it inasuiă “ce se:etine lunar de 

i căznra, “a jinbuta, se „de une, pentru arme, înii- 

: trăsuri: date de Stat, la (asa de consemnați, pe .. 
ele init isterului de Tăzi i iar pentru celelalte e- 

a iodul” de întreținere. 

Vezi dispozitiani goresale retative la imputaţii şi'v! “ndeji de mațe: 

statului; la notele de mai jos de sub art, 127, -  



    

Recipisele se înaintează pe cale. ierarhică mini- 
sterului de războiu, însoţite de memoriul model 64, 
(Art. 126R..A) | po 

ART. 120. — Costul efectelor şi materialelor cari nu- 
aparţin categoriilor indicate la art. 119, precum: obiec- 
tele diverse, mobilier, bibliotecă, etc,, ca şi a celor de 
Subsistență, se varsă integral la fondurile respective. 

ART. 121. — Costul tutulor degradărilor imputate 
pentru efectele care sunt susceptibile de reparaţiuni în 
corp, oricare ar fi categoria la care aparţin, se varsă 
întegral la fondul de întreţinere, care suportă toate 
cheltuelile reparaţiunilor care se execută de îndată. . 

Costul acestor reparaţiuni nu pot îi nici întrun 
caz, mai mari decât sumele imputate. 

Valoarea efectelor şi materialelor imputate 

» ART, 122, — Valoarea efectelor de orice categorie. 
şi a tutulor materialelor care ar urma să se impute 
vinovaţilor, se va calcula. (Vezi nota 5 de mai jos). | 

a) Pentru efectele noi precum și pentru arme : şi 
muniţiuni de răsboiu, costul integral după tarifele în 
vigoare. (Vezi Nota 4 de mai jos). 

Pentru arrmătură vezi anexa H. 
Pentru echipament , po. 
b) Pentru efecte de îmbrăcăminte ; 2, din costul 

lor pentru cele din G. S. şi :/, cele din G. C. 
*. “Cizmele, precum și orice alte elecie de îmbrăcă- 
minte cari nu sunt înscrise pe garnituri, se vo: imputa dacă 

sunt puse în serviciu cu partea proporţională costului 
lor în raport cu termenul de durata şi cu cel ce mai 
avea de servit. o. | 

„In orice caz, valoarea cizmelor imputate nu va fi 
mai mică decât. costul carâmbilor cari trebuiau vărsaţi 
pentru încăputare. | - 

c) Pentru toate celelalie efecte din orice. categorie, 
costul imputaţiei se va socoti proporţional cu termenul 
ce ar mai fi avut de servit la data constatării; (Vezi 
nota 2). pa | 

d) Pentru eiectele cu termenul împlinit, dar cări 
ereau menținute in serviciu, !/;0 din cât a costal: 
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e) Pentru eiectele cu termenul implinit, scoase alară 

din serviciu, 2 din câta costat; 

î) Armele şi accesoriile de arme se impută după 

tarifele lit. H. | 

Nota. 1 — Relativ la interpretarea al. ec. de. sub art. 

122 de mai sus este ordin circular No. 13 M.O0.18R. 

1904 p. 131 ; „Termenul de durată a efectelor de.orice 

categorie, cari nu sunt clasate pe categorii, ci pe ani de 

serviciu, se va considera, în ceeace privește imputaţiele, 

pe ani întregi, iar nu şi pe fracțiuni din an“. 

Astfel, efectele cu termen de durată mai mari ca un 

an, care vor avea de servit mai puţin. ca un an la data 

constâtărei, se vor imputa cu partea..proporțională din costul 

lor cuvenită pe un an; iâr acelea ce vor avea de servit 

un an şi câteva luni, se vor imputa cu partea proporţio- 

nală din costul lor cuvenit pe 2 ani *și âșa mai departe, 

fără însă a se întrece costul lor ca noi. Efectele care prin ; 

tarifele “regulamentului au termenele de durată fixată la 

un an sau mai puţin decât un an, se vor imputa pe prejul 

lor, er cât ar mai avea de servit, | 

Îi Nota. 2. — Relativ la fixarea preţului cu Care trebue 

înscrise obiectele și efectele spitalicești vezi D. M, No. 244 

M. O. 26 R. 1904 p. 224. 

Nota 3. — Relativ la costul imputaţiei armelor, este 

ord, cir. 66 M. 0. 50 BR. 1910. 

Având în vedere că dispoziţiunile ordinelor ministe- 

„iale No. 8655 din 17 Noembrie 1908 şi 5680 din 28 

" August 1909, prin care se stabilea valoarea Împutaţiilor 

pentru armele și carabinele Md. 1879, sunt contrare dis- 

poziţiunilor legii şi regulamentului asupra serviciului ad- 

ministrativ decretat cu No. 1910 din 1900 ; ordonăm : 

Dispoziţiunile art. 122 lit. a din regulamentul asupra 

serviciului administrativ se vor aplica întoemai, stabilindu-se 

că -valoarea pentru armătura imputată costul integral. 
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Nota. 4, —-D. M. 205 din 2 Mai st. n. 1919, relativă la 
costul impulaţiei efectelor şi materialelor armalei de către corpuri 
și Servicii, PR 

M,.0. 9 R 1919 

Zilnic se primesc la minister din partea corpurilor şi servi- 
ciilor rapoarte împreună cu buletine de imputaţie pentru di- 
ferite efecte şi materiale pierdute, cu preţurile de imputaţie sta- 
bilite după vechile tarife. 

„Aceste electe chiar dacă s'ar găsi însă sunt colosal de 
scumpe. | „ 

„ Majoritatea efectelor nu sunt în realitate pierdute, ci li se dă 
altă fatrebuinţare ; iar mai târziu se declară pierdute şi cere ai 
se imputa cu preţurile vechi. | | 

In alte cazuri se iau efecte din magaziile corputilor de cei 
interesaţi, după cum au nevoie, li se stabileşte un buletin de 
imputaţie, dresând acte de pierdere de cele mai multe ori fictive. 

Prin aceste procedee se cauzează Statului pierderi conside- 
rabile “în averea sa, luându-se efecte în mod neregulat, cari nu 
se pot înlocui nici cu de 5 ori preţul de imputaţie, negăsin- 
du-se și neputându-se aduce multă vreme de nicăieri, 

"Pentru aceste motive, decidem: 
, Pentru toate categoriile de efecte şi materiale pierdute și 
pentru cari se vor forma buletine de imputaţie în. caz că nu vor 
fi sprijinite pe acte serioase din cari. să rezulte că pierderea a 
fost reală, cei vinovaţi -vor fi trimiși înaintea Curţii marţiale 
peniru risipire de eiecte aparţinând Statului.. 

Nu se vor aproba decât impuiaţiile bazate pe acte legale şi- 
cari vor lace complecta dovadi a pierderii efectelor. 

| In acest scop s'a întocmit alăturatul tarif stabilit pe baza 
- prețurilor actuale de cumpărare a materiaielor după care ur- 
| mează a se stabili imputaăţiile, A, 

„Sefii de corpuri și servicii, cât şi ofiţerii de intendenţă veri- 
ficatori, sunt obligaţi să observe și să execute cu sirictețe a- 
ceastă dispozițiune. - 

Stabilirea imputaţiilor după noul! tarii se aplică cu începere 
dela 1 Martie 1919. - a 

„„ Publicarea în Monitorul Oficial a prezentei deciziuni servă 
drept notificare, e | 

  

    

          

   

   
    

Tarif de costul efectelor şi materialelor aflate în depozitele 
armatei spre a servi ia diferite imputații 

Cămăşi de trupă lei 21, cămăși de oliv lei 27, cămăşi de 
flanelă lei 45, cămăși de pichet lei 30, cămăşi-bluze lei: 35,20, 
ismene trupă lei 15,60, ismene oliv lei 21,5, ismene pichet 
lei 26, ismene. tricotate lei 32, ismene-pantaloni: lei 33, obiele 
de flanelă ici 7, obiele de pânză lei 4, ciorapi de lână lei 10, 
fiorapi de bumbac lei 6, batiste lei 2, ştergare lei 3, mănuşi  
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imaroa lei 8, mănuși de lână lei 6, mănuși de bumbac lei 2, 

perii cisme lei 2,85, perii haine lei 2,85, perii cap lei 2, perii 

cai lei 9, ţesale lei 2, semne indentitate lei 0,10, pântecare 

lei 4, ghebe lei 20, manta cu căptușeală lei 122, manta fără 

căptuşeală lei 98, manta rusească lei 56, veston vătuit lei 25, 

înnică tric. căptușită lei 79, tunică tric. fără câptuşeală lei 54, 

tunică etapă lei 45, tunică rusească lei 50, tunică vopşită uşor 

lei 46, pantaloni trupă lei 42, pantaloni ruseşti vătuiţi Jei 36, bluze 

trupă lei 41, bluze oliv lei 46, flanele trupă lei 33, flanele tri- 

cotate lei 35, îlanele bumbac lei 27, capişon lei 12, cojoace cu 

„mâneci lei 60, cojoace fără mâneci lei 40, cojoace lungi lei 90, 

şoşoni tranşee lei 80, cisme perechea lei 100, cisme;pâslă lei 35, 

bocanci trupă lei 85, opinci cu toc lei 25, opinci ţărăneşti, preţ 

maxim perechea lei 12,50, moletiere tiicotate lei 12, moletiere pos- 

tav lei 6, capele lei 8, căşti metal lei 8, căciule lei 15, şireturi 

bocanci lei 3, centiron cu port lei 19,60 centiron plotonier lei 25, 

centiron infanterie fără port lei 13,60, centiron cavalerie lei 24, cen- 

tiron artilerie lei 22, port-pumnal lei 6,50, port-baionete lei 6, car- 

tuşiere infanterie lei 17, cartuşiere cavalerie lei 13,75, cartușiere 

pânză piept lei 8,50, cartuşiere pânză a 90 cartuşe lei 5, curele de 

armă lei 15, curele-carabină lei 18, toc pistol automat lei 19,50, 

toc revolver lei 17,15, şnur piele revolver lei 4,90, raniță pânză 

lei 21, saci efecte lei 10,35, saci merinde lei. 21,15, saci me- 

rinde. rus lei 7,50, bidoane de tablă lei 6, bidaane de sticlă 

neînbsăcate lei 1,80, dop de bidon lei 0,20, gamele lei 6, 

tiompete lei 45, cornuri lei 40, cordon pentru trompet și c. 

lei 5, foi cort cu asccesorii lei 37, 80, loae cort simplă lei 22,10, 

stori pentru cort lei 2,95, bețe cort 2 bucăți lei 2,65, bețe cort 

3 bucăţi lei 2,95, săcuiețe pentru bețe pene lei 2,50, nasturi 

N - mici cort (0 garnitură) lei 7, şei călăreț artilerie lei 430, şei com- 

plecte lei 550, căpestre piele lei 23,50, lanţ căpastru lei 4, plaşe 

fân lei 9,25, traiste orz lei 5,80, găleți pânză lei 9,55, căpestie 

“cânepă lei 6,50, căpiţele piele lei 15, conoveţe cânepă kgr. lei 10, 

chiochinări bucata lei 6, funie de in m lei i,30, chingă cânepă 

m lei 1,20, funii de tei m lei 0,90, funii de păr cal m lei |, 

otgon de irei m lei 1,50, oigon de cânepă m li 2, otgon de in 

m lei 2,50, zăbale bucata Isi 3,80, guri de ham tei lei 8,50, guri 

de ham cânepă lei 15, şleauri cânepă kgr. lei 31,50, şleauri tei 

kgr. lei 12,50, hăţuri cânepă kgr. lei 13,50, hâţuri tei kgr. lei 12, 

- hăţuri păr cal kgr. 14, dârlogi lei 28, zăbale lei 18, muștuc lei 6, 

ham Dobrogen per. lei 230, ham mij. Md. 9i2 per. lei 480, ham 

-“ceti Md, 912 per. lei 442, ham simplu per. lei 270, pături oameni, 

“+ cal lei 60, saitele lei 42, feţe pernă lei 8, dosuri pernă lei 8,50, 

„cearceafuri lei 28, cojoace santinelă lei 180, talpă kgr. lei 28, 

furda talpă kgr. lei 6, toval talpă kgr. lei 44, furda toval lei 8, 

blank kgr. iei 33, furda blank kgr lei 10 piele; miel argăsit lei 

12, piele oaie lei 13, piele iepure lei 6,25, pingele, feţe, toc lei 

10, cuie de lemn kgr. lei 4, cuie ştifte kgf, lei 10, aţă cusut scule . 

  
     



  

kgr. lei :100, aţă cânepă cism. kgr, lei 100, aţă cusut moser 
%jo yd lei 2,50, maşina călcat lei 8, măşti contra gazelor axfixi- 
ante lei 5,50, , 

Rambursarea suinelor imputate pentru pierderi 
sau degradări 

ART. 123. — Orice sumă de bani imputată ca 
valoare a lipsurilor, pierderilor. sau degradărilor, se varsă 
imediat de vinovaţi la casa regimentului. | 

In cazul când vinovaţii nu pot iace. vărsarea, suma 
imputată este considerată ca/datorie către Stat, şi se 
reţine din solda oliţerilor, conform regulamentului soldei 

ART, 124. —. Indată ce imputaţia este definitivă şi 
aprobată, materialele, efectele, etc., se scad din registrele 
respective ; iar suma dacă se plăteşte imediat de vino- 
vat, se trece în primiri la fondul respectiv 2), dacă vino- 
vatul nu poate face rambursarea, suma întreagă se scoate 
cu relerat din casa corpului asupra casierului, care o 
jace venit la fondul respectiv, înscriind'o pe de o parte 
în portofoliu ca rambursabilă anume dela cei cărora sa 
imputat, şi pe de alta în relevul de datorii al ofițerilor 
pentru a se opera reţinerile. 

Dacă imputaţiile se raportă numai la degradări re- 
parabile, costul reparațiilor se încasează la fondul de 
întreţinere, de unde apoi se cheltuește pentru a se aduce 
în starea în care erau; fie că banii sar fi depus de vi- 
novat imediat, lie că sar fi scos din casa corpului şi 
trecut ca datorie a ofițerului. (Art. 69 î. R. A). 

ART. 125. — In cas de mutare a ofițerului, suma 
rămasă a se mai rambursa la portofoliul corpului se în- 
scrie pe certijicatul de încetare de plată model 49 în- 
tocimit în două exemplare, din carj unul se dă ofițe.uiui 
la plecare, iar cealt se trimite noului corp, împreună cu 
dosarul care a stabilit imputaţia. 
„_?0ul corp înscrie datoria în portofoliul sau şi în 

releveul de datorii, scoțând bani din casa corpului şi 

1) In ce privește armeie, imuniţiile de războiu şi frăsurila date de 
Stat, dacă sunt imputate ca pierdute, cte, suma este vărsată la Casa de 
depuneri pe n''mâle ministerului de răzhoiu, căruia se f:aintează “imediat 
Yecijisa, + 
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restituind vechiului corp integral toată suma prevăzută 
îni certificat ca datorie. către Stat. (Vezi și Art. 80 R. $,). 
După achitarea sumei imputată, dosarului sigilat şi 

parafat se depune în arhiva ministerului de răsboiu. 
ART. 126. — Dacă imputaţia priveşte armătura, mu- 

niţii de războiu sau trăsuri date de Stat la achitarea 
sumei imputată se trimite ministerului, pe cale ierarhică 
un tablou mode! 624, cuprinzând totalul sumelor reţinute . 
numărul şi data cu care s'a înaintat recipisele (Art, 
119 R. A.) | 

ART. 127. — Imputaţiile relative la lipsuri, perderi 
şi degradări privitoare gradelor îinierioare se acoper 
pentru cei cu solda lunară ca ia ofiţeri, iar pentru cei 
cu solda zilnică, conlorm pre scripţiunilor-:serviciului in- 
terior al trupelor, (Vezi şi art. 114, R. A.). 

Nota. î. — A se observa că relativ la imputaţiele de 
“_eleete, art. 125 de mai sus, preserie a se întocmi certi- 

ficatele de încetare de plată în dublu exemplar, când ofi- 
ţerii sunt mutaţi, iar Suna ce ar mai Îi rămas de plată 
se restitue integral noului corp. Art. 80 dia regulamentul 
soldelor prevede a se înfocmi un siagur certificat de în- 
cetare de plată, care se trimite noului corp împreună cu 
toate actele relative, pentru a se înscrie în registru de 
datorii, fără a face nici o menţiune de modul cum urmează 
a se rambursa suma. Art. 94 din vechiul regulament al 
soldelor prevedea că rambursările pentru efectele: imputate 
se trimit vechiului corp pe măsura ce sa reţine lunar de 

"-moul corp unde ofițerul a fost mutat. 
"Nota 2. — Relativ la rețineri pentru imputaţii din so)da 

gradelor inferioare mencangajate atât axt. 41 din legea 
soldelor, cât și art. 69 din regulamentul soldelor, prescrie 
categorie că solda lor. nu se poate reține sau popri pentru 
pierderi sau risipiri de efecte; în asemenea Cazuri ei se 

“supun judecății sau se pedepsesc disciplinar, dacă n'au 
"mijloace proprii pentru a plăti valoarea Îor. 
: Faţă cu aceste dispoziţiuni ale legei. și regulamentul 

- 'soldelor, intervine art. 507 din regulamentul serviciului 
” Anterior (astiel cum a fost modificat M. O. 45 R. 1910). 
“care prevede că oamenii cari pierd efecte, armătură, etc., 

| “pe cari nu le pot înlocui altiel, pot îi trimiși la munca 
“câmpului în condiţiunile art. 105 din acelaş vegulament, Se 
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iar banii câştigaţi vor fi vărsaţi corpului până la concu- 

renţa sumei datorite. o 
* 

A se observa că datoria o plătește numai. cu banipe | 

care-i câştigă dela lucru, iar nu din hfana în bani, care 

este dată exclusiv pentru a hrăni, când nu e posibil a 

fi hrănit în natură, fie la corp, fie la cei ce lucrează și 

în acest din urmă caz, ea nu va mai servi la plata datoriei 

ci va rămânea în profitul mesei de întreţinere. 

Ultimul aliniat al art. 507 prevede că aceste dispo- 

ziţiuni nu prejudică întru nimic, dispoziţiunile penale care 

li se pot aplica pentru pierdere de efecte prevăzute în 

codul de justiţie militară (art. 238:dela 3 Înui până la 

2 ani închisoare), | 

Dispoziţiuni generale relative la imputații şi vânzări de 

“efecte şi materiale 

Nota 1.— Destinația şi contabilitatea sumelor încasate din 

imputaţii de efecte şi materiale. i 

In înstrucțiunele pentru aplicarea bugetului pe ex. 1916 —1917 

ultimul buget înainte de războiu se prescriu următoarele dispo- 

ziţiuni, în baza celor cuprinse în legea bugetară din acel exerciţiu : 

„Prin prescripţiunile legii bugetare, se prevede că efectele 

de toate categoriile, precum şi armătura și muniţiunile de răz- 

boiu, degradate, distruse sau pierdute din neglijenţă sau din ne- 

păzirea legilor şi regulamentelo”, se vor în'ocui îndată din sumele 

înzasate dela acei cărora s'au făcut imputaţiile respective,. cons- 

tatândându-se toate operaţiunile prin conturile d: gestiune su- 

puse controlului Inaltei Curți de conturi, - “ 

„Tot în chipul acesta — mai zice legea bugetară — se vor 

înlocui şi lemnele și furajeie a! căror cost sar fi imputat altora, 

costul foilor de drum pentru transporturi libertate ilegal şi im- 

putate celor vinovaţi sau cari, conform dispoziţiunilor luate, ar. 

trebui plătite de cei cari au beneficiat de ele, precum şi medi-  - 

camentele liberate cu plata olhiţerilor, .reangajaţitor şi funcționa- 

“rilor civiii din serviciul armatei. 

„Pentru aducerea la îndeplinire a acestor dispoziţiuni ale” 

I:gii bugetare, se vor observă cele ce uimeazăzi | 

a) Inlocuirile de efecte, armătură, şi munițluni *de războiu, : 

făcându-se de câire minister, toate sumele incasate din impulaţia _- 

unor asemenea efecte și materiale, se vor înainia trimestrial mi-, 

nisterului, observându-se, în ce piiveşte înlocuirile, dispoziţiunile 

deciziei ministeriale No. 540%) publicată în Monitorul Oastei 

  

*) Vezi ambele aceste decisiuni trecute mai jos. 
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din Iunie 191]. 

ectele înliințate din fondurile de întreţinere, al căror cost se va 
trece în primiri la acest fond care va suporta şi cheltueala pentru 
înlocuire ; (Vezi ordinul de mai jos). 

„0) Sumele incasate din imputaţii de iemne şi furaje, se vor 
înainta' comandamentelor diviziilor, unde se vor trece în primiri 
în contul de gestiune al serviciului de intendență -la fondul res- 
pectiv al lemnelor sau furajelor, aceste 2 fonduri trebuind să fie 
separate unul de altul, și din cari se vor face cheltuelile pentru 
înlocuirea acestor materiale; (Vezi în această privința şi 
„ord. minist. 1103 din 28 April. 1911, ca sumele relative la im- 
putaţii de combustibil şi furaj, să se facă venit la londul numerar 

„respectiv. ailat la comandament, iar cheltuelite din aceste fonduri 
să se facă numai după aprobarea ministerului). 

rului îndată ce se va încasa și din care ministerul va achita căilor 
ferate valoarea lor ; 

_„d) Sumele încasate din vinderea medicamentelor, conform 
deciziunii ministeriale No. 236, publicată în Monitorul Oastei p. 
1. 25 din 23 lunie 1908, se vor înainta ministerului în numerar la 
finele fiecărei luni, care prin direcţia 6 sanitară va îngriji pentru 
înlocuirea lor în depozitele farmaceutice. (Vezi notele de mai J0s). 

„În afasă de cazurile sus arătate, orice sumă proveniţă din 
vinderea cailor, efectelor şi materialelor reformate, sau din ori- 
care altă provenienţă, 'se vor vărsa la tezaur, aşa cum se prevede 
în decizia ministerială No. 540, publicată în Monitorul Oastei p. 
r. No. 33 1 Decemvrie 1909 (Vezi nota de mai jos). 

„Se exceptează sumele prinse din vinderea animălelor sau 
materialelor, cumpărate sau înfiinţate din fonduriie de întreţinere, 
cari sume se vor face venit tot la fondul care a suportat chel- 
tueala“. 

Notă, — La stabilirea sumelor în acte sau buleniine pentru pagube 
de orice fel, fracţiunile mai mici ca 5 bani să se întregească în folosul 
administraţiei ; — sumele provenite din imputaţli să se înainteze trimestrial 
regulat ministerului Ord, minist, (int. centr.) No. 15242]1913, 

Nota. 2. — Ordin circular No, 17 din 7 Martie 1912, rela- 
tiv la sumele ce se înaintează mininterului pentru imputații şi 
cele ce se trece în primiri la fondul de întreținere. 

M. O, 10 R. 1912 

„„... Prin instrucţiile anexe la buget se prevede că sumele ce 
se impută la corpuri se înaintează ministerului trimestrial, în 
numerar, numai pentru-acele efecte sau. materiale ce se înlocu- 

„esc- de minister. Ă 
. 

p, n. No. 33 din 1 Decembrie 1909 iar pentru armătură D. M, 332 

„Se exceptează dela această regulă, imputaţiile pentru obi- 

„€) Costul foilor 'de drum imputate, se va înainta ministe-. 

 



S'a observat, însă că unele corpuri înaintează ministerului şi sumele provenite din imputaţii cari privesc părți din efecte, precum : hățuri, câmpuri de frâne, scări. de şea, centuroane de bucătari, paftale de centuroane, apărătoare de gura armei şi altele, 
Pentru a se curma orice nedumerire şi a se înlătura cores- pondența cu înapoerea sumelor rău înaintate, ministerul hotărăşte cele ce urmează: 
1. Sumele ce se înaintează ministerului vor fi numai peatru imputaţiile de efecte întregi. | Accesoriile sau părţile efectelor se impută pe costul întreg CH care se poate înlocui, încasându-se suma la fondul da între- tinere, de unde se înființează de corpuri direct din comerţ, con- form ordinului circular No. 3379 din 12 Iunie 1910; "2. Sumele din imputaţia efactelor şi obiectelor înființate de corpuri din fondul de întreţinere se fac venit la acest fond, care va suporta cheltutala pentru înlocuirea lor ; | 

3, Apărătoare de gu:a armei fiind accesoriu de armă, s'a întocuit prin- apărător de bronz pentru ţel, ca:e se comandă ar- senalului armatei direct de corpuri, conform deciziei ministeriale No. 226, publicată în Moniforul Oastei No. 22 din 1911, Prin urmare, sumele din imputaţia acestor obiecte se trec în primiri - la fondul de întreţinere, de unde. apoi se trimite arsena'ului, Publicarea prin „Monitorul Oastei“ ține loc de notificare 

Nota 3. — Vărsarea sumelor încasate din imputații sau vânzări de materiale şi efecte. 

D. M. No. 540 din M, O, 33 R. 1909, 

Având în vedere art. 48 din legea contabilităţii publice se ordonă următoarele : Ş 
1. Cu începere de astăzi, 18 Noemvrie a. €., corpurile ai serviciile militare vor vărsa la Stat, prin administraţiile fin an- ciare respective, orice sume ar. încasa pentru diferite imputaţii şi trebuințe ca: furaj lemne, imprimate, telegrame, armătură, medicamente, transport, "poligoane, materiale şi etecte de -echi- pament și spitaliceşti, costul cailor pentru tinerii din trupele călări cu termenul redus (bacalaureaţi), materii explosibile, pretur și unelte de săpători şi telegiatişti, etc.; cu alte cuvinte toate sumele cari altă dată se vărsau la minister în numerar sau prin 1ecepise de consemnare, , 

2. Recepisele obţinute de la tezaur se Vor prezenta minis- terului (direcţiile respective) pe cale ierarhică : trimestrial pentru imputatii, lunar pentru cereri, cu câte un tablou în dubiu iormat şi pe îel de materiale, în care se va "arăta ; cantitatea impu- tată, No. recipisei şi suma vărsată. Tabloul va Îi Verilicat de "serviciul intendenţei respective. Unul din tablouri, certilicat de . „ “primirea recepisei, se va înapoia corpului, spre a servi ațât la 
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scăderea efectelor sau materialelor împutate deasupra corpului, 

câţ şi la justificarea sumei. Al doilea tablou va servi la darea 

ordinelor de distribuţie ; iar la urmă recipisele vor fi trimise 

- serviciului contabilităţi de către direcţiile respective din minister 

spre a [i trecute în registrul veniturilor ministerului de războiu, 

ce se “ţine la acel serviciu, . 

3. Pentru materialele, efectele, uneltele, imprimatele, etc., 

ce sar cere, nu se va vărsa costul lor până ce mai întâi corpul 

nu va Intreba depozitul respectiv şi va primi răspunsul afirmativ 

al acestuia : că ce'e cerute se găsesc în depozit. Aceasta spre 

a înlătura cererile de restituire a banilor de la Stat, cari dau loc 

la o numeroasă corespondenţă, cum şi la mari întârzieri în sati- 

siacerea lor. i 

4, Cererile pentru înlocuiri de piese de armătură şi muni- 

țiuni vor îi satislăcute de comandamente din cantiţăţile aflate în 

depozitele regionale de arme şi muniţiuni ; iar în caz de lipsă, 

comandamentele vor cere ministerului aprovizionarea depozite- 

telor cu piesele lipsă, (Vezi nota de mai jos). 

5. Uneltele şi materialele de săpători şi telegraiişti se vor 

da din depozitele regionale de geniu dela batalioanele 1, 2, 3, 

şi 4 pioneri, corpurile de trupă din regiunea comandamentelor re- 

“spective ; iar celor din comandamentul mainei militare din de- 

pozitui regional deia batalionul 2 pioneri. 

In privinţa acestor unelte materiale se va avea în vedere 

şi ordinul circular No. 5.636 din 13 Decembrie 1907 (direcţia 

geniului). | ” 

6. Plata imputiţiilor se va face conform celor prevăzute la 

ast. 123-124 din regulamentul serviciului administrativ. 

7. Ordinul circular No. 5, pubiicat in Monitorul Oastei, 

partea regulamentară No. 10 din 19094. şi ordinul cir-ular No. 

28, publicat in Monitorul Oastei, pastei regulamentară No. 24 

“din 1908, asemenea şi toate ordinele anterioare, contrarii deciziei 

de faţă sunt anulate, precum şi ast. 2 din decizia minisțerială 

No. 349, publicată în Monitorul “Oastei, partea regulamentară 

No, 23 dina. c. | - | 

Nota 4. — Dispoziţiuni “relative la imputatii de armătură, 

'munițiuni, trăsuri şi material. de artiliere. 

" e D, M. No. 332 M. 0. 26. of. 1911 

Având în vedere încheierea comitetului consulativ al in- 

| tendeuţei făcută prin procesul-verbal No. 5, paragratul ll din 

+ 80 Maiu 1909 şi dispoziţiunile legii bugetare pe 1911 — 1912, 

“care prevede ca „Efectele de toate categoriile, precum şi armă- 

tura şi muniţiunile de războiu degraiate, distruse sau pierdute 

din neglijență sau din nepăzirea legilor şi regulamentelor, să se 

îmtocuiască dela acei cărora: s'au fă:ut imputaţiile respective 

“constatându-se toate operaţiunile pin conturile de gestiune su- 

-puşe: controlului Igaltei Curți de Conturi“ ; decidem: - 

+   
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Art, 1. — Armătura, muniţiile de războiu, trăsurile, materia... de incendiu piesele de schimb și acesoriile ce aparţin fiecărui -: din aceste categorii se vor imputa pe prețurile cu cari. se vor înființa sau reaproviziona de stabilimentele de artilerie. 
Sumele primite se vor înscrie în gestiunea stabilimentului: arsenal, pirotehaie sau pulberărie, în o. coloană deosebită, intitu- i lată „Fond de imputaţiic,, | | N La primirea sumelor stabilimentul va deschide în contabi: litatea comenzilor o partidă pe care o va debita prin casă cu sumele ce se primesc din imputaţii și se va credita prin comenzi cu lucrările aprobate ce se vor executa în socoteala imputaţiilor şi numai în limita valorii cantităților imputate.: - 
Bilanţul acestei partide se va face trimestrial. 
Operaţiile se verifică şi controlează de ofițerul de intendenţă odată cu închierile trimestriale ce face gestiuni în bani, când 

se asigură că primirite sunt toate încărcate jar cheltuielile nu sunt întrebuințate decât pentru satisfacerea de tinațiunii proprii ce au, iar nu în alte scopuri, ceea ce ar constitui o alectare de resurse oprite de art. 53 din legea contabilităţii publice. | 
Rezultatul bilanţului acestei partide se.va arăta pe situaţia de fonduri. 
Art, 2. — Executarea imputaţiilor se va face conform art, 

109 și următorii; iar plata se va face conform art, 123-şi 124 din regulamentul de administraţie al corpurilor de trupă şi art, 39 din legea asupra soldelor în armată, 
Art. 3 — Materialele sau maşinela cari aparțin stabilimentului și sunt înființate din fondurile lor când, se vând. valoarea înca- sată se va face venit la fondul carea suportat cheltuiala înfinţării 
Art, 4. — Corpurile şi serviciile sunt obligate a cere arsena- lului pirotehnie sau pulberăriei, după cazuri, înainte de stabi- lirea imputaţiilor, prețurile cu cari S'ar putea înființa cele sta- 

bilite prin art. 1 când sunt pierdute, distrusedsau degradate din 
neglijență sau s'ar putea repara când reparația nu se: poate 
face la corp. 

Contrariu diferențele se vor imputa celor ce vor neglija astiel stabilirea preţurilor, 
Arsenălul pirotehnia şi pulberăria fixând preţurile, rămân 

obligate a executa înființarea sau repararea cerută de corp, fără 
a mai putea invoca vreun spor de neprevedere. . 

Art. 5 — Stabilimentul primind costul imputațiilor, după în- 
deplinirea formelor hotărâte liberează din depozit fâră întârziere, 
cea ce are şi ia măsuri, pe de o parie, pentru înlocuirea 
acestora iar pe de altă parte compleciează fie prin confecționare 
fie prin aprovizionări speciale pe cele ce mai trebue şi al căror 
cost l-a primit. , , 

Art, 6. — în caz de primire de comenzi particulare sau din 
partea ministerului pentru diferite autorități şi particulari, potrivit „ 
prevederilor din regulamentele stabilimentelor militare, se va pro-.: 
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ceda cu valoarea materialelor luate din depozite _şi sîntiințate de 

minister tot ca şi pentru imputatii, astiel ca înlocuirea lor să se 

poată face fără pierderi pentru Stat, 
Art, 7. — Sumele ce se vor prinde, potrivit aprobărilor mi- 

_nisterului, din vânzare de 'armătură, muniţiuni, trăsuri, matsriale, 

„maşini etc., scoase din întrebuințare prin declasări ca degradate 

“din uz, sau schimbări de modele şi care fusese înfiinţate de mi- 

nister, se vor vărsa la Stat; iar pe baza retipiselor cari se vor 

trimite prin direcția artileriei serviciul contabilităţii, se va da 

otdire de scădere, 
"Ask. 8 — Toate dispoziţiunile referitoare la armătură, muniţie 

materiale, etc., contrare "prezentei decizii, sunt şi rămân desii- 

inţate ; izr instrucţiunile ministeriale anexate la buget (para- 

graful 10), se va socoti: moditicate, potrivit celor conjinute în 
deciziunea de faţă. | 

          

   

              

- 

  

"Nota. 5.—Resuli relative la liberarea şi plăla medicarmnen- 
3 

feior de eăire ofiteri şi personalul armatei. 

D. A, No, 195 M. O. 22 of, 1911) 

Cu începere de la 1 Aprilie 1911, medicamentele, mate- 
riatul de pansament și diferitele analize chimice și bacte- 

 zielogice, necesare ofițerilor din activitate cu familiile lor 

(soţia şi copiii), precum și familiile reangajaților, personalu, 

„civil din serviciul armatei şi jandarmi rurali, se vor. plăt 

după preţurile tarifare, 

   

   

            

Nota. —. Peniru reangajaţi şi familiile lor (soţie și copii) 

medicamentele se dau gratuit, conform art. 7 din legea de re- 

angajare. M, O. 2 R 1912. Vezi D. M 214 M. O. 14 R. 1912, 

"Liberarea și plata lor se va face după următoarele . 
reguli : Se 
"1, Medicamentele, materiatul de pansament și anali- 

„zele se vor face şi libera după prescripțiunile unui medic 

- militar, semnate și de persoana pentru care se cere. Pentru 

jandarmi rurali și lucrătorii din stabilimentele militare 

“ preseripțiile vor fi semnata de către medicii lor și vizate 

“da comandant sau director. 
Medicamentele şi materialele de pansament se vor 

prescrie în cantităţi necesare cel mult pentru trei zile, afară 

"de cazul când ofițerul sau celalt personal menţionat, se 

„» găseşte într'o garnizoană unde nu există farmacia militară. 

17... .2. Nu'se vor libera medicamente de lux, precum : 

   

   
   

      

   

        
         



   

    

  

colcremuri, apă de Colonia, paste și prafuri de dinţi, apă 
pentru gură, cosmcticuri, ete., nici specialităţi străine. în 

3. Vinurile medicinale şi alcoolurile aromatice se vor . 
prepara după cg personalul menţionat va aduce vinul sau - 
alcoolul trebuincios, în care farmacistul va adăuga numai 
celelalte ingrediente prevăzute în prescripția medicală. 

4. Medicamentele liberate pentru întrebnințarea mai 
mare de irei zile, afară de excepţiunile prevăzute precum 
și cele de lux sau specialităţi streine, se vor imputa, în 
mod solidar, acelui cart a semnat recepta și acelui care 
a expediat-o. | 

5. Materialul de pansament și chirurgical nu se va 
prescrie de către medic pe o acecaş receptă, ci separat. 

6. Farmaciile, depozitele chirurgicale şi laboratoarele, 
cari au liberat medicamente, materiale de pansament sau 
au executat diferite analize pentru personalul prevăzut în 
această decizie, vor întotmi la finele fiecărei luni un .re- 
zumat în care vor totaliza după receptele ce le-au fost 
prezentate în cursul lunei, fiecare fel de medicament, ma- 
terial de pansament şi analize, în parte cu preţul notat 
în dreptul fiecăruia, Vor întocmi apoi borderouri nominale 
în dublu pe corpuri și servicii, arătându-se în dreptul fie- 
cărei persoane costul total al medicamentelor, materialelor 
sau analizelor ce au primii. p 

Aceste borderouri centralizate întrun borderou general, 
împreună cu rezumatul receptele fiecărei persoane în parte, 
formate în dosar, se vor înainta de către farmacistul gestionar 
ministerului de războiu (direcţia sanitară), spre a se veri- 
fica de către farmacistul șef al armatei, după care acesta 
va înapoia actele justificative (dosarul receptelor şi rezu- 
matele) gestionarului, spre a-i servi la scăderea medica. - 
mentelor sau materialelor ; unul din borderourile nominale 
Îl va trimite corpului sau serviciului din care faca. 
parte personalul pentru a li se încasa costul din prima 
soldă, al doilea se înaintează comandamentului respectiv 
pentru ca să se ştie ce sume are de primit de la corpuri, 
iar borderoul general se opreşte la ministerul de războiu, 
direcția 6-a sanitară, pentru control, 

1. Sumele încasațe lunar de corpuri sau serviciuri, se 
înaintează în numerar comandamentului, împreună cu bor- . 
deroul nomihal prevăzut la alin, 6 do mai sus, cari le tri- 

2



“mite minsterului de războiu, direcția contabilităţii, impre- 
"„ună cu un borderou nominal pe corpuri, în dublu, veri- 
ficat de serviciul întendenţei, spre-a servi la reaprovizio- 
nările medicamentelor și materialului, conform bugetului. 

__ (Vezi modilicarea dela nota 2 de mai jos)- 
" 8. Orice dispoziţiuni contrarii acestei deciziuni sunt şi 
rămân revocate. - 

„9. Publicarea acestei deciziuni prin Monitorul Oastei 
ține loc de notificare, 

„ Nofa 6. — Modul vărsărei sumelor încăsate ca cost. de 
medicamente. 

„0, c, 29 M. O. 28 Of. 1911 

Având în vedere propunerea făcută de inspectorul 
general al armatei prin referatul No. 1.291/911 și avizul 
dat de direcţia intendenţei: pe acelaș referat, ordon: 

Vărsarea sumelor încasate din costul medicamentelor 
vândute ofițerilor, reangajaţilor și funcţionarilor civili din 
“serviciul armatei se va face trimestrial, iar nu lunar, după 
cum prevede decizia ministerială No. 195 din 27 Aprilie 
a, 'c.; actele prevăzute de art. 6 se fac tot lunar. 

“Nota. 7 — Formalitățile ce urmează -a se observa la vin- 

derea efectelor şi materialelor armatei. 

a)Pluta taz-lor de înregistrare. 
Art, 47. al. 3 din 'egea timbrului din 1906 M. 0. 

13 B. zice: | | 

Vânzările de bunuri mobiliare, făcute de autorităţile 
administrative prin organele lor, fie prin licitaţie publică, 

ție da bună voie, sunt supuse la taxe de Înregistrare, 

care se vor achita” de cupărător, deosebit de preţul cum- 
părărei“. Si 
Taxa este de 3 la sută şi se plătește pentru toate 

„ „efectele şi materialele armatei, care se vând îie în profitul 

“tesaurului, fie în profitul fondurilor corpului. 

b) Când asistă la vinderi prin licitațiuni - delegatul 

- “amâmasterului de finanţe ? | 

, Awt. 48 al. 3 din L. C. P. zice: „când veri-unele 

:, din obiectele mobile sau imobile ae Statului, nu mai sunt 

în stare de a se: întrebuința și vor fi susceptibile dea îi   
 



   

e
 

vândute,. atunci vânzarea se faze prin licitaţiune publică 
în asistenţa unui delegat al ministerului financelor, etc, 
(aceasta, încastază atunci și suma po care urmează a o 
vărsa ca, venituri extraordinare ale Statului). - - 

Art. 43 din vechea lege C. P. din 1893, despre care 
face menţiune art, 154 R, A. și davenit acum art. 48 de 
mai sus, numai prevede dispozițiunea „sumele cari nu ar 
avea vre-o afectațiune specială“ ; şi prin urmare art. 154 
R. A. nu mai e în concordanţă cu art. 48 L, C. P. de 
unde rezultă că ţoate Sumele provenite din vânzări de 
efecte și materiale, aparținând Statului, ca fiind înființate 
din fondurile bugetare, cum de pildă efectele de echipa- 
ment, să se verse la tesaur, după cum sunt astăzi dispo- 
zițiunile în vigoare arătate mai sus. | 

Cc) Când azistă ln vânzari prin licitațiuni publice, ofu- 
țerul de intendenţă ? 

In general, în toate cazurila când se vinde prin lici- 
taţiuni publice efectele sau materialele înfiițate din fondurile 
statului şi suma urmează a se vărsa la tezaur. | - 

Art. 154 al. 2 din R. A. zice relativ la vinderea 
efectelor de echipament : „vinderea se va face prin comi- 
siunea de aprovizionare, asistată de un ofițer de intendenţă. 

Pentru cas, art. 24 din instrue. No. 404 M. O. 28 
R. 1911 zice:: „vâuzarea se va îace de către delegatul 
diviziei respective (un ofițer de intendență) în unire cu 
delegatul ministerului de finanțe, pe care divizia îl va 
anunţă la timp, ambii azistaţi de delegatul corpului de 
trupă sau serviciului“, _ E 

În caz când licitaţiile pentru vinderi de cai reformaţi 
se ţin în alte garnizoane decât acele în care funcționează 
servicii de intendenţă, atunci ofițerul de intendență se 
îalocueşte prin comandantul garnizoanei sau delegatul 
acestuia, conform D. M. 767 M. 0. 50 B. 1911. 

Când caii sau alte animale ce se vând au fost înfiin- 
ţate din fondurile corpurilor, în acest Caz suma ce se 
prinde din vânzare făcându-se venit la fondurile respective 
conform al. d din instr. dela nota 1 de mai sus, nu. mai 
azistă nici of. de intendenţă sau delegatul lui, nici fiscul, 

Pentru vânzarea obiectelor de mobilier, sumele. rezul- 
tate urmând a fi vărsate la tezaur, conform art. 47 din 
R. C. urmează a azista of. de int. şi delegatul minist,  



    
finanţe care azistă oridecâteori urmează a se vărsa sumele 
la, tezaur, ” 

Bineînţeles că, conform dispozițiunilor citate mai sus 
mobilierulfînfiinţat din fondurile proprii ale corpurilor și 
serviciilor (nu cele bugetare) în caz când se vinde, suma 
se face venit la fondurile respective din care s'au înfiinţat. 

“ În acest caz vinderea se face de comisiunea de aprov. şi 
nu mai este nevoie să aziste nici of. de int. nici delegatul 
fisculni, 

d) Eyectele de înfurmerie nu se pot vinde sau între- 
 buinţa, ele se distrug prin ardere, în totdeauna. M.'0. 

29 din 1901 R. pag. 298. 
e) Obiectele diverse înfiinţate de corp se vând prin 

„” licitație sau direct la, fabrici, după regulele prevăzute la 
art. 165 R. A. Vinderea aa face de comisiune sau direct 

de corp la fabrici fără a asista nimeni alţii. 
î) "Toate vânzările menţionate aci, se pot face şi fără 

licitaţie, când valoarea nu trece de 500 de lei, în baza 
axt. 71 al. 9 din L. C. P. «Pentru vânzări de efecte mo- 
biliare atară de uz, când valoarea lor nu trece-de 300 
lei, se poate încheia contracte prin bună învoială“ ; bine 
înţeles că trebue aprobarea autorităților superioare. 

CAPITOLUL UI 

     

    
    
    
    
    
    
    

    
        
    
    
    

        
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
        
    
    
    
    

     

Formarea, confecţia și întreținerea echipamentului 

ART. 128. — Echipamentul de tot felul, care com- 
“pune gestiunea în matesti a corpurilor de trupă, se îm- 
parte în următoarele 8 categorii: 

1) Materii prime şi modele tipe. 
2) Micul echipament. 
3) Imbrăcămintea. 
4) Marele echipament. 

5) Harnaşamentul. 
6) Cazarmamentul. 
7) Efecte şi obiecte de infirmerie. 
8) Armătura, muniţiunile de războiu și trăsurile date 

de Stat. 
"Materialele şi efectele care fac parte din liecare  



  

categorie, șunt specificate pe arme în nomenclaturile anexa 
EL , 

ART. 129. — Osebit de materialele şi efectele Dre- 
văzute la ari. 128, corpurile mai posedă dilerite alte ma- 
teriale şi obiecte care nu întră în gestiune, precum : 

1). Obiecte diverse de menagiu, cult, ateliere, muzică, 
mobilier, etc. (Art. 161—165 R. A), i 

2) Obiecte, materiale şi uvrăje de studii, care com- 
pun biblioteca, corpului. (Art, 166 R. A.). . 
Nota. 1.—D. M, No.142 din 4 Aprilie 1916, reiativă la efectele 

obiectele şi materialele de tot felul ce se trec în gestiune 
la rubrica „mobilizare“, : 

M. O. 9 R. 1916 

Pentru a se stabili cari anume abiecte, efecte şi mate- iale se trec în gestiune la rubrica „mobilizare“ şi 
In vederea deciziei ministeriale No. 105 din Monitorul Oastei, “partea regulamentară No.1l din 15 Aprilie 1915 prin care se or- donă ca unele obiecte şi materiale diverse destinate a se între- „buinţa numai la mobilizare să se înscrie în registrul de diverse care este prevăzut de art.,161 din regulamentul serviciului admij- nistrativ, dar care nu se trimite in cercetarea şi judecarea înaltei Curți de couturi, conform art. 187 din legea asupra contabilităţii publice, decidem: . | 

„1, Decizia ministerială No. 105 sus menţionată este şi rămâne - desfiinţată ; 
2. Materialele, obiectele și efectele de orice natură, grupate. pe cătegorii, precum obiecte şi materisl6 Hiversa, având destin- jiune di timp de pace pentru mobilizare, ara: cele plătite din cre- ditul extraordinar sau din fondul de răsboi, cât şi acelea procurate" prin rechiziţioriare “sau prin bonuri de rechiziţie se vor trece absolut toate; fără excepție, în registrul de magazii şi în gestiune, înregistrânduse la rubrica „mobilizare“ şi intrând astiei în preve- derile. legii şi regulamentului privitoare la neştirbirea în timp de păce a materialul destinat mobilizării. (Inaltele decrete No. 1 şi 981 . din 2 Ianuarie şi 22 Februarie 1912, publicate în Monitorul astei, partea regulamentară No. 8 şi 8/912); 
3. De asemenea se trec în gestiune şi se înregistrează la rubrica „mobilizare“ toate materialele, efectele și obiectele ce se dau prin distribuire, indicându. se cătăţimea şi ielul lor ce trebuesc înscrise la acea rubrică, sau prin vărsare dela un corp la altul, Serviciu sau depozit, când ambele operaţii de scăderi şi primiri a celor cese,varsă se fac tot asupra rubricei „mobilizare“, conform art, 3 şi 24 din regulamentul aceleeaşi legi. 

r 
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Comandamentele, diviziile 1—2 cavalerie şi intendenţa sta- 

vilimentelor centrale vor lua măsuri pentru întocmai executare a 

dispozițiunilor de faţă. 

Nota 2. — D. M. No. 178 din 28 Aprilie 1916 

. M, O. 10. R. 19i6 

in vedere de a se stabili capitolul la care să Se înregistreze 

materialele de cari tratează deciziunea ministerială No. 142, pu- 

blicată în Monitorul Oastei, partea regulamentară No. 9/916, 

decidem : 
Efectele, obiectele și uneltele cari nu pot iorma o categorie 

- şi nici nu pot aparţine vreuneia din categoriile prevăzute la art. 

128, de sub capitolul îl, titlul III din regulamentul serviciului ad- 

ministsativ în corpurile de trupă, se trec în registrul de primiri 

şi consumaţii, după categoria VIil, sub denumirea de „diverse“ şi 

se înregistrează în gestiune la rubrica „mobilizare“ intrând astiel 

în prevederile legii de neştirbire a materialului de război. 

Comandametele, diviziile 1 şi il cavalerie, intendenţa stabi- 

limentelor centrale și comandamentului marinei sunt rugate a lua 

măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor deciziunii 

de faţă. 
Materialele prime şi modelele. tipe 

ARŢ, 139. — Când ministerul distribue corpurilor €- 

fectele neconfecţionate, materialele se înscriu Ia categoria 

materiilor prime, de unde se scad pe măsură ce s'au 

„confectionat, lie această confecțiune executată în atelie- 

rele corpului fie prin maeștrii civili. 

Costul confecţiei cum şi materialele ce intră în con- 

iecţie, sunt fixate în tariiele anexa lit. L. 

Se urmează asemenea când corpurile Îşi aprovizio- 

nează singure materialele din fondurile ce li se dau. 

ART. 131. — Aprovizionarea materialelor prime, lă- 

sate în sarcina corpurilor se îace după prescripţiunile 

cap. IV, titlul |. 
Art. 132. — Modelele tipe de orice categorie sunt 

înscrise și figurează în scriptele şi gestiunea corpului, 

îndată după materiile prime. 

Confecţia efectelor 

ART. 133. — Contecţia efectelor se face după ordi- 

nul de zi, în care arată: electele de confecţionat mate- 

„ rialele ce urmează să se scoată din magazie peniru â Îi  
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Îi date în ateliere și avansele de bani necesare con- fecţiei. | Me Ajutorul înscrie în carnetul de atelier model No. 59 atât materialul dat, căt Şi avansul autorisat pentru con- îecție, ori materialul de confecţie echivalent. 
„La terminarea contecţiei liecărui fel de electe, se închee carnetul atelierului şi ajutorul constată  materia- lele întrebuințate, Ccătățimea efectelor coniecționate, chel- tuelile făcute și materialul Iămas economie, 
Comisia de aprovizionare încheie cuvenitul proces- verbal de primire. 

_„. Inregistrarea electelor, descărcarea materialelor şi Suma cheltuită se aprobă prin ordin de zi, „ART, 134. — In caz când comisia de aprovizionare a constatat că efectele nu sunt bine confecționate, sau. nu Sunt conform modelelor tipe, se înapoiază în atelier - pentru rectificare; atât costul reclificărei cât şi valoarea celor caii nu se mai mai pot îndrepta, se impută vino-. vaţilor. - 
| Tot asemenea se urmează şi cu efectele cari se aprovizionează sau se conlecționează prin maeștrii civili în ateliere private, pagubele sunt acoperite din garan- țiile ce trebue să depună asemenea maeștrii. 

Drepturile de echipament cuvenite corpurilor 

ART. 135, — Echipamentul distribue corpurilor : „ 3) Ca parte anuală; o 
_b) Ca complectare pe electe de mobilisare : c) “Ca îniocuire a efectelor scoase din serviciu prin us Sau prin alte cause. . (Vezi și art. 12 dia regulamentul pentru neștirbirea rezervelor de materiale, publicat în acest manual vol II) Art. 136 137 şi 138 asulel cum au fost modificate prin Inaltul Decret No. 1413, M.0.9R. 1905 p. 116. ART. 136. — (Art, II din Inaltul Decret). Partea anuală de echipament cuvenită corpurilor de trupă se “calculează și se aloeă precum urmează : | ă a) La trupa permanentă: numărul zilelor de hrana “alocate unui corp de trupă după cele patru bilanţe tri- 
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vuestiiale, se împaite cu termenul de durată a electului 

prefacut în zile, iar câtul represintă partea anuală. 

b) La trupa cu schimbul: la numărul de zile alo- 

cat cadrelor pe un an întreg, se adaugă şi numărul de 

zile de hrană al iutulor oamenilor concentrați în cursul 

anului ; totalul zilelor — cadre şi schimb — se împarte 

cu țermenul de durată al efectului (în Monitor din gre- 

șală sa tipărit al efectivului) exprimat în zile, iar câtul 

represintă partea anuală. 

Nota — Termenul de durată a efectelor, este cel pre- 

văzut la anexa lit LR. A. Fracţiunile ce rămân se ne- 

glijează art. 290 din vechiul R. A. 

ART. 137. — (Al. UI din Inaltul Decret). Fiecare 

corp de trupă la 31 Marte al fiecărui an, întocmeşte un 

tabel de zilele alocate trupei, specificate după cum s'a 

zis mai sus, care tabel se verilică, se semnează şi se 

irimite de-a dreptul ministerului, în ziua când se veri- 

fica bilanţul ultimului trimestru de catre ofiţerul de in- 

iendenţă verificator. In tabel zilele alocate va îi aşezate 

pc grade pentru a sluji şi la calculul galoanelor. 

După aceste date, partea anuală de mic echipament 

îmbrăcăminte şi cazarmament, se calculează în birourile 

ministerului şi se comunică corpurilor prin comanda- 

mentele respective. 
Nota — Relativ la interpretarea art. 137 de mai sus 

este ordinul Ministerului No. 11447 din 1906 de mai jos, 

care lămureșta cum trebue să se facă tabloul : 

„Lu urma apariţiei Loaltul Decret No. 1413 din „Mo- 

nitorul Oastei“ No. 13 din 1905 partea regulamentară, 

sa: primit dela corpuri mai multe interveniri, cum că 

calculul părței anuale de echipament nu se face potrivit 

drepturilor reale cuvenit corpurilor. 

Pentru lămurirea dispoziţiilor aliniatelor a şi b din 

_axticolul 2 al Inaltului Decret citat mai sus, se comunică 

următoarele : . 

1) In totalul zilelor de hrană de câre trebue a se 

ține seamă în calcului părţei anuale, va intra pe lângă 

zilele de hrană alocata corpurilor pentru oamenii aflaţi 

prezenţi sub arme, şi zilele celor aflaţi sub absenţe pentru: 

- permisii, concedii, -concedii de boale și închisoare în care 

“ poaiţii eamenii port haine, 

  

  
 



2) Nu se va socoti însă, zilele oamenilor aflaţi în 
diterite absenţe eventuale ca: concedii date pentru eco- 
nomii bugetăre, în spitale şi în orice alte posiţii în care 
oamenii de fapt, nu port hainele. 

Comunicând cele de mai sus, binevoiţi a da cuve- 
nitele ordine corpurilor de trupă și ofițerilor de Inten- 
denţă din Comandamentul D-voastră, pentru a le avea în 
vedere la stabilirea tablourilor de zile ce urmeză a se. 
întocmi anual potrivit Înaltului Decret No. 1413. 

ART. 138. — (Al, 1V din Decret). Peste partea a- 
nuală se mai distribue corpurilor efectele perdute din. 
cauza de forță majoră (Art. 115 R. A). = 

Inlocuirele acestora se lace pe bazele următoare: 
1. Pentru electe noi acelaş număr. | | 
2. Pentru cele în curs de durată jumătate, iar cele 

cu termenul împlinit nu se mai înlocuesc. | “ 
ART. 139. — Când în aceiași categorie se găseșțe 

-unele electe. prisos şi altele mai puţin, se poate cere în- 
locuirea unora prin altele pentru o valoare echivalentă. 
„Când la unele corpuri garniturile sunt complecte, 
prisoasele se deduc din partea anuală. 

Cererile se iac ministerului în luna lanuarie a anu- 
lui prin cale ierarhică, însoţite de constatările la faţa lo- 
cului de către ofițerul de intendență însârzinat cu su- 
pravegherea corpului. 

“ART. 140. -- Efectele de mic echipament şi de îm- 
brăcăminte din garnitura de războiu se distribie corpu- 
rilor complecte pentru efectivul de războiu. | 

Felul efectelor şi cantităților trebuincioase sunt fixute 
pe arme în regulamentul de mobilizare. | 

„Marele echipament se distribue pe efectivul de 
războiu. | 

Hranașamentul se distribue pe numărul cailor cari 
formează electivul de războiu sau al irâsurior cari tre- 
buesc înhămate. 

Accesoriile, precum: sacii de orz, găleile plasele 
de fân, etc., cari nu pot dura același timp cu hranașa- 
mentul, se înlocuec corpurilor de minister când sunt 
scoase din serviciu. | - 

Armâtura munițiunile de războiu şi tiăsurile se dis- 
tribue pe: efectivul de mobilizare. 
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Muniţiunile de' exerciţiu se distribue după preved e- 
rile regulamentului de tragere. (Art. 200 din regul. vra- 
gerei ţintă din 1905). Pa 

Efectele şi obiectele de iniirmerie se distribue pe 
numărul paturilor fixate, fiecărui corp anexa lietera N. 

__ Electele scoase din serviciu prin uz sau scăzute, 
din alte cauze: se înlocuesc anual. 

Distribuirea şi punerea efectelor in serviciu 

ART. 141. — Punerea efectelor de orice catezorie în 
serviciu se va face la | Noembrie al anului. 

Eteciele de dilerite categorii sunt date companiilur, 

în timp de pace, pe efectivul bugetar, Ja cele perima- 

nente şi cel mult pentru 125 oameni la cele teritoriale. 

Distribuţiile, întreţinerea şi păstrarea lor se Îace 

după instrucţiile dela anexa litera O. _ | 

Garniturile efectelor de îmbrăcăminte 

ART. 142. (Astfel cum a fost modificat prin I. D. 
No. 1943 M. 0. 12 BR. 1912). 

Efectele de îmbrăcăminte aflate asupra corpurilor 

„de trupă se cuprind în următoarele două categorii: 
a) Mobilizare. | Sia a 

b) Serviciu curent, E 
Pentru mobilizare, corpurile trebue să aibă un rând 

de eiecte de îmbrăcăminte complecte pe electivul de 

războiu hotărât prin regulamentul mobilizărei. | 

Aceste efecte, înregistiate în coloana, mobilizare“ 

sunt păstrate în magaziile corpurilor, pe unităţi, şi la 

fiecare unitate aşezate pe mărimi şi în ordinea vechi- 

mei lor. 
Nota. — Vezi D. M. 142 din M. 0.9 R. 1916 ca 

efectele şi materialele să se îareg. la „mobilizare» trecută 

$MDai sus la pag. 161. i 
“fi  Primeneala acestor electe se face anual, punânduse 

„În serviciu din cele mai vechi un număr egal cu cel 

, * distribuit corpurilor ca parte anuală, la serviciul curent. 

[Vezi art.. 6 din regulam. neştirbire publicat în a- 
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cest manual, Vol. II, relativ la formalităţile de îndeplinit 
pentru primirea părței anuale). | 

Sub nici un motiv nu pot fi puse în serviciu dela 
mobilizare un număr mai mare de electe decât cel lixat 
ca parte anuală, astiei ca stocul de eiecte aflat la mo- 
bilizare să rămâe neatins. (Art. 13 din reg. neştirbirei 
publicat în acest manual Vol. II). 

Pentru serviciul curent, corpurile trebue să aibă 
câte două rânduri din fiecare fel de efecte de îmbrăcă- 
minte pe eiectivul bugetar, plus o rezervă de efecte 
pentru echiparea concentraţilor pentru instrucție şi ma- 
nevre. | 

Din aceste două rănduri de efecte, corpurile, for- 
mează două garnituri, una de serviciu menită a fi pur- 
tată la paradă şi în oraș şi alta de cazarmă, pentrn 
instrucţie şi serviciu interior. 

Garnitura de serviciu cuprinde rândul cel mai bun 
de electe, care se păstrează în magaziile unităţilor -pe 
ciectivul bugetar. 

Garnitura de cazarmă cuprinde rândul cel mai vechi 
de efecte și sunt date oamenilor pe efectivul bugetar. 

Prisosul de efecte, atât din garnitura de serviciu 
cât şi din garnitura de cazarmă, care întrece efectivul 
bugetar, se păstrează în magazia corpului, servind la 
echiparea concentraţilor pentru instrucție și manevre. 
(Vezi art. 39 din regulamentul citat), | | 

In registre ambele garnituri vor figura îascrise în 
aceeași coloană, adică la servitiul curent. . 

Pe situaţiile de echpament, însă la partea a doua 
numărul de eiecte din aceste garnituri se va înscrie în 
două coloane deosebite. o 

Pentru cunoaşterea garniturilor din cari -iac parte 
aceste efecte, ele vor Îi marcate cu iniţialeie: corespun- 
zătoare. 

In liecare an ministerul hotărăște partea anuală cu- 
venită corpurilor, din fiecare fel de efecte de îmbrăcă- 
minte, - 

Pe măsură ce corpurile primesc efectele de îmbră=- - 
căminte noui, le depun în magazia de mobilizare, luând 
un număr egal de efecte, din. cele mai vechi, pe cari le 
_pun în serviciu, iar un număr egal de efecte din cele 

       



         

mai vechi și mai uzate se trec la relormă, scăzându-se 

definitiv din registru. | 

Constatarea acestor efecte se va lace de către aju- 

“torul şetului de corp, asistat de comandanții de bata- 

lioane, la fiecare unitate, iar scăderea se va aptoba prin 

ordin de zi dat d&comandantul corpului. | 

Din efectele de înbrâcăminte scoase din serviciu, 

dar cari sunt în stare mai bună corpurile vor co.ulec- 

- iona spenţere cari. vor fi purtate la grajd, corvezi și 

alte servicii în «corp precuin şi pe sub bluzele verzi ce- 
nușii când timpul e Îriguros. 

Restul efectelor reiormate, care nu se mai pot în- 

trebuința nici la reparaţii, vor îi vândute. 
"Numărul de efecte reformate şi scazute nu pot [i 

niciodată mai mare decât drepturile anuale, dar poate 

îi mai mic, dacă starea efectelor îngădue a mai îi păs- 

trațe în serviciu în scop de a economisi, pecât cu pu- 

tință, efectele desiinate pentru parade şi ţinuta de oraş. 

- Cu ocazia constatării efectelor de îmbrăcăminte, 

destinate a fi scoase din serviciu, ajutorul comandautu- 

lui stabileşte devize pentru reparaţiile trebuincioase de 

făcut efectelor din garnitura de serviciu şi cea de ca- 

zarmă. 
Comandantul corpului, aprobând aceste devize, ho- 

tărăşte programul după care se vor executa reparaţiile 

efectelor în atelierele corpului, succesiv pe unități. 

Cheituelile întreţinerii şi reparațiilor se îac din fon- 

dul de întreţinere, la care ministerul va aloca corpurilor 

'câte o sumă anual, în marginile mijloacelor. bugetare. 
Nota 1. — Ordinul Ministerului Răsboi. No. 1388 | 914. 
S'au primit la minister cereri de a se aproba corpurilor să 

curent, fixate prin tabelul ce se stabileşte pe jiecare an bugetar, 

"arătând că au la rubrica „Serviciu“ efecte degradate în cătăţimi mai 

“mari decât cele stabilite și hotărâte ca drepturi de consumațiune 

anuală. | 
| Suni în adevăr corpuii cari prin îngrijirea pusă, posedă 

„efectele de cazarmă în număc mult.mai mare cu cel pentru trebu- 

-.inţele curente, 
“Pentru ca operaţia scăderei efecielor să se facă cu bună 

" chiverniseală pentru echipamentul co:purilor. și . ca ceretile de 

cele ce iirmează; Ne N 

  
se scadă cu efecte peste cătățimele părței anuale a serviciniui. 

„asemenea natură să nu se mai înainteze ministerului, se dispune -  



     

Corpurile pot scoate din serviciu oricâte efecie degradaie ar 
avea înscrise la rubrică „Serviciu“ garnitura de cazarmă, însă 
cu următoarele condițiuni : a 

Să nu se claseze pentru înlocuire dela rubrice mobilizare 
Ja serviciu, peste limitele hotărâte ca parte anuală, clasare oprită . 
de art. 2 din legea privitoare la neştirbirea materialului de răsboi 
şi art. 13 aiiniatul ultim din regulamentul acestei legi. 

Să oprească mai întâi un număr de efecte : : - 
a) Pent:u complectarea stocului de efecte trebuitoare la 

echiparea concentraţilor la instrucție coniorm art. 39 din acelaşi 
regulament. 

d) Pentru echiparea: gărzilor în corp, oamenilor de cor= 
voadă, celor trimişi la vatra lor, în închisoare, infirmerii sau la 

- Spitale, 
Efectele scoase din serviciu se vor întrebuința, parte la re- 

paraţii sau transformări şi restul ca cârpe de şters, 
Binevoiţi, vă rog a dispoza ca aceste dispoziţiuni să. se 

comunice corpurilor ce aparţin administrativ comandamentului - 
D-voastre.* o 

ART. 143.—(suprimat prin decretul citat la art; 142), 
ART. 144—(astiel cum a fost modificat prin deere- 

tul citat la art. 142), | | 
Pentru cunoașterea vechimei electelor de îmbrăcă-. .. 

minte înscrise la coioana „mobilizare“, corpurile ţin un - 
registru deosebit, în care înscriu toate efectele noui ce 
li se distribue şi din cari scad electele cele mai vechi 
pe cari le pun în serviciu. a | | 

ART. 145.—(suprimat prin decretul citat la art. 142). 
ART. 146.—ldem, idem. - 
ART. 147.—ldem, idem. a 
ART. 148.—ldem, idei. 
ART. 149.—Idem, idem. 
ART. 150.—ldem, idem. 

Garnitura cazarmă 

ART. 151. — Pentru reparaţiile efectelor din această 
garnitură, în scop de a se menţine cât mai mult în 
serviciu, se urmează după cum se prescrie pentru e. s. 
(Vezi și anexa lit. G. al. 14). | 

Nota 1.—Vezi și al. 91 şi 92 din.instr, anexa lit O Caţe 
prevede că echipamentul de mobilizare este considerat ca pro- - 

  

prietate a Statului, iar nu'a corpurilor cărora numai le este dat - 
în păstrare; nici o autoritate alta decât ministerul de războiu
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nu poate dispune de acest echipament şi afară de cazurile pie- 

văzute în acest regulament nici un efect nu poate fi luat dela 

această garnitură fără un ordin al Ministerului, etc. 

__ Vezi asemenea legea şi regulamentul pentru neştirbirea re- 

zervelor de materiale, prin care efectele însczise la mobilizare nu 

se pot pune în serviciul curent decât conform dispoziţiunilor cu- 

prinse în acea lege. Sa | 
Nota 2.—Relativ la înregistrarea din oficiu la g. r. a efec- 

telor provenite din economii, este D. M. 344 M. O. 5: R. 1898 

pag. 102 în cuprinderea următoare: 
Având în vede:e rezuliatul inspesțiunilor făcute corpurilor 

de trupă la echipament de către intendentul general al armatei, 

cum şi propunerile făcute cu raportul No. 97 din 5 Decembrie 
1897. | 

Decid: . | 
1) Când se va constata în magaziile corpurilor prisoase de 

efecte noui de îmbrăcăminte la garnitura de serviciu, realizate 

fie de economiile provenite din conlecţie, fie. din o bună admi- 

nistraţie, să se înregistreze din oficiu la difefite inspectii şi veri- 

ficări, Ga dreptul la garnitura de război (actualmente la mobi- 

Jizare), avizându-se şi ministerul, pențtru a se cunoaşte situaţia 

reaiă a acestei garnituri, de altfel, această dispoziţiune este pre- 

văzută şi de alin. II de sub art. 291 din regulamentul de admi- 

»  nistraţie militară. | ” 

“Tot asemenea se. va urma şi pentru electele de micul echi- 

pament cari s'ar constata peste trebuinţele serviciului: ele însă 

se vor înscrie la mobilizare 
2) Costurile individuale, fiind destinate a se întrebuința la 

- mobilizare, se vor păstra în magaziile corpurilor şi nu se vor 

distribui la companii, afară numai la concentrări extraordinare şi ma- 

nevre, când se vor putea distribui, dacă ordinele de manevre vor 

prevedea, în acest caz, încă ele se vor înapoia la magazie aduse 

în bună stare după terminarea manevrei. a 

3) Aranjamentul efectelor în magazii, neputând fi unilorm 

la toaţe corpurile din lipsă de localuri spaţioase, se prescrie ca, 

până vom dispune de asemenea localuri, aranjarea efectelor să 

se facă pe mărimi şi vechimi de contecţie, rămânând, bine în- 

țeles, ca acele corpuri cari dispune de magazii spaţioase să aran- 

„jeze efectele şi pe companii. 
4) Buna întteţinere a echipamentului, incontestabil, că atârnă 

dela o incontinuă reparaţiune “a efectului, căruia prelungindu-i 

- astfel durata se poate reuşi ca soldatul să lie bine îmbrăcat, 

având mai ales garnitura de serviciu totdeauna curată. | 

E a „Unele ;egimente de infanteria, graţie unei permanente grije 

" asupra echipărei soldatului, au înființat deja mici ateliere de re- 

; paraţii cu maeştri croitori civili, plătiţi din fondul mesei de în- 

“- reţinere, măsură pe Care ministerul doreşte să.o vadă aplicată 

: la toate corpurile 'de trupă cari nu au încă asemenea ateliere. 
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5) Numerile de serie cum se aplică de corpuri pe eiecte, 
provoacă conluzie în comptabilitatea echipamentului, de. oarece 
s'a considerat întotdeauna că numărul de serie nu aparţine elec- 
tului, ci omului, 

Pentru se evita pe viitor inconvenientele ce rezultă, se 
prescrie ca numărul de serie să aparție efectului și nu omuiui 
care poate avea electele cu diferite numere de serie şi dacă nu 
le poate ținea minte, le poate vedea în livretul de serviciu în 
caz de pierderi sau alte împrejurări. 

Dispoziţiunea această eliminează inconvenientul cu ajusta- 
rea neinceiată a efectului pentru a atinge scopul ca omul să aibă 
acelaş: număr de serie pe toate efectele, cum şi inconvenientul de 
a tot schimba neîncetat seriile pe efect pierzându-se în „Zadar 
timpul, N 

Nota?3. — Modul cum trebue să se aplice şi poarte sem= 
nele distinctive a gradelor. (|. D. 476 M. 0.8 p.r. 1911)... 

Dispoziţiunile regulamentate prin Inaltele Decrete No. 3690 
din 1898, No. 2818, 2819 și 2968 din 1895 se modifică în păr- 
țile relative la semnele distinctive pentru grade și funcţii, după 
cun urmează; ! 

a) Semnele distinctive ale gradelor inferioare, așa cum. sunt 
regulamentate prin decretele anterioare, pentru toate armele şi. 
serviciile, se vor aplica şi purta numai pe efectele clasate în gar- 
nitura de serviciu | 

» b) Pentru efectele clasate în garnitura de'cazarma semnele 
distinctive de la mânecile mantalelor şi tunicilor se suprimă în- 
lociundu-se cu aceleaşi semne purtate în curmeziș peste epolet, 
așa cum se prevede pentru bluze la art. 21 din Inaltul Decret 
No. 3693- din 1893; - 

c) La mobilizare semnele distinctive ale gradelor interioare 
vo? Îi purtate numai la epoletul mantalelor, tunicilor 'și bluzelor, 
în Care scop, îndată după decretarea mobilizării, toate galoanele 
garniturii de serviciu vor Îi descusute dela mânecile și gulerile 
tunicilor şi mantalelor, transformate în inele și aplicate la epoleţi. 

Nota 4.— Relativ la clasarea căciulelor, chipiurilor şi pălă- 
rilor, vezi ordinul circular de mai jos No. 12. 

"Nu se clasează la g. cazarmă, se trec direct la reformă. 
Ele se menţin înscrise asupra corpurilor la coloana „răz- 

boiu“. Modul propunerei la reiormă vezi ordinul de mai jos.No. 12. 
Ordin circular No. 7602 M. O. 48 of. 1895 p. 1099 
Rroșura de uniformă a armatei prevede portul cape-. 

lei în toate ţinutele, afară de cea de campanie și ceremo- 
nie când se poartă căciula, chipiul sau pălăria, după arme. 

In acest caz nu trebue să se mai claseze la cazarmă 
„ asemenea, electe ele urmând a fi trecute d'a dreptul la 
reformă, când starea lor nu mai permite a fi purtate în 
ținuta de campanie, ceremonie sau serviciu,   
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In consecință, corpurile de trupă care posed în ca- 

armă 'căciului, chipiuri şi pălării le vor trece la garnitura 

serviciu, iar, prisoasele se vor înregistra la garnitura de 

războiu, alegându-se cele mai bune. Vezi şi nota 3 de 

“sub art. 153). | 

| 2) Ordin circular No. 12 M. O. 23 p. ot. 1901 pa- 

gina 503. | | 

De și după dispoziţiunele regulamentului de mobili- 

zare, căciulile chipiurile și pălăriele sunt excluse dintre 

efectele de îmbrăcăminte destinate a se lua în campanie, 

totuși, ele vor figura şi în viitor, înscrise asupra corpuri- 

lor de trupă în coloana „,războiu“. 

Aceste efecte se vor purta la parăzi și în orice alte” 

împrejurări. câud necesitatea va cere; iar când, din cauza 

- uzului în serviciu, parte din ele nu ar mai putea servi, 

se va face constatarea lor de către ofiţerii de intendenţă, 

după propunerea șetilor de corpuri respectivi, la epoca 

declasărilor prevăzută de regulement, şi retorma lor, se 

va face de-a dreptul: de la garnitura de războiu. 

Asemenea efecte nu se vor mai distribui pe viitor 

decât la absolută necesitate şi. numai pe efectivul buge- 

„tar. (Vezi nota 3 de sub art. 153). 
Nota, — 5 Relativ la înregistrarea efecteler distribuite cor- 

purilor O. C. No. 50 M. O. 33 R. 1910. i 

Electele ce se distribue Corpurilor, aprovizionate îie din 

creditele bugetare, lie din cele extraordinare, sunt menite a în- 

destula două trebuinţe, 
" a) A înlozui consumaţiunele serviciului curent, constituind 

„„... partea anuală propriu” zisă ; 

Di b) A alcătui. rezerva de electe dată asupra corpurilor pentru 

+ "“caz de mobilizare. 
Pentru a se înlătura! greşelile ce se pot face cu ocazia în- 

registrării efectelor și apoi cu operaţiile de declasări ce se fac 

la punerea lo: în serviciu ca parte anuală, se hotărăsc următoa- 

„+ ele reguli de procedare: 
, 12 Toate efectele distribuite corpurilor se consideră ca date 

“pentru mobilizare, şi deci cele de îmbrăcăminie, cari sunt clasate 

-pe garnituri, se înregistrează divect la garnitura de război proce- 

dare 'presciisă și de art. 145 din regulamentul serviciului adimni- 

riistrativ. (Vezi modiiicarea la art. 142). 

+ Pe viitor, în ordinile de distribuție nu se mai Îace nici o men- 

  

   

   

         
țiune că efectele se dau în coatni părţii anuate ; 

„5 2, Fiecare corp va primi anual un tablou ;întocmit de mi- 

nister în care i se va îixa numărul de efecte destint a înlocui con- 
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sumațiuneie adică, drepturile sale anuale, stabilite in raport cu -.. 

inijloacele de cari dispun. 
In limitele fixate, corpurile vor declasa de la garnitura de tăz- 

boiu la cea de serviciu, la epoca prevăzulă de art. 141 din re- 

gulament, efectele de îmbrăcăminte, cari sunt împărţite pe gar- . 

nituri ; îar pentru celelalte-cari sunt înregistrate sub o singură de- 

numire ; număiul celor scăzute ca sedase din serviciu în cursul 
exerciţiului nu poate întrece, sub nici un motiv cantităţite fixate pe 
tablou părţi anuale, Aceasta devine rugulă generală pentru efec- 
tele de mic edhipament. (Vezi modificarea dela art. 142); 

3. Nu sunt supuse acestor reguli: | - 
a) Etectele ce se dau a se încerca prin purtare. In acest caz 

elo se înscriu direct la garnitura de serviciu, iar numărul lor se 

va reduce din cel fixat prin partea anuală. 
b) Pentru corpurile noui înființate, atunci când oamenii n'au 

fost vărsaţi de la alte corpuri cu efectele complecte de garnitură 
de serviciu şi de cazarmă, li se dirtribue căte un rând de efecte - 

cari se înscriu deadreptul ia garnitura de serviciu de unde se vor 

declasa în anii următori în proporţia fixată ca partaa anuală. 

In amândouă aceste cazuri, chestiunea va fi deplin lămurită 

chiar prin ordinul ministerial de. distribuții. . 
Nota 6.— Relaliv la formarea garniturei de cazarmă cu bluze 

de pânză O. C. No. 35 M. O. 26 R. 1911. 
Ministerul primind 'multe rapoarte prin cari corpurile cer di- 

ferite expricaţiuni relative la situaţia bluzejor de pânză, modul ior 

de inregistrare, clasarea lor pe gainituri, ete, dă următoarele 
desluşiri ; i 

In principiu bluzele de pânză, fiind etc-te de imbrăcăminte 

ar trebui ca ele să existe pe efectivul bugeti, atât la garnitura 

de serviciu cât şi la cea de cazarmă, osebit de rezarvele consti-.. 

tuite pentru mobilizare (garnitura de războiu). | 
Cum înnsă mijloacele w'au permis a se constitui ambels gar- 

nituri, procedarea a fost de a se înscrie toate bluzele la garni- 

tura de serviciu, de unde se opera direct scăderea ceior degra- : 

date în limitele drepturilor fixate" prin tabeleie părței anuale. 

Pe de ati parte d:epturile anuale fiind distribuite cu redu- 

ceri, iar calitatea materialului nefiind aşa cum ar îi fost de dorit, 

corpurile mau putut să menţie în serviciu anual un nurăr de 

bluze cu cari să-și formeze treptat garniiura de cazarmă, de 'oarece . 

în cele mai muite cazuri bluzele distribute înir'un an erau de- 

gradate chiar la sfârşitul anului, asifel că scăzându-se drepiurile 

anuale fixate, tot rămâneau încă un număr de biuze cari figurau 

ca bune, dar niciîn mare parte nu eiau de întrebuințat. 

Pentru a remedia această stare de lucruri, ministerul a luat 
următoarele dispoziţiuni: a 

1. Cu începere chiar din exerciţiul curent, drepturiie anuale 

cuvenite corpurilor li se vor distribui compiecte fără nici o 1e- 

ducere, e



  

2. Calitatea pânzei va fi foarte mult ameliorată, aşa fel că 
"deşi, rezistenţa va îi aproape îndoit, totuş termenul de durată 
nu va îi mărit. | ME 

ă Prin acest mijloc corpurile vor putea treptat să-și formeze 
a doua garnitură de cazarină pe efectivul bugetar, menţionând în 
serviciu bluzele cu cari ar avea dreptul să se scadă detinitiv, ca 
parte anuală, dar cati vor Îi în stare a mai servi, | 

| Pe de altă parte ministerul luând măsuri a cofistitui la mo= 
bilizare rezerve de bluze, chiar cu începere din exrciţiul curent 
operaţiunele de înregistrări şi declasări se vor face tot- conform 
principiului stabilit prin ordinul de zi circular No. 50, publicat în 

„ Monitorul Oaslei, partea regulamentară No. 33 din lulie 1910, şi 
anume: 

a) Bluzele distribuite corpuriie se vor inregistra la garni- 
tura de războiu, oricare ar îi numărul lor: 

b) In limitele drepturilor anuale de consumaţie fixate prin 
tabelele părţilor anuale, corpurile vor declasa deia războiu la ser- 
viciu numărul de bluze fixat; 

C) Se vor deciasa dela garnitura de serviciu la cazarmă blu- 
__Zele cele mai vechi. în serviciu, în număr ee! mult egal cu partea 
> anuală; astfel ca la garnitura da serviciu să rămână un număr 

egal cu eiectivul bugetar; 
d) La finele exerciţiului se vor scade definitiv dela garni- 

tura de cazarmă toate bluzele degradate, oprindu-se cele cari ar 
mai putea [i întrebuințate la serviciile interioare în corp. (Vezi 
şi modilicaree dela ast. 142). - . 

- Aplicându-se aceste măsuri atât de către administraţia răz- 
“boiului cât şi de căire corpuri, este cert că în scurt timp sevor . 
complecta- bluzele cu cele două garnituri ca şi celelalte efecte de 
îmbrăcăminte. ia 

Nota. 7. — Ordinul miniszerului de război No. 12574 din 13 
„ Decembrie 1912 relative la încălțămintea rău confecţionată. 

Am onoare a vă comunica că spre a se putaa lua măsurile 
necesare contra îurnizorilor ceri strecor încălțăminfe de calitete 
inferioară ca material și ca confecţie, precum și a comisiunelor 
cari au făcut recepţiunea, s'au dat ordine ca pe orice iel de în- 

“ călțăminte ca ; bocanci, cisme opinci, pingele etc, să fie în iot- 
deauna următoarele date ; 

a) Numele furnizorului prevăzut în stapila aplicată pe 
încălțăminte. | 

b) Data la care corpul a primit încăițămintea. 
c) Dela ce depozit s'a făcut distribuţia. SR 
Dacă încălțămintea s'a păstrat în magazia corpului mai mult 

„timp până i-a venit rândul a fi pusă în serviciul penfu prime- 
nire; să se arate şi anul când această încălțăminte a foat primită 

* de corp dela depozit. | |      
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_ Timbrarea efectelor 

ART. 152. —.Pe electele cari compun categoriele 
echipamentului se aplica diferite timbre: la coniecţio- 
narea lor, la primirea în depozite la corpuri, sau când 
se distribue la companii. Vezi anexa lit. P. şi art. 143 
R. A.) 

Efectelor-care se confecţionează în mărimi deosebite 
pentru a se putea ajusta pe dilerite falii, li se aplică 
numărul mărimei lor. Vezi notele din . anexa relative le 
pontagii şi mărimea efectelor). | 

Acelor efecte de orice categorie care sunt destinate 
a ge conserva mai mult timp şi a se preînoi prin păr- 
țile anuale, li se aplică numărul anului de conlecţie. 
(Art. 144 R. A.) 

La corpurile de trupă se aplică încă: 
Electelor de mic echipament. timbrul corpului la. 

primirea în magazie, și numărul matricol al omului cărui 
se; distribue, când se pune în serviciu, . 

„ Celorialte categorii, timbrul corpului şi numărul de 
serie dat pe corp. | Sa 

Trăsurilor, numărul de serie dat de corp sau pe 
dilerite coloane de trăsuri. 

Instrucţiile anexe litera P. arată modul de aplicarea 
timbrelor şi regulelor pentru menţinerea lor în bună 
stare. 

Scoaterea efectelor din serviciu și destinația lor *) | 

ART. 153, — Efectele de orice categorie devenite 
în stare de neîntrebuinţat, după constatările “facute de 
ajutor şi comandanții de batalioane (art. 147 R. A) se 
scot din serviciu prin ordin de zi, care hotărăşte şi 
destinaţia ce urmează a li se da. 

Vărsarea de către companii la magazia corpului șe 
- ace prin buleiine model No; 56. a 

Efectele de mic echipament se păstrează în magazia 
corpului şi se întrebuințează la reparaţiuni sau alte: 
servicii. 

*) Relativ la formalităjile de îndeplinit peniru vinderea efectelor 
reformate, vezi notele de mai sus de sub art, 127, “ 

    

  

 



    

Efectele de îmbrăcaminte se transformă în,efecte cu 
care să se îmbrace oamenii liberaţi; restul se întrebuin- 

ţează la reparaţiuni sau alte servicii diverse în corp. 

- Nasturii de metal ai acestor electe. se încarcă în 

gestiune a corpului la materii prime, admițându-se pen- 

tru pierderi inevitabile un scăzâmânt de cel mult 30 la 

sută. Corpurile cu ateliere îi întrebuinţează la conlecții 

deducându-se din partea anuală, iar cele îară ateliere 

îi varsă la depozitele regionale. 
“Efectele de mare echipament, hranaşament, cazar- 

mament şi inlirmeria cu termenul împlinit dar care mai 

pot servi, sunt menținute și înscrisesia ultimul an de 
serviciu; cele cari nu se mai pot întrebuința după;con- 

statarea ofițerului de intendenţă, se păstrează în maga- 

zia corpului și sunt prezentate inspectorului general când 

vine la corp cu propunerea comandantului asupra des- 

tinaţiei ce ar mai trebui să Îi se dea, (A se întrebuința la 

xeparaţii;, a se transforma în alte efecte, distrugând parte 

din ele, ete. Vezi şi anexa lit. O al. 37 şi anexa litR.). 

Armătura, muniţiile de războiu şi trăsurile date de 

Stat, se scad în urma constatărilor legaie, după aproba- 

rea comandantului de corp de arimată, vârsându-le la 

depositele regionale (Anexa lit. O al. 58). 
(Vezi asupra acestor cestiuni nolele de mai jos precum şi cele de 

_sub art. 154 prin care se modilică unele diu aceste duspoziţiuu:). 

| Nota. 1, -- Relativ la srăderea etectelor de mare echi- 

" pament, -hranşament şi cazarmament, degradate înainte 

de împlinirea termenului de durată, vezi ordinul Circular 

“No. 76. M. O. 56 R. 1910 care prescrie că aprobările se 
dau numai de rainister în baza actelor de constatare în 

zoomite la timp de cei în drept. (Vezi acest ordin în ex- 

_tenso la anexa lit. 0). 
Nota 2. —. Relativ la scoaterea din serviciu a obiec- 

telor de mobilier devenite în stare de neîntrebuinţare, 

vezi art. 13 şi 45 din regul, cazarmare din 1908, care 

prescrie că ofițerii de intend. să procedeze coniorm art. 

153 de mai sus. | i | 

Nota. 3.— Relativ la efectele de îmbrăcăminte pentru 

“parada, este D. M. 87 M. O. 4. R. 1912: - 
„3 Având în vedere că pe viiter urmează a se distribui 

__ corpurilor un nou model de tunici veizi-cenuşii pentru 
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mobilizare, serviciu și ţinuta zilei, iar pentru paradă ră- 
mâna tot tunicele vechiului model, cari se vor premeni 
prin o cota-parte distribuită anual de minister. după ne- 
cesităţi ; decid: | 

1. Tunicile model vechiu, allate astăzi asupra corpurilor, 
vor îi întrebuințate la parade, gărzile de onoare și serviciu, atât 
timp cât sunt în stare a servi, iar cele degradate vor îi scăzuțe 
însă numai pânâ la limita fixată ca parte anuală de consumaţie 
prin tabelele cominicate dz minister. E 

Pentru exerciţiul 1912—1913 numărul de tunici, ca drept 
de consumaţie, se va comunica corpurilor printrun ordin deosebit 

Pentiu exerciţiul 1913—1914 drepturile la consumatie pen- 
iru tunici şe va hotărâ odată cu al celorlalte efecte. 

Deşi corpurile vor primi în exerciţiul 1913—1914 ca parte 
anuală tunici de model nou, totuşi cele cari au pe situaţii tunţci 
model vechiu mai mult decât numărul necesar pentru paradă vor 
purta eceste tuniui, iar pe cele de model nou le vor înscrie la 
„imobilizare *. 

„ Pând numărul tunicilor de model vechiu în bună stare 
“(garnitura de serviciu) va ajunge la electivul bugetar (pentru 
parade și gătzi de onoare), ele vor [i păstrate pentru această 
destinaţia şi primenite treptat prin o cotă parte de tunici de 
acajaş model. pe care ministerul le va distribui corpurilor în 
fiecare exercițiu în costul plăţilor anuale de tunici cuvenite cor- 
pului. -. 

2. Regulile stabilite mai sus pentru tunici se vor aplica 
pentru pantaloni seri-negri la infanterie, civit la. pioneri, seri- 
aibaştri lă jandarmii pedeştri şi albi la cavalerie. 

Pentru mobilizare, serviciu şi ţinuta zilei, trupele pedestre 
vor avea pantalonul ser-verde cari li se va distribui atât pentru 
mobilizare cât şi pentru serviciul curent, ca parte anuală. 

"3. Pentru ca ministerul să lie pus în cunoştinţă de numărul 
iunicilor şi pantalonilor de paradă necesar corpurilor, ele sunt 
datoare ca în fiecare an, până la 15 Mariie, să raporteze câte 
din aceste efecte trebue să li se disiribue în contul părților 
anvale pentru ca efectele garniturii de paradă să fie complecte 
mai ales în garnizoanele mari, unde sunt parade mai dese: 

4..În ce priveşte celelalte efecte de parade ; căciulele, chi- 
piurile şi pălăriile, acestea neputând fi purtate în ţinuta ziiei şi 
cazarma, ele se menţin cu destinaţie numai pentru parade, atât 
iimp cât pot servi, făcându-se la vre:ne reparaţiile necesare iar 
szăderea celor degrada'e s2 va face pe baza consiatărilor anuale 
tâcute cu otazia închaerii gestiunilor în materie, 

Pentru: compiectarea acestor efecte, corpurile vor raporta 
în luna Martie numărul de care vor avea trebuinţă pentru a se 
lua măsuri de aprovizionare, peste drepturile anuale -de capele 
cuvenite, N | 
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“5. Dispoziţiunile decizizi ministeriale No. 550, publicata în | 

Monitorul Oastei No. zi din 1912, se revoacă. 

D-nii comandanți ai diviziilor și directorul superior al in- 

tendenţei centrale sunt rugaţi a lua cuvenitele măsuri pentru 

executarea deciziei de faţă. 

Nota, 4 — Relativ. la efectele destinate a intra în com- 

plectavea ţinutei de ceremonie pentru trupă, precum şi sabia 

„prescrisă ofiţerilor şi” plutonierilor, este L. D. 901 M. 0.5 

R..1913 şi anume. 

Art. 1—Efectele destinate a întra în compunerea ţi- 

nutei da ceremonie pentru trupă, potrivit prescripţiunilor 

dela art. 11 din regulamentul asupra descrierii uniforme- 

lor şi ţinutelor armatei 88 vor confecţionă : şi distribui 

trupelor numai pe efectivul de pace. 

Art. 2.—'Ţinuta. de ceremonie se Va întrebuința de 

către trupă numai la parăzi şi în gărzi de onoare, 

Art. 3.— Pentru ţinuta 'de serviciu, a zilei şi cea de 

campanie se adoptă pentru toate armele şi servidiile  tu- 

nica de postav verde-cenuşiu. 

In aceste ţinute se va purta în toate ocaziunile nu- 

mai efectele de postav verde-cenușiu, exceptându-se, în 

ce privește: pantalonii, trupele pentru cari regulamentul 

prevede numai pantaloni de postav ser-negru (cavalerie 

și artilerie). | o , 

'Punica, de postav ser-verde va avea forma prescrisă 

pentru bluza verde-cenuşie actualmente în serviciu cu pat- 

liţele şi paspoalele prevăzute pentru această bluză. | 

Axt, 4.—Sabia ofiţerilor întregei armate va fi cea 

prescrisă la No, 44, titlu ], capitolul “VL din regulamen- 

tul asupra descrierii uniformelor și ţinutelor armatei, a- 

dică : sabia ofiţerilor din trupele călări. N 

Art. 5.—Plotonierii vor avea sabia ofiţerilor armei 

respectiva, însă numai cu 0 singură atârnătoare. 

Nota. 5. — Relativ la punerea efectelor în serviciu 

pentru ușurința mobilizărei, vezi ord. cir. No. 13 publi- 

cat în întregime sub art. 170 R. A. de mai jos. 

ART, 54. — Efectele de toate categoriile, alară de 

“armătură, muniții de războiu şi trăsuri date de Stat, 

(şi afară de diverse pentru care e axt. 165 R. A.) scoase 

din serviciu, cari nu pot îi utilizate nici întrun fel de corp, 

nici chiar la transformări sau reparaţii, după hotărârea 
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comandantului, dată prin ordin de zi, sunt vândute di- rect diferitelor fabrici -pe preţurile aprobate de coman- damente, sunt vândute. prin licitaţie publică. 
„_. Vânzarea se. face prin comisia de aprovizionare, „asistătă de un oliţer de intendență. *) . | „Suma încasată se face venit la fondul de întreţinere, ; “ conform articolului 43 alu, Î, din legea contabilităţei „Publice, având alectaţiune specială de. a se întrebuința + la repararea şi întreţinerea echipamentului în corp. (Art; . |... 69 R. A.). Vezi notificăzile suferite de acest art. trecute ? în notele de mai jos). 

„Nota 1, — Art. 153 şi 154 de mai sus a suferit multe modificări și interpretări dela apariţia regulamentului, până „în. prezent; astiel prin instrucţiunile ministeriale M. 0. 35 R, 1900 p. 103 au fost interpretate în sensul că ope- _raţiunile de distrungere sau transformări de efecte (după e „ce se constată de ofițerul de intendenţă şi se aprobă de "inspectorul general) să fie constatate prin proces-verbal "de ofiţerii de intendență,. iar vinderea să nu se admită - decât pentru petice sau resturi din transformări, €te. 
Şi Aceste instrucţiuni fiind însă contrarii regulamentu- |. lui, wa revocat prin ordinul circular No, 21 M. O. 21R, 1901 p. 238 rămânând în vigoare articolele de mai sus, întocmai cum sunt prevăzute în regulament. (Vezi şi nota |: 7 de mai jos).. — 
„Nota 2. — Pein ordinul circular No. 13 M. 0. 21R; 
..:1905 p. 249 se explică că în privinţa clasărei și scoate- 
„rei din serviciu a harnaşamentului regimentelor de arti- * 
„lerie, a se conforma instrucţiilor lit. O capit. D care sta- 

ileşte clar că: | „Destinația hârnașamentului scos din serviciu se dă 1de minister şi aceasta numai după” ce coloanele demu: | '-niţii îl vor avea complect, | 
„Nota 3. — Relativ la modul de procedare pentru văr- sarea nasturilor de metal la depozitul echipamentului, ca jComplectare a art. 153 de mai sus, sunt insţrucţiunele ministeriale No 11671 M. O. 1.R; 1901, după cum ur- 

na
 
r
e
m
o
t
e
 

ee 

      

     

                    
  

   
-*) Relativ la formalităţi'e: de tădeplinit pentru vinderea efectelor mate, vezi notele de sub art. 127 de mai sus, ” 
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Prin articolul 153 din regulamentul de administraţie 

se prevede ca nasturii de metal acoși dela efectele relor- 

mata să se întrebuinţeză la contecţie de corpurile care își 

confecţionează singure îmbrăcămintea, iar cei ai corpuri- 

lor cari mau ateliere să îi verse la depozitele regionale 

de echipament. Să 

Având însă în vedere că dela 1 Aprilie viitor, toate 

atelierele de confecţie dela corpuri se vor desfiinţa şi acum 

prin regulament nu se dă o destinaţiune oarecare nastu- 

ilor strânși la depozitele regionele, care nu poate îi alta 

decat de a fi din nou întrebuinţaţi la contecţia îmbrăcămin- 

tei de către atelierul central, se preserie următoarele dis- 

poziţiuni : 
1) Nasturii de metal strânși dela efectele reformate. 

în limita numărului prevăzut prin art. 153 din regula- 

ment, vor fi păstraţi în magaziile corpurilor până la ve- 

vificarea gestiunei anuale, după care vor îi vărsaţi depo- 

zitului- central de echipament, prin îndeplinirea formelor 

regulamentara, Ş 
2) Șeful depozitului central de echipament, pe mă- 

sură ce va .ptimi asemenea nasturi în depozit, cere in- 

_tendenţei respective a face constatarea prin delegatul în- 

sărcinat cu supravegherea adminstrativă a depozitului, 

care va stabili prin Chiar starea de, vărsare a corpului, 

numărul nastarilor buni da a mai servi la confecţie şi nu- 

mărul celor ce n'ar mai putea servi fiind degradaţi înre- 

„gistrându-i osebit prin scripte. 

Nasturii buni vor îi liberaţi atelierului central trep- 

tat cu ordinele de comandă, iar atelierul îi va întrebuința 

de preferinţă la gaicele mantalelor şi la contra-epoleţii 

mantalelor şi tunicelor, iar ndsturii reformaţi strânşi în 

depozit în cursul unui au, vor primi destinaţia ce se va 

hotări la timp de minister, după rapoartele depozitului a- 

dresate la 51 Martie al fiecărui an. 

Această instrucţiune se consideră ca anexă la regu- 

lamentul de administraţie și publicarea ei ţine loc de no- 

tilicare, . 

"Nota 4, — Relativ la modul cum trebue făcută văr- 

savea carâmbilor de cisme la depozitul central de echi- 

pament şi întrebuințarea - caxâmbilor de căpute în corpuri, 

ca complectare a art, 153 de mai sus, sunt instrucțiunile, 
   



              

minist. de mai jos publicate în M,O, 37 R, 1900 p. 726. 
(Vezi și nota 7 de mai jos). 

In principiu, carâmbii încălțămintei nu se încăputează 
decât numai. o singură dată, aşa că corpurile varsă la de- pozitul central de echipament numai carâmbii cismelor, iar 
cei ai căputelor vor fi întrebuințaţi în corp la diferite ne- 
cesități. | Si 

Pentru executarea vărsărei carâmbilor cismelor la de- 
pozit şi întrebuințarea carâmbilor de căpute în corpuri, se 
va urma astfel: | 

1) Corpurile do trupă vor vărsa la depozitul central 
de echipament cizmele devebite afară de serviciu fără a li 
se tăia căputa, ci numai a li se scoate tălpile, Operaţiu- 
nile de scădere din registre a cizmelor so vor justifica cu 
stări de vărsare în regulă; iiar vărsarea se va efectua pe 
dată ce se strânge în magazia corpului cel puţin 100 pe- 

- vechi cizme reformate, afară de corpurile de trupă cu e 
fective mici, cari pot vărsă și cantități mai mici până la 25 
perechi. | 

Cantitatea cizmelor vărsate de corpuri în cursul unui 
an va Îi egală cu partea “anuală primită în exerciţiul pre- 
cedent, în mai puţin numărul de cizme perdute din dits- 
rite cazuri sau imputate şi în mai mult numărul de cizme 
ce sar fi dat ca spor; este însă bine înţeles că dacă ne- 
vărsarea numărului complect de carâmbi întrun an pro-= - 
vine din faptul lăudabil că corpurile nu ar fi purtat toate - 

„cizmele, negreșit acest numâr nu va intra în calculele de 
mai sus. 

Ia acest scop, depozitul central de echipament va ţine 
un tablou curent și nominal pe corpuri în care va. nâta 
primirile de carâmbi, iar la finele anului '] va înainta mi- 
nisterulni pentru a fi controlat Cu partea anuală respectivă, 

2) Depozitul central de echipament va proceda, ime- 
diat după primirea cizmelor reformate, la gcoaterea carâm- 
bilor cu îngrijire de către maeștrii și lucrătorii respectivi, 
tăindu-i-se mai întâiu ştaiful şi apoi 59 procedează la tă- 

„erea  carâmbului cel puţin cu un centimotrn mai jos de 
partea unde a fost cusătura, urmând tot astfel și pentru 
partea din față a carâmbului. 

In caz că la depozit ser constata cizme ale căror ca- 
- râmbi n'ar putea fi încăputaţi din cauză că cizma a fost 

   



    

purtată pre mult, sau: din cauza unei tele îutreţineri, şetul 
depozitului va sesiza pe delegatul intendenţei respec tiv a 
face cuvenita constatare şi a-semnala ministerului corpul de 
trupă căruia trebuește a i se reduce acest număr de ca- 
râmbi din pârtea anuâlă de căpute. ce i se cuvine. 

3) Carâmbii proveniți dela căpute vor îi strânși în ma- 
gaziile corpurilor şi se vor constata conform art, 153 din 
regulamentul adminiatrativ, când -li se va da și destinaţia 

- nemerită, fie pentru reparația încălțămintei, fie pentru îa- 
cerea de opinci a fi purtate de oameni roşi la picioare fie 
chiar încăputarea carâmbilor celor buni de tot şi având 
dimensiunile. cerute, încăputareă care se va îace cu mijloa- 
cele de cari dispune corpurile. 

Pentru ordinețși regularitate, toate căputele constatate: 
“reformate la corpuri şi cărora urmează a li se da desti- 
naţia de mai sus, li se- va aplica la una din Cusăturile la- 
terale ale carâmbului litera R. (reformate) cu fier fierbinte, 
coprinzând feţele carâmbului cu doi centimetri de o parte 
şi de alta a cusăturei. E | 

“Scăderea căputelor întrebuințate, după cum s'a zis mai 
sus, se va face prin ordin de zi pe corp, când a avut loc 
operaţia. 2? a 

Ordinul circular: No. 11 publicat 'prin M. O. 19 R. 
1900, rămâne abrogat. Aa 

Această instrucţie se consideră ca anexă la reguiamen- 
tul serviciului administrativ, iar publicarea ei prin Moni- 

„- torul Oastei ţine loc de notificare. - 
Nota 5.—Relativ la scoaterea din serviciu a efectelor de in- | 

firmerie câsurmare anexei lit. N. și explicarea a art. 153 și 154, 
sunt instrucțiunile M. O, 29 R. 1901 p. 298 care prevede: 

1) Efectele și obiectele din serviciul infirmeriei corpurilor care 
au infirmerii și cele din serviciul spitalelor şi infirmeriilor de ochi, 
când nu mai pot setvi, din cauza degradărei în care se găsesc, 
după constatarea ce li se vor face de ofiţerii de intendenţă, se vor 
arde și distruge îy faţa acestuia de îndată, neadmiţându-se văr- 
sarea lor la depozite, nici vinderea sau întrebuințarea ca cârpe 
pentru Curăţit localurile. 

2) Comandamentele corpurilor de armată pe baza actelor în- . 
tocmite de ofiţerii de intendenţă, vor aproba scăderea acestor . 
eiecte si obiecte și vor cere ministerului să se aprobe înlocuirea 
cu alele din depoziteie segionale, 
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Nota. 6. — *) Relaliv la vărsarea la fondul de întreţinere a sumelor încasate din vinderea efectelor scoase din Serviciu, art, 43 al. 1 din legea cont, publice, despre care face menţiune art, 154 de mai -sus, nu mai corespunde cu art, 48 din actuaia lege a cont. publice, care nu mai prevede dispoziţiunea că pot să nu se verse ia tezaur sumele ce ar avea vre-o afectațiune specială, "după cum prevedea ârt. 43 din vechea lege dela 1898 devenit 
acum art, 48 din jegea cont. publice în vigoare din 1893; din poirivă acest articol “prevede că „când vreunele din obiectele mobile său imobile a statului nu mai sunt în stare de a se în- 
trebuinţa şi vor fi susceptibile de a fi vândute, atunci vânzarea 
se va face prin licitaţie publică, în asistenţa unui delegat al mi- nisterului linanţeloi“, Sumele încasate se vărs la tezaur, <—. , 

Pentru punerea în concordanță a art. 154 din R. A. cu legea cont. publice, esie D. M 678 M O. 49 of. 1911 care zice: 
Având în vedere dispoziţiunile legii contabilităţii publice re- lative la vânzări.de materiale aparţinând Statului, 
Decidem: 
1) Efectele echipamentului scoase din serviciu ca reiormate, 

fie întregi, fie părţi din ele, vor fi vândute numai prin Vicitaţii publice, conform dispoziţiilor legii asup a contabilităţii. | 
„= Pentru a se înlesni concurenţa, este bine ca efectele scoase 

în licitaţie să fie împărţite pe categorii (pânză, postavuri,, Cure- 
lărie, etc.), de oarece astiel se găse:c mai mulţi concurenți decât 
dacă se scot în total, - | 

2) Oiice dispoziţiuni anterioare, contrarii acestei deciziuni 
Sunt revozate, (Vezi şi notele 14 și 15 de mal jos). 

A se observa însă că, sumele însasate din impulații, de 
efecte şi materiale, nu se varsă la tezaur, conform dispoziţiunilor 
cuprinse în legile. bugetare explicate prin instrucțiunile ministe- 
riale pentru punerea în aplicare a bugetului. (M. O. 17 of. 1912). 
(Vezi nota 15 de mai jos). - 

Asemenea sume se înaintează ministerului sau comanda= 
mentelor conform distinciiunilor prescrise de citatele instruzţiuni 
intru cât bineînţeles, materialele încestiune nu ar [i fost îniiin- 
tate din fondurile de întreținere, în care caz se vor trece în pri 
mire Ja acest fond care suportă şi. cheltuelile pentru înlocuire, 

Nota. 7. — Relativ la vind:rea cărâmbilor cum şi orice o: 
«act de piele scoase din serviciu şi care nu se mai putea în- 

„ trebuința în corp la reparaţiuni, prin D. M. 32/1906 se iriterzi- 
sese corpurilor de a le vinde, obiigându-le a le văisa depozitu'ui 

“central de echipament. - 
Această dispozijiune.a fost însă re,ocată prin D. M. 113 

M, O. il R. 1909 care zice: | 
A „Prescripţiunile deciziei ministeriale No, 32 din 1905, Mo- nitorul Oastei No. 31, P. R relative la vărsarea” la depozit a 

*) Vezi d spoziţ;uni generale relative la vinderea eiectelor şi, mate- rialelor statului la notele irecute sub art, 127 de mai sus, 
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festuriloi de pielărie, se revoacă, rămânând ca corpurile să vânză 
„ acele resturi în proiitui fondului de întreţinere conform art. 154 
din regulamentul de administraţie, . | a 

A se observa însă că conform dispoziţiunilor în vigoare 
arătate în nota 6 de mai sus, vânzarea se va face numai prin 
licitaţiuni in profitul tezaurului, (Vezi nota 6, 14 şi 15 de mai jos). 

Nota, 8. — Relativ la destinația tobelor cari. au fost des- 
” fiinţate, este ordinul circular din M. O. 53 R. 1910 care prescrie 
„că toate tobele allate asupra corpurilor să fie păstrate in ma- 

gazii, dându-se in serviciu la muzici treptat cu trebuinţele, până 
la epuisarea lor. Operaţiunea se va face în baza ordinelor de zi, 

Nota 9. — Relativ la destinația păturilor individuale scoase 
„din serviciu şi întrebuinţarea lor cu pături de grajd, sunt urmă-. 

toarele. dispoziţiuni: | 
1. Ord. circular No. 38 M 0. 29 R. 1911 cu următorul cuprins: 
Având în vedere că o parte din păturile de oameni, retor- 

mate după împlinirea termenului de serviciu, mai pot fi în- 
trebuinţate ca pături de grajd, contribuind?astlel la îndestularea 
nevoilor şi la economia fondurilor, se ordonă că după ice [sa 
ap:obat refoima acestor electe, potrivit dispozițiunilor regula- 
mentate, comandamentele de divizii să dispună distribuţia acelor 
pături trupelor de cavalerie, cari ar avea mai mare nevoe de pă- 
turi de cai. „- 

Pentru a se evita, însă, substituirea acestor pături în locul 
celor bune, după cum se întămplă de multe ori, păturile refor- 
mate vor Îi marcate cu văpsea preparată cu analină roşie, prin 
două linii diagonale, în. prezenţa ofiţerilor de intendenţă, cari vor 
respinge pe viitor de la relormă orice pături vor purta urmele 
acelei mărci, “ 

2. Ordinul circular No. 61 M. O. 1 R. 1912, | 
Prin ordinul circutar No. 33 publicat în Monitorul Oastei. 
No. 29, partea regulameniară din 1911, s'a hotărât ca păturile 

individuale de oameni şi -cele de cai, scoase din serviciu după 
împlinirea termenului de durată, să se întrebuinţeze ca pături de 
„grajd pentru invelit caii, insemnându-le cu două linii diagonale 
trase cu văpsea roşie de analină. 

Din relaţiunile trimise ministerului rezultă că multe corpuri 
distrug sau vând prin licitaţie aceste pături, mai ales regimentele 
de infanterie dela cari numărul păturilor individuale este mai 
mare, astiel ca trupele călări nu-şi pot forma numărul de pături 
de grajd de cari an nevoe pentru cai. 

Pentru aceasta ministerul hotărăşte: 
1) Păturile individuale de oameni şi păturile de cai soase 

din serviciu, după inplinirea termenului de durată, nu se vor 
distruge, nici nu se vor vinde, - 

2) In fiecare an comandamentele diviziiolt vor alcătui un 
tablou recapitulativ de toate păturile constatate că sunt în cazul 
de a fi scoase din servicu la toate corpurile din comaudamentu lor. 
Din numărul total de pături reformate comandamentul va da 

 



      

ordine a se distribui nu mărul de pături necesar trupelor călări din - comandament, 
Operațiunile de vărsare şi primire sexvor face prin stări de vărsare în regulă, care vor servi ca acte de scădere şi înregistrare, 3) Numărul de pături cari vor prisosi peste cantitiţile tre- - buincioase trupelor cală dintrun comandament se va raporta ministerului, pentru ca din acele prisoase să se complecteze lipsurile ce ar fi la alte comandamente. Îi 4) Păturile de grajd înregistrate în scripte sub această da numire cari ar ajunge în stare de a nu mai putea fi întrebuințate se vor scade cu aprobarea comandamsentetor, bazată pe consta tarea ofițerilor de intendenţă, făcută cu ocazia încheierilor gestiu- nilor în materii.4 
5) D-nii comandanţi ai diviziilor şi intendantul stabilimen- telor centrale sunt rugaţi a lua cuvenitele dispoziţiuni pentru exe- cutarea ordinuiui de față. 

Nota 10. — Ordin circular No, 8 din 13 Fevruarie 1914 re- laliv la vinderea de către corpurile de trupă a pânzăriei prove- nită dela efectele reformate, numai prin licitaţie publică, 
(M. 0, 6 R. 1914), 

Prin ordinul circular No, 66 din 1913 s'a hotărât ca pâu- zeturile provenite dela efectele reformate să se vândă de corpuri fabricelor de hârtie prin căpitanul în rezervă Cociu, pe preţul de 17 bani kilogramul, | 
Având în vedere numeroasele reclamaţiuni dela corpuri prin cari arată că la licitațiunile cz se țin pentru vinderea efec- telor reformate s2 ofer pentcu pânzetari preţuri mai masi ca cele fixate prin aceste ordine: - | Având în vedere şi diferitele protestări din partea persoa- nelor cari s2 ocupă cu azest comerţ, pentru a se pune capăt acestor plângeri, se face cunoscut corpurilor şi serviciilor, ca pe baza art, 154 din regulamentul serviciului administrativ, pe viitor vor vinde numai prin licitație publiză ca şi celelalta efecte refor- mate, pânzeturile, la cari pot lua parte și fabricele „de hârtie prin reprezentanţii lor. | 
Licitaţiile s> vor ţine S>parat pentru pânzeturi şi Separat pentru celelalte reformaturi; iar sumale rezultate sa vor îace* venit a fondul de întreținere, Dacă preţurile rezultate la licitaţie vor li mai mici decât cel fixat prin ordinul sus menţionat, se vor preiera fabricele ds hâstiz, dându-se acestora fără licitaţie, (Vezi notele 14 şi 15 de mai jos). 
Nota 11. — Ord. M. R, No. 34103 din 10 Feb. 1915 (Dir. Int) Să se verse fabricei de pansam, Buftea toate reformaturile de bumbac ca: cămăşi, ismene, cearșafuri, feţe de pernă ce se allă asupru corpuritor, urmând a fi întrebuințate la fabricarea fu'micotonului, 

   



  

Nota 12. — Relativ la punerea, efectelor în serviciu pentru 

uşurinţa mobilizărei, vezi explicaţiunile date prin Ord. circ. No, 

13 M-O0.8R. 1915, trecut în intregime sub art: 170 de mai jos 
| Nota. 13, — Ordin circular No. 9 din 13 Fevruarie 1914 re- 

lativ la vărsarea de către corpurile de trupă a ciorapilor reformaţi 

penitenciarului miiitar Târgușor, 
| (M. 0. 6 R. 1914). 

Peniru ca corpurile să procedeze îa mod unilorm la re- 

- gulele ce trebue să urmeze când varsă iorapii scoşi din serviciu se 

“ordonă următoarele: . . _ 

1. Corpurile pe trupă vor expedia penitenciarului militar Târg. 

șor baloturile cu ciorapi numai prin stația Buda, fiind cea mai apro ( 

piată şi de unde se pot ridica la timp, fără a se da loc la nici un fe 

- da inconveniente 

  

2 In vederea înlesnirii penitenciarului, pentru încăputarea lor, 

vărsarea de către corpuri să se facă în două perioade :înlâia între 15 

Deceinvrie şi 15 lanuarie, iar a doua în luna Martie, corespunzând in- 

cheiereii gestiunii în materii la corpuri. . 

3. La expediere să se strie pe balot descifrabil inițialele corpu- 

lui, adresa penetenciarului și No. adresei cu care se trimit, iar sigila- 

rea să fie făcută în bune condițiuni, pentru a nu se strica în timpul 

transporiului. N 
4. În garnizoanele uude sunt mai multe corpuri, vărsarea cirapi- 

pilor să se facă prin delegaţi pe garnizoane, cari vor lua în primire 

baloturile şi mergând la penitenciar să fie în măsură a şti ce cantitate 

are de vărsat, de conţinutul baloturilor liind răspunzătoare corpurile 

5, Ciorapii aleși pentru a îi vărsaţi, mai înainte de impachetare 

trebuie bine spălaţi, uscați, să fie întregi, aşa cum se scot din 

serviciu, fără a se transforma prin tăiere în carâmbi; această ope- 

rațiune fiind rezervată penitenciarului, unde se clasează pentru 

încăputare. Asemenea vor îi lormaţi în legături de câre 10 pe- 

rechi în s:0p de a ușura numărătoarea la predare. 

Corpurile şi serviciile se vor conforma întocmai. Orice aba- 

tere dela prescripțiunile acestui ordin se va raporta de peniten- 

ciar ministerului. | Ă 

Toate ordinele circulare sau da biurou, în vigoare la pu- 

blicarea acestui ordin circular, sunt revocate | - 

Nota 14. — Relativ la aplicarea art. 154 de mai sus, este 

ordinul M. R. No. 49,891 din 10/X!/1915 în sensul că toate su- 

„mele prinse din vânzarea efectelor să se facă venit la-stat, con- 

form art. 48 din legea contab. publice. 
Tot în ateastă privință este şi O. C. de mai.jos, nota 15. 

Nota 15.—Ordin circular No. 22616 -din 14 Noemvrie_ 1917 

| | M, O, 36 BR, 1917 

Ministerul de finanţe semnalează ministerului -de răs- 

boi prin adresa NO. 209417 din '23 Octomvrie 1917 ne- 

respectarea întocmai de către autorităţile militare e dis- 
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pozițiunilor art. 48 din legea asupra contabilităței publice. Cu privire la vărsarea la tezaur a sumelor prinse din vân- zarea, alimentelor, productelor, obiectelor materialelor - de tot felul. ete, precum și marea, trebuinţă ce are tezaurul de numerar pentru a putea face faţă cheltuelilor necesi-. tate de răsboi. a 
Având în vedere cele semnalate, ministerul dispune următoarele : 

“Toate sumele prinse de corpurile de trupă, stabili- ... mentele militare” depozitele de subsistență, echipamente, sanitare, etc. ce funcţionează atât în zona Operaţiunilor 
cât şi cea interioară, se vor vărsa la tezaur șa după cum prevede mențlonatul articol din legea asupra contabilităţei publice pe seama ministerului de răsboi şi face venit la creditul de răsboi. | | Vărsările se vor face la finele fiecărei săptămâni . şi 
chiar mai des după importanţa sumelor la -cele mai apro- piate casiejii de răsboi sau administraţiei "financiare, iar recepisele obţinute so vor înainta ministerului de Tăsboi 
al cărui răspuns de primire se va anexa la actele justi- ficative de cheltueli. | 

In acelaş mod se va proceda numai pe tot timpul Tăsboiului, şi cum sumele primite din imputaţiuni de tot ielul, cari în timp de pace se înaintau ministerului în nu- 
merar pe baza Ş$ X din instrucţiunile ministeriale pentru” punerea în aplicare a bugetului exerciţiului 1916-1917, 

Comandamentele se vor încredința atât prin ofiţerii de iintendență cât şi prin orice alte organe da control că dispoziţiunile ce preced s6 vor aduce la îndeplinire cu exactitate şi la timp. | 
Toate dispoziţiunile din ordinele anterioate, privitoare. la această chestiune, se vor" cosidera abrogate fiind înlo- "cuite cu cele de mai sus. | 

Echiparea concediaţilor, rezerviștilor şi mltițienilor 

„ART, 155, — Echiparea acestora se face în. două scopuri determinate : - | 
a) La concentrări pentru serviciu, instrucții sau manevre ; | 

„b) In caz de mobilizare,
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"In fiecare din aceste două cazuri se urmează reguli 
„deosebite; | _ 

ART. 156. — La concentrarea concediaţilor, rezer- 
'viştilor sau milițienilor pentru instrucţii sau mânevre, 
"echiparea cu efecte de îmbrăcăminte si mic echipament 

se face mai îătâi cu efectele de cari dispun companiile 
în garnitura de cazarmă, sau cari ar îi deja purtate. 
Numai la neajungere se poate recurge la rezerva de 
electe aflate în magazia corpului la garnitura de serviciu 
sau războiu, şi pentru cea din urmă numai după apro- 
barea comandantului corpului de armată. (Art. 145 R. A) 

La desconcentrare toate electele se iau înapoi, bine 
. curăţite, vărsându-se la magazia companiei sau a cor- 
pului de unde au fost luate. - 

Ă . Efectele particulare eu cari vin oamenii concentrați 
se păstrează în magaziile “corpurilor. sau companiilor 
bine împachetate şi etichetate, înapoinduli-se la descon- 

„centrare. 
Electeie de celelalte categorii se distribue” de pre- 

ferință din cele mai purtate, şi numai în caz de lipsă 
se recurge la efecte noui. 

Nota — Vezi modificarea prin art, 3 şi 39 din regul. 
neștirbirei din 1912 publicat și în acest manual, Vol. II 

precum și art. 142 R.A. prin care se interzice în mod 

“ absolut a lua efecte dela mobilizare pentru astiel de tre- 
buinţe. i 

Pentru echiparea concentraţilor la manevre, instrucţie 
"te. corpurile își vor forma garnituri suplimentare conform 
art, 39 din regulamentul cităt. 

"ART. 157.— Echiparea în caz de mobilizare se ace 
conform regulamentului special şi instrucţiilor amănunțite 
întocmite anual de corp. . | 
“In principiu, echiparea armatei active se faze- cu 

"efecte de: mic echipament şi îmbrăcăminte din garnitura - 
de războiu. 
„Nu se va înlocui însă la oamenii aflaţi în serviciu 

_ aceste efecte, dacă ele s'ar alla în stare desăvârşit de bună. 
- Ceeace va rămânea în magazii neîntrebuinţat din 

z>igarnitura de războiu, va servi la echiparea celorlalte 
= elemente. 
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ART, 158.—Echiparea milițiilor se face cu echipa= mentul ce. Sar destina acestui element şi cu elcectele disponibile rămase dela armata activă. 

Sifuaţiile echipamentului %) 
ART. 159—La linitul fiecărui exerciţiu, cu ocazia 

încheiărei comptului de gestiune în materie, se  stabi-. 
leşte de fiecare corp de trupă situaţiile echipamentului, ŞI anume: | 

a) O situaţie model No. 39 bis, pentru categoriile, 1, 2, 3,45, şi6; 
„b) O situaţie model No. 384 pentru categoria 7 

(obiecte intirmerie). e | 
c) O situaţie :model No, 39 pentru categoria 8; 

(armătură). 
Aceste situaţi sunt întocmite în patru exemplare, 

din cari unul pentru marele stat-inajor, (Vezi nota 1 de 
mai jos) unul pentru direcţia intendenței din. ministerul 
de războiu, unul pentru autoritatea Superioară sub a cărei 
supraveghere administrativă se găseşte, şi al 4-lea pentru 
corpul de trupă care 1e întocmește. 

Nota 1.—Ordinul Marelui Stat-major No. 7027 din 15/XH-912 
Prin noul regulament asupra mobilizărei armatei, si- 

tuaţia echipamentului și materialelor de războiu căzând în 
sarcina direcțiilor respective din minister, cu onoare vă 
rog să bine voiţi a pune în vedere tutulor corpurilor şi 
serviciilor din acel comandament să nu mai înimeată | 
Marelui Stat-major situaţiile prevăzute de art. 159 din re- 
gulamentul de adm-ţie. | 

Astiel de situaţii se vor trimite însă numai direcțiilor 
din minister, | , 

Nota. 2 — Pentru întoomirea, acestor situaţii vezi anexa | 
lit. R. şi anexa lit, N, pentra situaţia efectelor de “infir- 
merie, care prevede a se întocmi în cin exemplare, 

Nota 3. — Instrucţiuni ministeriale No. 4033 M. O. 24 R. 1901. a ' 
„Având în vedere nepotrivirea ca există între a). ultim 

al art, 159 din R. A. și instrucţiile anexa lit. FR. titlul 
„Intocmirea situaţiilort, e 

*) Vezi și anexa lit, R. din acest manual cu adnotajiunile respeciive. Ne



  

Având în vedere și decizia ministerială No, 2 din 
1888, prin care se stabilec drepturile ce-au. Comandanții 
artileriei corpurilor de armată, de a verifica și stabili si- 
tuaţiile de armătură al cărui control se exercită prin direc- 
ţia 3 artilerie, 

Pentru evitarea interpretărilor date în diferite sensuri, 
NI se prescrie următoarele : *) ” 

Situaţiile de armitură model 39 prescrise la al, e. de 
sub art, 159 din R. A. menţionate în instrucţiile anexa 
lit. R. se vor întocmi în câte patru exemplare, din care 
unul se va opri de corpul de trupă, unul se va trimite 
corpului de armâtă unul marelui stat major și unul minis- 
terului pentru direcţia 3 antilerie. 
_ Pentru situaţiile de echipament model 39 bis, precum 

Și situaţiile efectelor de infirmerie model 384, se va pro: 
- cede şa şi pentru situaţiile de armătură, cu deosebire că 
un exemplar după situaţia de echipament, se va înainta 
ministerului separat pentru direcţia 7 intendenţă şi un exem- 
plar după situaţia efectelor de intirmerie se va înainta 
direcţiei 6 sanitară. 

Corpurile şi serviciile se vor conforma pa viitor dis- 
pozițiunilor prevăzute mai 'sus, 

Această instrucţiune se consideră ca anexă la R A. 
iar publicarea ei prin M. O. ţine loc de notificare, 

2. Relativ la întocmirea situaţiunilor de armătură, 
este şi art. 16 din D. ÎL 5 536 M. 0.49 R. 1910 şi anume: 

Ant, 16 La îinele fiecărui exerciţiu bugetar, fiecare 
corp de trupă sau serviciu va întocmi câte o situaţie con- 
form art, 159 (gituaţie Md. 39 bis pentru categoria 5-a și 
39 pentru categoria 8 a) din regulamentul de administraţie; 
cari pentru înlesnire se vor întocmi după modelele alătu- 
rate: A, B. C.D. și E”) 

| Ele vor îi întocmite în câte 4 exemplare, verilicate 
prealabil de către ofițerul de intendență respectiv, pe cari 
le va înainta serviciului de artilerie. 

  

Acesta, ţinând seamă de constatările sale, precum Şi . 
„de ordinele de scăderi şi primiri, făcute prin biuroul său, 
„le. controlează, le certifică și apoi unul din exemplare, este 
înaintatiroinisterului, direcția artileriei, al doilea îl înapoează 

„corpului, iar cel de al treilea rămâne serviciului artilerei. =) 
    

    

.%) Vezi pentru feate acestea noile dispozijiuni publicate în M, O, 48: 1919 relative la 
- ințarea serviciilor de artilerie la comandamente și atribuţiunile ce au, 

Se
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La, finele fiecărui trimâstru corpurile vor înainta în 
acelaş mod situaţii de acelaș model, pe Cari însă vor trece individual operaţiunile făcute în cursul trimestrului, trecând 
separat scăderile făcute din neglijență şi acele din forță majoră; după cum se arată în- modelele de situaţii. 

Pentru cetate, marină, stabilimentele de artilerie, de- 
pozite eic., situaţiile vor fi întocmite după acelaș princi- - piu ca modelele stabilite mai sus. 

De asemenea corpurile vor” adăoga în aceste tabele coloanele necesare pentru armamentul, materialul sau muni- 
țiunile ce nu ar fi prevăzute, 

Aceste situaţii certificate de serviciul artilexiei, se îna- 
intează ministerului. 

Notă, — Baionetele să se treacă separat în coloanele 
ce au situaţiile armătură. Ord. M. R. 752 din 12 Maiu 1914. 

Comptul gestiunei în materii *) 

ART. 160, La îinitut fiecărui exerciţiu corpurile în- tocmesc un co;npt anual de gestiune în materii model No, 26. cuprinzând toate operaţiile de intrări Şi eşiri reale 
făcute în cursul anului asupra celor ept categorii din care 
se compune echipamentul. . IE 

După verilicarea de către ofițerul de intendenţă, comptul de gestuiune se înaintează pe cale erarhică mi- 
nisterului, însoţit fiind de livretul de echipament, dosarele 
actelor justificative, numerotate şi paralate, și de. un ex- 
tras al registrului de primiri şi consumaţie Mod. No. 709. 
-- "Toate aceste acte vor îi trecute întrun inventar model. - 
No. 626, format în două exeplare, din cari unul se ina- 
poiază corpului, certificat de primire de către minister. 

(Modul întocmirei, vezi instr. anexa R, din R. A). 

Efecte şi obiecte diverse 
ART. 161. — Afară de efectele cari compiin echipă- 

mentul, corpurile mai posedă diferite efecte și obiecte 
distribuite de minister la înliințareă corpului, vărsate de - 
la altele sau înființate de dânsele din fondul de întreţi- 
nere ori alte fonduri ce li se pun la dispoziţie în acest . 
scop. | | 

*) Vezi şi anexa lit. R din acest manual cu adnotațiunile respective, -  
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Ele variază pe arme şi în raport cu necesităţile ce 
are liecare corp. 

„ Infiinţarea lor se face în contormitate cu prescrip- 
țiile regulamentare de comandant, iar pentru scăderea lor 
se urmează ca şi pentru celelalte categorii. (Vezi art. 
165 BR.A) | 
„Nota, —. Vezi adnotaţiunele - de sub art. 129 de mai 

sus, relative la înscrierea materialelor diversa. 
— ART. 162. — Comptabilitatea acestor electe şi 0- 
pi se ţine în registrul M. d. 250. (Vezi și art. 129 
R, A 

Obiecfe de mobilier %) 
ART, 163.—— Obiectele de mobilier ailate asupra cor- 

purilor, precum şi cele cari se mai înfiinţează, sunt în- 
scrise în registru de diverse mode! No. 250 la capitolul 
respectiv, în ordinea stabilită în inventariul model 20. 4. 
prevăzut în regulamentul cazaramamentului. (Model 815 

+ din nom. imprim,). 
Un inventar model No. 4, extras de pe acel capi- 

tol, este încredințat ofițerului cu cazarmarea sub privi- 
ghiarea căruia rămâne întreg mobilierul. 

ART. 164.— Inliinţarea obiectelor de mobilier se 
face de comandant din iondul de întrreţinere. 

Efectele şi obiectele de mobilier ce se înființează 
__ de corpuri vor Îi după tiputile hotărâte pain regulamen- 

tul cazarmamentului şi coprinse în albumul de mobilier. 
Când împrejurările ar sili la modilicări inainte de 

a se pune în lucru, se, va- supune cazul comandantului 
de corp de armată care va hotări. 

„Orice obiect înființat contrar modelului tip fără prea- 
labilă aprobare, se va impută vinovaţilor. 

» ART, 165, — Obiectele diverse ajunse în stare de 
neîntrebuinţat, Şi me mâi putând primi repataţiuni, după 
constatarea ajuțorului şi aprobarea comandantului, se vor 
vinde direct la fabrici sau prin licitaţie publică, iar suma 
obținută” se Îace venit la fondul de întreţinere - -din 

„care sa înființat şi se vor reînființa o iectele cari ar li 
„necesare. (Art. 11 al.. 9 R, A. Vezi nota 14 și 15 pag. 
164 de mai sus). .- 

ai *) Vezi toa!e chestiunile relative la mobilier Regulam: ntul cazarnia= 
”-mentului Vol. lu  
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Lucrurile ce nu mai pot fi nici întrebuințate, nici vândute, după hotărârea comandantului dată prin ordin de zi, se distrug sau se leapădă, 
„Nota 1. — Obiectele de mobilier, şi diverse, nu intră în ges- tiune, art. 129 R.A. . - | Nota 2, — Relativ la obiectele de mobilier, vezi dispoziţiu= nile cuprinse în regula. cazarmare din 1908 art. 42—49. (Vol. 11). 

stare de neintrebuințat se face contorm art, 153 din R. A, iar su- mele provenite din vânzarea mobilierului reformat, se varsă la tezaur, - 

Obieciele şi cărți de studii 

ART. 166. — Obiectele, instrumentele Şi cărţile de - studii cari compun biblioteca; corpului se înscriu întrun inventar-model No. 377 ținut de ajutor, din care un extras se dă ofițerului bibliotecar. DR „ Înfiinţarea se face după aprobarea comandantului. Fiecare obiect sau carte va purta numărul de or- dine corespunzător inventarului, 
| Cărţile şi hartele vor i marcațe şi cu sigiliul cor- ului. , | P Nota — (Vezi şi art, 114—115 R.S. I, relativ la întocmirea cataloagelor, darea cărţilor acasă, la otiţieri, modul așezărei în du- lapuri, reguli pentru sala de lectură, trecute Ia pag. 78, acest volum). 

Efectele oamenilor absenţi 

ART. 167, — Când un om trece în poziţia de absenţă sergentul-lurier, asistat de sergentul-major și comandan- tul secției constată, împreună cu omul care urmează a se absenţa, efectele ce iau cu el şi cele ce rămân la com- panie, întocmind un inventar model No. 65, care se sub- scrie de toți şi se depune la un.lo. cu electele ce rămân „în păstrare la magazia companiei.. 
Când omul nu poate asista se menţionează pe in- ventar cauza lipsei. 
Lipsurile sau degradările constatate la plecarea o- mului se raportează comandantului de companie care ia cuvenitele măsuri (Art. 34... al. PR, A). 
Efectele luate de om se înscrie pe biletul de spital sau concediu, ori în ordinul cu care pleacă dela corp. "1 
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Efectele oamenilor morți 

„ART, 168, —— Efectele oamenilor morţi în spital se 
înapoiază corpului de către administraţia spitalului odată 
cu înştiinţarea despre încetarea din viaţă. 
"Când sar întârzia înapoierea. sau s'ar trimite ne- 

- complecte ori degradate, ajutorul va constata şi va refera 
comandantului, care va raporta comandamentului respec- 
tiv pentru urmărirea sau imputarea lipsurilor, 

-— Oamenii morţi în spitale sunt îngropaţi cu eiecte 
spitaliceşti. (Vezi nota. 2de mai jos). 

Flectele oamenilor morţi la casele lor se înapoiază. 
“ corpului de către primarii respectivi. 

Nota, 1.-— Pentru efectele oamenilor atinșl de boli con- 
tagioase vezi aneza lit. N. cu adnotaţiunile respective. 

„Nota 2. — D. M. No. 2/9 din 2 Maiu 1914 relativă la efectele 
cari trebuiesc inmormântate gradele inferioare încetate din viaţă. 

M, O. 14 R. 19:44 

Având în vedere referatul d-lui inspector general al 
serviciului sanitar al armatei No. 15.849 din 12 Februarie 
1914 şi luând și avizul direcţiei 7 intendenţa, 

Decidem : i 

_ Gradele inferioare încetate din viață nu se vor mai 
înmormântă numai cu efectele spitaliceşti, cum prevede art. 
168 din regulamentul serviciului administrativ şi art. 167 
din regulamentul serviciului sanitar al armatei În timp de pace. 

Efectele en cari se vor îamormânta sunt după cum 
urmează : 

Pentru cei morți în spitale 

O cămașă, e pereche ismene și o pereche ciorapi, date de 

spiialele_militare, din efectele aflate asupra lor; o tunică sau bluză 
o pereche pantaloni și e capelă cu cari a intrat omul în spita 
şi O pereche papuci ce se va cumpăra de spital, : 

o Î 
„Pentru cei ce se înmormântează de corpuri sau servicii 

„O cămaşă, o pereche ismene, o pereche ciorapi, o 
“tunică sau bluză, o pereche pantaloni, o capelă, cari se 

vor da de unitătea respectivă din efectele de Serviciu în 
"perfectă stare și o pereche papuci ce se va procura de corp. 

i 

i 

i 

i 
| 
i 
i 
i 

 



  

   

   

  

LIRI Cei 
„Coseiugul va fi îmbrăcat eu chembrică sau pânză. . - Costul papucilor, precum şi a pânzei pentru cosciug se va plăti de corpuri sau spitale, din suma ce se alocă anual prin decizia ministerială pentru înmonmântarea gra- delor inferioare, a 
Această decizie: ministerială. 

“wa pune în aplicare] dela data 
Oaştei.      

   

          

   

    
     

   

  

    
   

    

   
    

    
  

ţine loc de notificare Şi se 
apariţiei prin. Monitorul 

„ Efectele oamenilor mutaţi 
ART. 169—Electele de orice categorie ale oameni- lor trecuţi dela o companie la alta se înapoiază imediat vechei companii. | 
Oamenii muiaţi dintrun corp într'altul iau cu ei un rând de efecte de inic echipament și îmbrăcăminte in- ” dispensabile, în bună stare, din G. C, care se înapo- iază de noul corp celui vechiu îndată ce omul s'a pre- zintat la serviciu. 

  
Efectele oamenilor liberaţi 

ART. 170.— Oamenilor din armată permanentă sau >. cadrelor permanente din trupa cu schimbul, când sunt. "trecuţi în concediu sau reformaţi, cari n'ar. putea să se îmbrace cu hainele lor particulare, li se dă la plecare „ 0.câmaşe, 0 îsmană o cravată, O pereche obiele, toate - în bună stare; iar ca îmbrăcăminte o tunică sau bluză după anotimp, o pereche pantaloni, un fel de coifură şi 0 pereche căpute. . 
Pe timp de iarnă, pe lângă efectele de mai -sus se dă omului şi o manta. E 

„ Electele de îmbrăcăminte ce să dau oamenilor sunt din garnitura de cazarmă din cele. prevăzute de art, 153, Ele trebuesc înapoiate în termen maxim de două luni - 
Dispoziţiuni privitoare la echipament în vederea 3 pregătirei mobilizărei 
Nota |. — O. C., No. 13M.0. 8:R, 1915, | Prin D. M. No. 352 din 26 lunie 1912, publicată în Moni- = irul Oastei, partea regulameniară No. 19/912, s'a hotărât modul cum liebue aşezat “echipamentul în magaziile corpului, peatru. ca Operaţiunea echipării oamenilor să se facă în ordine Şi în cel mai | scurt timp în. caz de mobilizare, i 
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“În vederea măririi efe:tivuiui şi în consecință. revoia de a 

complecta și păstra eshipamentul în caz de mobilizare, atât pentru 

partea activă a corpuriior detrupă, cât şi pentru păiţile sedentare - 

se vor avea în vedere prescripţiunile următoare:. 

1. Echipamentul de diferite categorii se înparte în: acel des- 

tinat pentru serviciu și acel destinat pentru mobilizare (partea 

„activă diferite formaţiuni ce mobilizează corpuk afară de. corp și 

partea sedentară). | 
„2. Echipamentul destinat pentu serviciu se distribuie din: 

magaziile corpului micilor unităţi (companii, escadroane baterii). 
-O parte care are întrebuințare zilnică se distribuie asupra 

oamenilor restul se păstrează în magaziile de cari dispun micile 

unităţi, . 
3. Echipamentul destinat pentru mobilizare se va păstra 

după felui magaziilor de cari dispun corpurile. 
“ Sunt două leluri de magazii, cu unul sau mai muite com- 

partimente mari, altele cu compartimente pe unități. 
" In magaziile cu compartimentele mari efectele de mobili- 

zare se păstrează de ofiţerul cu îmbrăcămintea. 
Echipamentul se grupează pe unităţi şi se aşează în aşa 

fel încât !a nevoie operaţiunea distribuţiilor să se facă cu cea. 

mai mare repeziciune și ordine. 
Corpurile vor putea să împartă magaziile în compartimente 

pentru micile: unităţi prin despărţiri de scânduri. 
Echipamentul în aceste magazii se va aşeza astiel: 
a) Echipamentul destinat părţii active ; 

8) > » batalioanelor (al 4-lea la corpu- 
rile cari mobilizează acest batalion); 

c) Echipamentul pentru formațiunile de etape: 
„ » părți sedentare, la care se adaugă 

şi efectele cari sunt destinate peutru recomplectarea echipa- 
mentutui uzat în campanie. Ă ! 

4, La corputile de trupă unde nu se poate aşeza echipa- | 
mentul după regulele prescrise mai sus, se vor îua măsuri de | 
înființări sau amenajări de magazii improvizate sau localuri în- i 
chiriate în apropiere. , | 

5. La corpurile de trupă unde echipamentul de mobilizare 
_ este aranjat pe unităţi În magazii separate, cheile se ţin, una -de 

ofiţerul cu îmbrăcămintea iar alta de comandantul unităţii. 

Punerea efectelor în serviciu 

IE Spre a st păstra în bune condițiuni efectele de toate 
„î” categoriile, corpurile şi servicille vor avea în vedere ur- 

_mătoarele norme: 
> 1. Se „vor pune în vedere efectele cele mai vechi 
-şi cele deja purtate în concentrări, sau campania tre-       
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cută, iar până la complectare din efectele noui tip nere= gulamentar. | 
In caz de mobilizare, trupa necombatantă va rămâne echipată cu efecte bune ce au asupra lor, iar la neajua- gere din cele regulamentare noui. - - 2. Pentru formațiunile de etape şi servicii se va da echipamentul destinat special pentru aceasta și în lipsă orice fel de efecte în uz. 
Asupra încălțimintei se vor urma prescripțiunile de măi jos, 
Bocancii unşi și atrânaţi pe culmi nu se vor pune în serviciu decât în caz de neapărată nevoe, adică numai atunci când timpul ar face imposibilă purtarea, opincilor, sau dacă sunt date ordine contrarii, | 
In caz când corpurile nu au încălțămintea, prevă- zută de regulamentul de mobilizare, o va complecta cu opinci. — D= | | 
In orice caz corpurile vor avea grije ca asupra îie- cărui om să se alle câte o pereche opinci, de preferiuță din acele cu toc pentru a înlocui bocancii când piciorul ar avea rosături, i | La trupele călări se va observa ca încălțămintea să Îie în bună stare complectă, ps efectivul da mobilizare, plus o rezervă de 20%  - 

Pentru conservarea cojoacelor se va avea în vadara dispoziţiunile ordinului No, 37.298 din 9 Martie 1915, ca În fiecare lună să fie supusa la vapori d3 su'f spraa evita încuibarea paraziţilor. 
 Harnaşamantul se vu menţins în bană stare şi p3 nevoile de mobilizare; acolo unde suaț lipsuri 83 va în. griji a se complecta la nevoe prin rechiziţii, 

    
  

Script e şi operaţiuni 

i | - Obţerul. cu îmbrăcămintea trebue să aibă un regis. Ş tru ajutător, în care va înscrie pe efectele unităţi şi în 4, 7. ordinea vechimii, fie că efectele se allă în magazia coe- pului, fie că sunt în magaziile de mobilizare. pa unităţi, după modelul de mai jos. 
Ă a acelaş tim), efectala vor fi trezite în inventace, în dublu, pe unităţi; însă acele efezte cari nu Siat co ngizct pa sfestivul 
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de mobilizare, nu se vor trece cantitativ, fiind 'susccntibile de 
modiiicări, ci numai numirea lor; de oarece la acestea canti- 
tăţile reale sunt înscrise în registrul ofițerului cu îmbrăcămintea, 

La mobilizare inventarul se complectează cu cantităţile reale 
predate. semnându-se şi luându-se câte unul de ambele părţi. 

Pentru cazurile neprevăzute corpurile vor avea inventare 
imprimate, câte 10 de fiecare companie, baterie, es:adron, unde 
la nevoe să treacă numai cantităţile (a se vedea modelul alăturat). 

Oiiţerul contabil destinat părții sedentare, impreună cu aju- 
toarele sale va lua cunoștință de toate prescripiiunile de mai 
sus chiar de acum, astfel ca la mobilizare să nu aibă alte lucrări 
de făcut decât formalitatea semnări scriptelo;. 

Corpurile şi serviciile vor lua urgente dispoziţiuni în sen- 
sul acestor prescripțiuni, comunicând comandamentelor respec- 
tive. măsurile luate, iar acestea ceniralizându-le, le vo: înainta 

- ministerului (direcţia intendenţei). 
Acest ordin se aplică şi comandamentelor de divizii, în pri- 

vinţa contabililor, care vor căuta să lase la partea sedentară pe 
“cei mai buni. 
„Toate dispoziţiunile anterioare, contrarii acestui ordin, sunt 
“şi rămân desființate, 

INSTRUCȚIUNI: 

___ Acest inventar servă pentru a-se şti în tot momentul ce efecte au 
companiile în magaziile. -de mobilizare - 

La plecare în campanie, efectele dela serviciu curent, aflate asupra 
companiilor şi trecute în registrul de administraţie, cari se vor lua în cam- 
panie, se vor treze în primiri în inventar şi în scăderi la registrul de ad- 
ministraţie şi în contul deschis al ofițerului cu îmbrăcămintea. 

La mobilizare inventarul se întocmește în dublu din cari unul seia 
de comandant la partea activă, iar unul rămâne ofițerului cu îmbrăcămintea. 

Obszrvafie. — Modelul inventarului se poate găsi în Monitorul sus citat. 

  

 



   

     

   

   
   

    

   

  

      

  

  

TITLUL IV 

Bdministraţia corpurilor de trâpă în timp 
de mobilizare 

———— 

__ CAPITOLUL 1: 

Personalul administrativ 

ART. 171.—Indată după primirea ordinului de mo: bilizare. comandantul regimentului hotărăşte, prin ordin de zi, în conlormitate cu dispoziţinnile prezentului regu- lament, personalul administrativ care va rămâne la par- tea centrală și cel care va însoţi trupa mobilizată. 
ART. 172—La partea centrală se lasă ofiţerul cu îmbrăcamintea şi ajutorul casierului cu unul sau mai 

multe ajutoare. 
La partea activă se ia casierul Şi ajutorul ofiţeru- - lui cu îmbrăcămintea. (Vezi nota de mai jos). 
Ofiţerul cu îmbrăcămintea, pe lângă actele gestiu- 

nei sale, primeşte şi pe acelea aie casierului, cum şi 
toate fondurile sau materialele cari se lasă la partea 
centrală și cari erau încredințate altor persoane, urmând 
a gestiona în numele câsierului. 

Casierul, la rândul său, primește pe. lângă fonduri, 
Şi toate scriptele şi materialele cari se iau "la partea 

activă, urmând a gestiona în numele ofițerului cu îm-- 
brăcămintea. | 

Prin instrucţiile de mobilizare întocmite de fiecare corp anual se hotărăşte personalul și procedările de ur- | mat la despărţirea corpului. 
Nota, 1, — Relativ la măsurile ce trebuesc luate de 

corpuri și servicii pentru alegerea personalului pentru con 
tabili în bani și în materii, in timpu! mobilizărei, punerao
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efectelor în serviciu și inventarul eteotelor pentru mobili- 
„„Zare, O. 0. No. 13 M. O. 8.R. 1915, trecut la pag. 7 

“şi 195 din acest volum. 
Ei Nota 2. —Modul cum se conduce adm-ţia și contro- 

lul corpurilor de trupă din zona armatei și Cea interioară 
vezi textul publicat în întregime la pag. 13 din aceat 
manual( sub art. 8). - 

La partea centrală 
(Partea sedentară-depozit) 

ART. 173.—Administraţia corpului la partea cen- 
trală se conduce de către personalul prevăzut la art. 6. 

Toate hotărârile şi măsurile luăte de comandantul 
teritorial al regiunei regimentului sunt conlirmate prin 
ordine de zi. i 

ART. 174—Osebit de îndatoririle și răspunderea 
ce după regulament incumbă comandantului teritorial 
pentru tot ce priveşte administraţia curentă a corpurilor 

„el mai are următoarele îndatoriri : . 
a) A primi, aduna şi aproviziona orice fonduri 

electe și materiale necesare corpului, conform ordinelor 
ce ar primi dela partea activă sau dela autorităţile su- 
-perioare ; Si 
___bY A expedia la timp fondurile, efectele şi. mate- 
rialele cerute sau destinate părței active; - 

__ CD A primi dileritele acte de comptabilitate sosite 
- dela partea activă şi a face să lie operate în scripte; 

__-4) A stabili la lieeare trimestru, compturile în babi 
şi în materii ale liecărei unităţi administrative a corpu- 
luj mobilizat, după actele ce-i sunt adresate; 

€) A ţine la curent pe comandant de tot ce se pe- 
trece la partea centrală a corpului, cel. puţin la fiecare 

- 15 zile, | i 
ii La partea activă 

ART. 175.—Personalul administrativ la pariea ac- 
tivă este acaleaşi ca şi în timp de pace, cu excepțiunile . 
prevăzute de acest regulament. 

Comandantul, ajutorul, comandanții de batalioane 
de companii, precum, și toate celelalte grade ău atribu- 
țiile şi răspunderea prevăzută de regulament pentru timp 
de -pace. | | Ie 

 



       
   
     

    
    

    

     

Ofiţerul cu aprovizionarea îndeplinește la partea 
activă, osebit de atribuţiile sale dela axt. 5, desvoltate 
prin Capitolul VII, toate însărcinările comisiei de apro- 

„vizionare conform art. 6. o | 
El este ajutat de către alţi ofițeri şi grade, dupe 

hotărîrea comandantului, ori de câte ori va Îi nevoie. 

Dispoziţie privitoare milițiilor 

ART. 176—Trupele de miliții 'organizăte se admi- 
nistrează tot dupe, regulele prevăzute în acest regu- 
lament. 

CAPITOLUL II 

Adimistrația fondurilor 

„ART. 177.—La plecarea corpului se hotărăşte, prin 
ordin de zi, cari anume londuri vor fi luate la partea 
activă şi cari vor rămâne la partea centrală. | 

Fondurile încredințate casierului sunt trecute la . 
portotoliul depozitului, justificându-se cu chitanţa a- 
cestuia, vizată de ajutor, iar la partea activă ele sunt 
înscrise în registrul zilnic. | 

Suma luată la părtea activă nu va întrece trebuin- 
țele egimentului pe o lună, - | 

ART. 178. — Operațiunile de contabilitate se cen- 
tralizează la depozit, unde parţea activă trimete la fi- 
nitul îiecârei luni actele de primiri şi cheltueli, însoţite 
de releveul model No. 63 extras din registrul zilnic veri- 
ficat şi vizat de serviciul intendenţei, dela partea activă. 

Dacă împrejurările ar înpedeca trimiterea. actelor 
la timp, ele se vor înainta pe dată ce se va putea, pen- 
tru toate operaţiunile cari au avut loc dela data tri- 
meterei ultimului. releveu. Sa 

ART. 179.—Administraţia fondurilor la partea ac- 
tivă se lace după regulele stabilite prin acest regula- | 

- „ment pențru timpul de pace. 
„Când împrejurările excepţionale ale stărei de răz- 

boiu nu permit îndeplinirea lormelor şi întrebuințarea 

 



  

     
„mijloacelor prescrise, atunci administraţia fondurilor se 

” face conlorm instrucțiunilor “ce se vor da la timp de 
“către comandament. 

CAPITOLUL III 

Dispoziţiuni speciale detașamentelor 

ART. 180.—Detașamentele care se trimit la partea . 
activă, sunt. plătite de către partea centrală cu solda și 
hrana socotit până la ajungerea la destinație. Se întoc- 
mesc state nominale, model No. 62, în dublu, cari se 

„dau comandantului detaşamentului. 
- Unul din ele se. înapoiază, certificat de partea ac- 

“ tivă şi servă ca act justificativ părței centrale pentru 
alocaţii. | 

Mutaţiile întâmplate pe ţimpul marșului până la 
„„ destinaţie se operează în staie de către comandantul 

detaşamentului, care predă la partea activă sumele ră- 
mase disponibile, descărcându-se dela partea centrală. 

ART. 181—Detașamente mai mici decât o compa- 
nie, operând izolat, cari mar putea primi. solda şi hrana 

„dela corpul cărui aparțin, se pun în subsistenţă la unul - 
din corpurile cele mai apropiate din aceiaşi armă. 

Când batalioane sau companii întregi sunt detaşate, 
se urmează conform art. 8. | 4 

ART. 180, — Prizonierii de războlu se formează în 
detașamente și se administrează ca companiile făcând 
corp. Până la formarea detaşamentelor se pun în sub- 
sistenţă la corpurile cele mai apropiate sau însărcinate . 
cu escortarea lor, drepturile lor se stabilesc prin state 

„nominale model No. [25. 

CAPITOLUL IV 

Administraţia materialelor 
ART. 183. — Administraţia materialelor, la corpu- 

rile mobilizate se face după” regulile -stabilite pentru 
timpul de pace, cu excepțiunile prevăzute de acest re- 
gulament, .-.: . e 
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Notă, — Vezi instrucţiunile lit, O al. 46 şi următorii, modul” 
distribuirei efectelor în momentul mobilizărei, distribuţia și văr- 
sarea efectelor de echipament la partea activă, precum şi nota 

“de sub art. 170 R. A. * 

Rezerve de echipament luafe la partea activă 

ART. 184. — Pentru fiecare companie, se ia la par- 
tea activă câte o rezervă de 6 rânduri efecte, compuse din: 
mantale, pantaloni, bluze, capele, cizme, opinci și obiele, 
toate din diferite mărimi. Acest număr de efecte se men- 
țin, prin reaprovizionare, întotdeauna complecte. 

Inlocuirea efectelor pe timpul operaţiunilor active se 
jace cu efectele trimise, dela partea centrălă, sau din cele 
distribuite dela serviciurile d'inapoi sau din cele adunate 
de pe câmpul de războiu, conform ordinului comanda- 
mentului şi instrucţiilor ce Sar da, 

„Notă — Rezerva de efecte ce urmează. a se lua de corpuri 
la partea activă D. M. No. 334 din M. O. 18 1916 5%, încălţă- 

„Minte 30/, pantaloni, 30% tunici sau bluze după anotimp, 5%/g că- 
măşi, 5%/ ismene, 10%, ciorapi sau obiele. Aceste cantităţi se vor 
lua de corp socotite pe efectivul ce mobilizează și vor îi purtate | 
într'o trăsură specială zisă „de echipament“ încolonându-se Ia tre- 
nul regimentar. Peste accste efecte nu seva mai lua nimic, 

„ART. 185. — După echiparea oamenitor, oliţerul cu 
îmbrăcămintea încheiă registrul compturilor deschise cu 
jiecare companie stabilind rămasul asupra companiei, a 

„efectelor de toate categoriile cari se înscriu în carnetele 
de mobilizare model M, lit. c.. 

Tot atunci se înființează registrul de primiri și dis- 
tribuţii al părței active, model 629 

ART. 186. — Operațiunile de primiri şi distribuții ce 
se jac la partea activă se execută în comptul părţei cen- - 
trale care va continua a ţine scriptele deschise ca şi în 
timp de pace. | 

Actele de primiri şi distribuții sunt înaintate la fie- 
care sfârşit de lună la partea centrală, coniorm instruc= ..-- 
țiilor puse pe releveul model 64. (Vezi și anexa lit, O al. - 
51—52 RA). i 

| “Operațiunile de intrări şi eșiri după actele ofiţeru- 
lui delegat cu îmbrăcămintea trebuie să coincidă cu cele 
din carnetele de mobilizare ale comandanților de com- - 
panie.  



     

   

  

Erorile sau nopotrivirile găsite vor li comunicate 
pentru a se îndrepta. : - 

Materiale și producte de subsistenţă 
__ART.— 187. — Materialele și productele de sub-- sistență aflate asupra oamenilor şi cele dela trenul re- pn „ gimentar se administrază contorm regulelor stabilite de „regulamentul asupra serviciului de Subsistență. (Regu- lam. serviciului. subsistență în campanie, se află publicat în M. O. No, 20 p. rr. 1906 şi în acest manual Vol. II) . 

Ă Perderi de „material 

ART. 188. — Materialele, productele şi efectele de orice categorie perdute din forța majoră sau din negli- - jență vor Îi la timp contatate şi apoi scăzute sau im- “ putate după regulile prescrise de acest regulament pentru timpul de pace. (Art. 103 R. A). - ” Dacă împrejurările nu. permii a se face constatările după toate formele“ regulamentare. actele caii Sar fi putut în- tocmi se prezintă comandamentului, care hotărăşte în ce condiţie să se opereze descărcarea. Relativ la scăderea, „elactelor de echipament plerdute în timpul campaniei -1916G „1918, vezi dispoziţtunile trecute la fila 135 acest manual. 

CAPITOLUL V 

Înființarea şi desființarea corpurilor de trupă 
ART. 189, — Corpurile de trupă se înființează sau se desliințează în virtutea unei legi sau decret, „- Procedările de -urmat se hotărăsc de minister sau comandamente prin instrucţiile sau ordinele ce se dau . atunci, Sa 

E Toate operaţiunile administrative sunt constatate prin „acte justificative verificate de către ofiţerii de intendenţă „ai comandamentelor respecțive. 
„ART. 190.—Actele justificative se întocmesc de că- 

  

Fe comandanți şi dileriți agenţi de execuţie. La întoc- - 

| 

| 
| 

| 

     



  

mirea lor şi facerea” diferitelor. operațiuni asistă ofițerul 
de intendenţă însărcinat cu supravegherea. | 

Dilicultăţile ivite pe timpul operaţiunilor sau neîn- N 
țelegerile ce s'ar isca sunt supuse comandantului cor- „pului de armată, care hotărăşte. 

7 

Art, 191.—Operaţiunile de comptabilitate se fac . 
prin scripte până în ziua hotărâtă pentru înființare sau des- 
Îiinţare. 

Pentsu corpurile” desființate gestiunea -trebue să ră- 
mână complect lichidată. Lipsurile sau delicitele ce ar 
exista se scad și valoarea se impută vinovaţilor. 

Banilor și efectelor resultate. în ființă li se dă (des- 
stinația hotărâtă de ministerul de răsboiu. 

Nota, Vezi dispoziţiunile dela fila 135 acest manual, 

CAPITOLUL VI 
Starea civilă a militarilor 

ART. 192.—Actele stărei civile la armatele mobili- .. zate, sau în timp de turburări pe teritoriul țărei sau 
pe teritoriul străin, se întocmesc prin grija autorităţei - militare. (Vezi anexa 'T.) | e 

Persoanele cari îndeplinesc îuncţiile de Ofițeri ai - 
stărei civile sunt ; _ 

a) La cuartierele "generale ale comandamentelor,. 
ofițerii de Intendenţă ; a | 

„b) La corpurile de trupă, casierul sau comandanții 
de companii făcând corp în parte, sau cei ai - detașa- 
mentelor; | 

c) La spitale sau âmbulanţe comptabilii lor. 
(Vezi notele de mai jos). 

Registre şi extracte - 

ART. 193,—Riecare din ofiţerii stărei civile ai ar- matei vor avea câta un registru model 333 pentru în- 
scrierea în total a actelor ce liberează, care registru, 
după terminarea războiului, se înaintează ministerului 
de războiu pentru a .se păstra în arhiva sa, 

Cel mult în: 10 zile dela înscrierea fiecărui act în registru se trimite un extract: model No. 332 funcţiona- . - 
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_pilului, când tatăl nu e cunoscut (art. 78), 

rului stărei civile la locul unde a avut ! ultinul domici- 
liu tatăl copilului sau mama (în caz -când .nar îi avut 
tată cunoscut soția sau încetat din viaţă). 

Observare: (Vezi anexa lit. T., modul întocmirei și formulare pentru 
actele stărei civile a militarilor şi notele utmătoare.). 

Nota |. —Instrucțiuni relative la actele stării civile, precum 
și la testamenie privitoare la militari ce se găsesc afară de _te- 
ritoriul român, sau pe teritoriul româa, în timp de războiu sau 
de turburări 1) | 

(M. O, 30 oi. 1913) 
Pentru întocmirea actelor de stare cîvilă, privitoarala mi- 

litarii ce se găsesc afară de teritoriul român, sau pe teritoriul 
român, în timp de războiu sau de turburări, se va urma conform 

„celor prescrise dela art, 73—83 și 868— 871 din codul civil astie 
cum se prevede mai jos (art 167 din regulament). 

Actele de stare civilă (naştere, căsătorie și încetare din 
viaţă) privitoare la militarii ce se găsesc alară de teritoriul român 
în timp de războiu sau de turburări, cât și la oricari alte per- 
soane ajlate în serviciu pe lângă armată, vor îi redactate î în felul 
următor (art. 73 din codul civil). 

La marele cuartier, precum şi la îiecare corp, compus din 
unul sau mai multe batalioane, escadroane, divizioane, ofițerul 
însărcinat cu cuartiruirea, iar la orice alt corp ofiferul contabil, 
vor îndeplini funcțiunile “de ofițeri ai stărei civile, 

Pentru ofiţerii fără trupă și pentru funcţionarii armatei, 
sau alte persoane în serviciu pe lângă armată, funcțiunea de 
olițer al stării civile va fi îndeplinită de către intendantul ataşat 
pe lângă armată, sau corpul de armată (art. -74). 

Fiecare corp de trupă va avea un registru al actelor de 
stare civilă pentru oamenii din acest corp. Statul-major al fiecă- 
rei divizii, corp de armată şi armată vor avea asemenea câţe un 
astiel de registru pentru actele de stare civilă, relativ ia ofiţerii 
fără trupă și la funcționarii atașați: 

Aceste registre se vor păstra şi depune în arhiva mianiste- 
terului de răsboiu la întoarcerea, încetarea răsboiuțui sau turbu- 
rărilor (art. 79). 

Registrele vor fi numerotate şi parafate in fiecare corp de 
către ofiţerul care îl comandă, iar la statul-major de către şelul 
statului- major general (art. 76), * 

Declaraţiunile de naştere: vreunui copil În oştire se vor face 
“în termen pe 10 zile după naştere (In tormele piescrise de art. 
41—43 din codul civil), (art. 77). 

i Ofiţerul însărcinat cu ţinerea registrelor de siare civilă va 
fi dator în 10 zile, după trecerea unui act de naştere în regis-... 
trul său, să adreseze un extract funcţionarului Stârei civile, la 
locul unde şi-a avut domiciliul cel din urmă, tatăl sau mama €0=: 

1) Vezi şi nota 2 și 3 de mai jos, 

  

  

 



  

     

  

  
    

    

  

    

    

     

   

  

    

      

    

  

In acelaș timp va trimite bulentine individuale şi nominale serviciului statistic din ministerul agriculturii şi: dofneniilor pentru fiecare caz înregistrat (art. 169 din tegulament). : Publicaţiile de căsătorii aie militarilor sau funcţionarilor de: pe lângă armată se vor face la locul unde a avut cel din urmă domiciliu. Pe lângă aceasta, 25 zile uiai înainte de săvârșirea că- sătoriei. publicațiunile se vor. trece şi în ordinul de zi al corpului pentru cei ce ţin de corp şi în ordinul de zi al armatei pentru olițerii fără trupă şi pentru toți acei atașați pe lângă dânsa (art. 19). Formalităţile ce!ebrării căsătoriei suut prevăzute desart. 151 şi 152 din codul civil conform condiţiilor prevăzute de art. 127 până la 150 acelaş codice, 
Indată după înscrierea n registru a actului de serbarea că- sătorei, ofiţerul însărcinat Cu ţinerea registrului va trimite e copie functionarului stări civile al loculul unde căsătoriţii îşi vor [i avut cei din urmă domiciliu (ar. 80) : asemenea se va trimite 0 copie a serviciului statistic din ministerul agriculturii (art. 169. din regulament), 
Actele de încetare din viaţa se vor face (art, 63—72 din codul civil) în fiecare corp de către ofiferul-contabil; iar pentru olițerii fără trupă şi Îuncționarii ataşaţi pe lângă armată de căt re intendentul corpului după încredințarea a trei martori şi extract: de pe aceste registre se va trimite în 10 zile funcţionaru'ui stări, civile, în locul unde şi-a avut cel din urmă domiciliu încetatul din viaţă (art. 81). Un asemenea extract se va trimite serviciulul statistic din ministerul domenilor. | , La caz de moarte în spitale militare, ambulante sau sta- tornice. actul de încetare din viață se va redacta de directorul acelor spitale și se va trimite la ofițernl contabil sau la inten- dantul corpului din care face parte încetatul din viaţă (art, 82 din lege şi 169 din regulament). 
“Testamentele militarilor şi ale indivizilor întrebuinţaţi în ar- mată .sunt în orice ţară valabil făcute în prezența unui comandant - de batalion sau, de escadron, sau înaintea oricărui alt ofiţer supe- Tir, asistat de doi martori, sau în prezenţa a doi comisari de războiu' sau în prezenţa unui comisar de războiu asistat de doi. martori (art. 865 din codul civil). . 

„Este asemenea valabil testamentul unui bolnav sau rănit ailat în spital, dacă este făcut în prezența medicului șef al spita- lului asistat de comandantul militar însărcinat cu poliţia ospi- ciului (at. 869 din codul civil). 
Dispoziţiunile de mai sus în ce priveşte testamentele nu sunt admisibile decât în privinţa acelor ce sunt în expediţiune militară sau în cuartier sau în garnizoana afară de teritorul român, Sau prizonier la inamic; fără ca cei'ce suntin ganizoană înăun- trul ţării să poată profita de acestă latitudine, dacă nu se găsesc | în o cetate asediată, sau în alte locuri ale căror părți să [ie în- chise şi comuinicaţiunile intrerupte din cauza războiului (art. 983 - $odul civil). 
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Testamentul făcut în forina de mai sus, este nul după 6 
luni dela întoarcerea testatorului întrun loc unde are libertatea, 
de a testa cu formele ordinare (art. 872 codul civil), 

In acest scop: 1) orice testament trebue datat; 2) el tre- 
bue îăcut în scris. - Ă 

_ Testamentul olograf trebue scris întreg, datat şi subscris 
de mâna testatorului. Data testamentului trebue pusă jos, arătând 
anul și luna. Subscrierea trebue făcută Ia finele dispozitiunilor 
testamentaţe, Ă 

Dacă  testatorul declară că nu ştie carte sau nu poate semua, 
se va Îace menţiune despre declarațiunea testatorului şi cauza 
ce-l împiedică de a semna. | . 

„ Testamenteje militare trebue să fie în cel mai scurt timp 
trim;se intendenței generale și de acolo ministerului de războiu 
care le va trimite ofițerului stărei civile al locului ultimei reşe- 
dinţe a testatorului, 

Asemenea va proceda cu orice testament găsit asupra unu 
militar sau individ de pe lângă armată (art, 801 italian). 

Nota. 2. — Ordin circular No. 50 din 6 Septemvrie 1914, 
relativ la actele stări civile pe timp de mobilizare !). 

o M. O. 25, R. 1914 
Regulamentul asupra administraţiei armatei prevede la art. 

192 că la armatele mobilizate actele stării civile se întocmesc 
prin grija autorităţii militare şi anume: 

a) La cuartiere de către ofiţerii de intendenţă; 
| 5) La corpurile de trupă de către cassieri, iar la unităţile 
cari fac corp în parte şi la servicii de către comandanții şi şelii 
respectivi; - | 

c) La spitale şi ambulanţe de către contabilii lor. 
-Art. 193 din acelaş regulament, precum și instrucţiile anexe 

lit. T, prevăd regulile de procedare și modul cum trebuesc ţi- 
nute registrele. | 

Intocmirea la vreme a acestor acte şi mai ales a celor de 
moarte este de o importanţă considerabilă, de oarece de ele sunt 
legate o mulţime de drepturi cuvenite urmaşilor: pensiuni, suc- 
cesiuni, pozițiunea părinţilor, soţiei şi mai ales ale copiilor, cari 
au nevoie în nenumărate ocaziuni de a produce actul de moarte 
a fiului, soţului sau părinţilor. A 

Cu toate că importanţa acestui act este deplin stabiţită şi 
regulamentul prevede îndeplinirea acestei formalităţi, totuşi în 

- campania anului trecut multe corpuri, servicii spitale şi ambu- 
lanţe au neglijat a întocmi actele de deces, sau a urmări oamenii 
lăsaji bolnavi în diferite localităţi : spitale, lazarete sau infirmerii 
pentru cari după deces nu s'au mai întocmit asemenea acte. 

Ca urmare a acestei neglijenţe s'a provocat o corespondenţă. 
nesfârşită în chestiunea stabiiirii drepturilor urmaşilor cari suter 

"şi astăzi din cauza-lipsei actului de moarte în numeroasele 
otaziuni în care acest act le este necesar, 

  

  

1) Vezi şi ugta' 3 mai de jos, 
-.  
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Pentru a se întâmpina pe viitor acete gtave neajunsuri d-nii generali Comandanți sunt 1ugaţi a da cele mai severe or- dine ca toate corpurile de irupă, serviciile administrative, spita- lele şi ambulanţele sa aibă cea mai mare grijă a executa întocmai prevedesile regulamentare, astfei ca actele de deces a oamenilor să [ie la timp întocmite şi extractele înaintate oficiului de stare civilă a comunei unde şi-au avut ultimul domiciliu. Toţi șefi ierarhici: sunt obligaţi a se încredința cu ocazia inspecțiilor ce fac de executarea dispoziţiilor prezentului ordin. Observaţie. Relativ la complectarea actelor de stare civilă în campa- nia din 1913 vezi O. C.67M. O. 34 R. 1914, Nota. 3.—/nstrucfiuni ministeriale 1) - privitoare la actele |. stării civile, precum şi la testămente făcute de militar în timp de | război Sau turburări, 

  

  

    

   

    

     

  

    

    

    

   

  

   

   

       

M. O. 21 R, 1915 

Importanța actelor de stare civilă Actele de stare civilă în general au o importanță loarte: mare, de oarece din ele decurg drepturi și obligaţiuni sociale. 

_ maşilor : soţie, copii părinţi lie ca pensiuni, fie-ca succesiuni, ete , Fără aceste acte, pe lângă pierderca dureroasă a unei îințe scumpe familia este expusă, a i lipsită de sprijinul material pe Care ţara o datoreşte 2) 
Cu toate că importanţa acestor acte este recunoscută şi în- „tocmirea lor este prevăzută de legi şi regulamente, totuşi în cam- pania din 1913, multe corpuri, servicii, spitale, etc. au neglijat a urmări şi întocimi actele pentru oamenii morţi, din care cauză | familiile lor n'au pulut obține drepturile, iar ministerul Şi tribu- nalele sunt sesizate de numeroase reciamaţiuni a căror îndestu- lare provoacă mari greutăţi, 

| - Pentrn ca pe viitor să nu mai avem de înregistrat asemenea nereguli, cu consecințele lor dăunătoare, se dau prezentele instruc= |. fiuni de a căror executare rămân răspunzători toţi comandanții "şi şefii respectivi de Corpuri și servicii. 
Categoriile actelor N “Actele de stare civilă sunt de trei categorii : 

1. Acte de moarte.; 
2. Acte de căsătorii; 
3. Acte de naşteri- . , “7 “Ta timp de răsboi, aceste acte privitoare pe militarii ra 

Ă > 
Ă 

1) Se găseşte publicat şi în Monitorul Oficial No, 83 din 15 lulie 1915 +.» "2, Relativ la instituirea unei diplome care se decerne familiilor celor morți pe câmpui de onoare Și pomenires lor vuşnită la biserica din loca- “ litate, este |. D. 735 din 19 tul, 1917 M. 0. 23 R, 1917 M, Oficiul No. 9511917 : . 7. 
14 
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cari se găsesc afară de teritoriul român, său în caz de. 
turburări, cât și cele privitoare pe orice alte persnane 
aflate cu sexviciu pe lângă armată, trebue să fie redac- 
tate contorm art. 13—83 şi 8368—871 din codul civil; 
art, 155—157 “din regulamentul de stare: civilă decretat 
cu No. 4.874 din 3 lulie 1913 cu modificările aduse prin 
înaltul decret No. 3. 539 publicat în Monitorul Oficial No. 
187 din 16 Noembrie 1914. 

Ofițerii de stăre civilă în armală 

Persoanele însărcinate cu întocmirea în armată a ac- 
telor de stare civilă sunt : 

4) La, marele cuartier general -şi cuartierele generale 
ale comandamentelor de corp de armată, de divizii şi de 
etape, ofiţerul de intendență delegat, care va ţine regist- 
rele de stare civilă pentru ofiţerii fără trupă, funcţionari 

. și diferite persoane atașate ; 
5) La corpurile- de trupă, cassierul ; 
c) La companiile jăcând corp a parte şi detaşamente, 

comandantul companiei sau detaşamentului ; | 
_ d) La spitalele sau ambulanţe, contabilul spitalului 

„sau ambulanţei ;. iar în lipsă de ofiţer-contabil, şefii acelor 
formaţiuni sanitare ; | 

6) La, depozitele centrale de subsistență, depozitele 
centrale de muniţiuni, depozitele mobile, coloane, precum 
şi la orice formaţiuni cari iau fiinţă cu ocaziunea mobili- 
zării, eliţerul contabil respectiv ; iar unde nu există un 

„—coutabil. însuși șelul sau directorul formaţiunii. 
La marele -cuartier generăl și cuartierele general, 

unde sunt mâi mulți ofiţeri de intendenţă, celui căruia i 
se dă însărcinarea de ofițer al stării civile se numește 

-prin' ordin de zi. 
Tot în acest fe! se va urma și la formațiunile cari 

au mai mulți Centibili, cum sunt depozitele centrale de 
subsistență. 

  

aa Numirea personalului 

Ofițerii de stare civilă, precum şi personalul ajutător 
vor Îi numiţi din timp, pentru ca ei să se poată pnne în 
„curent cu dispoziţiunile codului civil și regu'amentului de 

   



  

"
f
a
 

—— ma 

stare civilă, asupra îndatoririlor eg au de îndeplinit pentru întocmirea la timp a actelor de stare civilă, cunoscând că contrariu se fac pasibili de peualităţile prescrise de legi. 
Registre şi imprimate 

Registrele şi imprimatele model nou, distribuite de către depozitul de imprimate, cari, sunţ numerotate, para- upă ce vor fi date în pri- ă numit vor fi împachetate în pânză, legate cu sfoară, cu inscripţiunea pe pachet: Registrele actelor „stării civile răsboi“ Spre a nu secon- funda cu celealte registre și imprimate distribuite pentru „ Campanie. Registrele și imprimatele din vechiul model, se vor vărsa imediat depozitului central de imprimate, ne mai îiind' permisă întrebuinţarea, lor, 

  

  

  

     

   
   

    

   
    

  

   
   

  

leguli de procedare 
Ş Comandanții de corpuri și şefii de g „. ordine comandanților de unităţi ca, Ş.. facă apeluri riguroase pentru a se 3 Valul, 

La aceste apeluri pot fi 
2) Dispăruţi, cari pot fi - morţi sau răniţi pe câmpul de .. 8ău dezertori ; . | b) Morți constatați pe câmp, ă corpuri, înainte de a ţi trimişi Pentru dispăruţi, îndată după în controalele DOminale cari se vor rezultatul cercetărilor 

zelor „dispariţiei lor. 
Dacă după toate cercetările făcute, nu sa putut sta- “bili poziţiunea dispărutului, . corpurile vor libera la cerere '” celor interesaţi certificate cu ultima mutaţi 'a dispărutului, pentru ca pe baza lui acțiune la tribunal, pentru înto Potrivit: arţ, 33 din codul civil. „ Pentrn înlesnirea culegerii tuturor „la redactarea actelor de morți, 

ervicii vor da 
-în fiecare seară, să se 
stabili starea efecti- îi 

“două categorii de lipse : 
prizonieri la inamic, rămaşi luptă şi nedescoperiţi încă 

sau după aducerea lor 
formațiunilor sanitare, 
apel, se vor face mutaţi 
complecta 'în urmă cu ce se vor face pentru stabilirea cau- 

z 

datelor necesare . corpurile și diferitele ser-     
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vicii şi formaţiuni ale armatei, vor lua măsuri ca la de- 
cxretarea mobilizării să îie întocmit pentru fiecare om în 

parte imprimatul „Interogator“, arătat în modelul de mai 

jos, care se va distribui tot de către depozitul central de 

imprimate, păstrându-se de oameni cu multă îngrijire în 

buzunarul bluzelor sau tunicilor, în scop de â fi ferit de - 

intemperii şi a fi lesne de găsit în momentul adunării 

celor căzuți pe câmpul de luptă, pentru a putea fipredat 

imediat de către comandanții de unităţi ofițerului de stare 

civilă respectiv, care va proceda la redactarea actului de. 

moarte în registru, . 

_ Imprimatul „Interogator“ va fi întocmit şi purtat şi 

de ofiţeri. ” 

„După întoemirea actelor de.moarte, se vor scoate 

după ele extrase, cari vor îi subscrise de ofiţerul de stare 

civilă 'şi de cel care a copiat actul, învestindu-se cu sigi- 

liul corpului, apoi le vor înainta cât mai neîntârziat prin 

poştă la partea sedentară a corpului, 
Comandantul părţii sedentare, are obligaţiunea ca 

chiar în ziua primirii extractelor să le înainteze primării- 

„or ultimelor domicilii a celor morţi, pentru a fi transcrise 

în registrele acelor primării, căutându-se pe cât posibil ca 

înaintarea extractelor să fie făcută în termenul de 10 zile, 

socotit dela data decesului, potrivit art. 83 din codul civil. 

Pentru oamenii ce aparţin diferitelor corpuri de trupă 

morti în spitale sau ambulanțe, actul de deces se va redacta 

de ofiţerul contabil, sau în lipsă de contabil, de către 

şetul spitalului sau ambulanţei. care este obligat a trimite 

extract imediat la ofiţerul de stare civilă al corpului; iar 

pentru ofiţerii-fără trupă, sau personalul civil, ofițerului 

de stare civilă al cuartierului armatei, de care aparţinea, 

încetatul din viaţă, pentru ca aceasta, potrivit art. 82 din 

codul civil. să-l înainteze imediat părţii sedentare a cor- 

pului din care face parte, pentru transcriere la primăria 

„ultimului domiciliu. - a” 
Declaraţiunea de- naşterea vreunui copil în armată, se 

va face în termen de 10 zile după naștere, după cum 

prescrie la art. 43 17 din codul civil. 
3 . 

„Ofiţerul de stare civilă este dator ca după redactarea 

actului de naștere în registru. să adreseze În termen da 

10 zile un oxtraet părţii sedentare a corpului, care are. 
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obligațiunea ca imediat să-| înainteze primăriei locului unde și-a avut domiciliul din urmă tatăl sau mama copilului, când tatăl este meconoscut, așa cum prevede art. 18 din codul civil, « 
"Publicaţiunile căsătoriilor “militarilor sau funcționarilor de pe lângă armată; se vor ace la locul unde a avut ce din urmă domiciliu ambii soți, prin comandantul părţi * sedentare a corpului, pe lângă aceasta cu 25 zile înainte de celebrarea căsătoriei se vor trece și în ordinul de zi pe corp pentru cei ce aparţin corpului şi în ordinul de zi al armatei, pentru ofiţerii, fâră trupă sau cei ataşâți pe lângă acea armată, aşa după cum este stabilită prin art, 19 din codul civil, 

Să Pentru celebrarea căsătoriei sa va avea -în vedere dispoziţunile art. 88 şi următorii. din regulamentul privi- tor la actele de stare civilă menționat mai sus, Îndată după înscrierea în registrul a actului de căsă- torie se va trimite. extract părții sedentâre a corpului, Care la rându-i îl va înainta primăriei locului unde căsă- toriţii au avut cel din urmă domiziliu, acaasta potrivit arţ. 80 din codul civil, 
Testamentele militarilor de orice grai, pre:um şi a diferi: telor persane ataşate pe lângi armă, ca: funeţionari, ofi- cianţi poş'ali cassieri ai tezaurului, cărăuşi, ete., cari se gă- sesc în expediţiune miliatră, în cuartir sau într-o garni- zoană în afară de teritoriul român, se pot face într-o formă simplă în prezența comandantului de batalion, sau excad | ron, ori baterie sau în prezenţa, oricărui ofiţer superior asistat de 2 martori. 

| Data testamentului trebua pusă în josul lui, arătând anul, luna ziua şi locul; iar subscirerea va. fi făcută la tinele dispoziţiunilor testamentare, 
Cei bolnavi sau răniţi pot face testamante în presenţa medicului şet al spitalului ambulanței  lazaretului, ete, asistat ca martor de pretorul sub a cărui jurisdicţiune se „află spitalul san ambulanța: iar în lipsa pretorului, în asistența a doi oameni. din serviciul acelei formaţiuni. 
Testamentul fâcut în forma de mai sus, este nul după 6 luni de'a întoaresrea tâstatorului întrun loe unde are libertate do a testa după formulele ordinare, prescrise de: „axt, 872 din codul civil.



    

    aq 

Testamentele milltare cari au fost întocmite în afară 
„de teritoriul ţării, în felul vorbit mai sus, se vor trimite 
în cel mai scurt timp marelui cuartier generăl, de unde 
va îi trimis tribunalului ultimului domiciliu al testatorului. 

Orice testament găsit asupra unui militar sau persoană 
moartă în timpul campaniei, se va data de către comandant, 
arătându-se locul şi înprejurările găsirei lui, după care 
îl va înainta după Cum s'a spus mai sus 

După terminarea campaniei, corpurile, - comandamen- 
tele şi diferitele formaţiuni, ce au funcţionat în tot tim= 
pul campanei vor controla și vedea dacă pentru toate 
actele de nașteri, căsătorii și decese. făcute în registre, sa 
trimis extracte primăriilor ultimilor domicilii, apoi vor 
încheia registrele după formularul procesului-verbal dela 
iinele registrelor, vărsându-le înpreună cu toate imprimare 
tele rămase ministerului spre a sa păstra în arhivă, po- 
trivit art, 75 al. II din codul civil. 

Instrucţiunile de față, publicate prin Monitorul Oastei 
servă drept notificare, 
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> Nota 4. — Instrucţiuni Ministeriale *) suplimentare la cele 
cu No. 35. 151/1915, publicate in „Moniturul Oficial“ No. 85/915, 
şi în „Monitorul Oastei,“pariea regulameniară No. 21/915, refe- 

“riloare la actele de moarte, autorizațiile de înmormântare şi „înştin- 
țarea autorităților militare cu privire la militarii. decedați Î în timp 
de război. 

'M, O, 25 R. 1916 
Pentru a se înlătura diversele intrepetări cu privire la ofi- 

ţerii de stare civilă competenţi a întocmi actele de moarte ale 
militarilor decedați în timp de război, atât în formațiunile sani- 
tare militare de orice natură ar fi eie (spitale mobile sau stator- 
nice, ambulanţe sanitare, trenuri sanitare, etc.) cât şi în spitalele 
civile sau alte stabilimente publice sau private nemilitare, ori in 
domiciliile lor private, precum şi pentru a se stabili atât persoa- 
nele în drept a da autorizaţiunile de înmormântare, cât şi calea 
cea mai practică pentru încunoştiințarea autorităţii militare care 
trebue să cunosscă orice schimbare În efectiv, și în jine peniru: 
a: se puțea grăbi facerea formalităţilor necesare pentru stabifirea 
drepturilor de pensiune a urmaşilor celui decedat, s'au luat ur- 
mătoarele dispoziţiuni : 

A) Ofițerii de stare civilă competenți a: “instrumenta 

l. Aclele de inoarle ale: militarilor decedați, în timp de răz- 
„boi în spilalele civile sau alte stabiliinente publice sau private 
nemilitare sau în domiciliile private ale lor sau ale altor persoane 
se vor întocmi în interiorul ţării numai de către ofițerul de stare 
civilă al comunei respective, ca şi în-timp de pace, după regulele 
ordinare, cu singura deosebire, că în. cuprinsul actului să se a- 
rate şi corpul sau serviciul din care făcea parte decedatui. 

2. Actele de moarie ale militarilor decedați în timp de răz- 
boi în spitalele militare mobile sau statornice (permanente) în 
“ambulanţele şi trenurile -militare, în delinitiv în orice iormaţiune 
sanitară militară vor fi întocmite, afât in interiorul ţării cât şi în 
afara iui numai de. către ofiţerii de siare civilă ai “formaţiunii 
sanitare respective, adică: ofițerul contabil sau directorul (Geta) 
acelei iormaţiuni. 

B), Autorizaţiunile de înriormântare, 

1. Autorizațiunile de înmormântare pentru cei prevăzuţi la 
litera 4. No. 1 de mai sus se vor elibera sub formă de buletine 
de înmormântare, conform art. 33 şi 133 din regulamentul actelor 
de stare civilă, de către ofițerul stării civile - a cormunei- pe teri- 
toriului căreia militarul a decedat. 

*) Se găsec' publicate şi în Monitos ul Oficial No 149 din 4 Octom 
brie 1916, 
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2. Autorizațiunile de inmormântaregjentru cei dela litera A. "No. 2, de mai sus, se Vor da de către ofițerii de ştare civilă care a -intomit actul de moarte respectiv pe cale de adresă fie „către supraveghetorul sau îngtijitorul -cimitirului comunal. fie că- 
grijitor de crmitir, arătându-se în ea numărul la care sa trecut în registrul respectiv actul de moarte” al militarului decedat, Autoritatea comunală respectiă e obligată a lua măsuri ca orice autorizare de înmoimântare eliberată în acest mod. să fie executată imediat, - 

„C) Trimiterea extractelor la comuna ultimului domiciliu al dece- datului și înștiințarea organelor miliiare 
1. Ofiferii de stare civilă ai comunei, după întocmirea acte- lor de moarte date în competinţa lor, pe de o parte vor _trifnile, conforin art, 66. al [1 diri codul civi, un extract de pe ele la comuna uitimului domiciliu al decedatuluj, când ea ar îi alta de - cât aceea unde s'a dresat actul de deces, pentru q fi transcris în registrele ei, iar pe de altă parte un al doilea exiract îl va trimite ministerului de război, biroul pensiilor pentru ca aceasta Să comunice decesul atât părței active, cât şi celei sedentare a corpului din care faze parte cel decedat, | Biroul pensiilor va cere apoi comunei ultimuiui domiciliu al decedatului, să-i dea relaţiuni atât asupra numărului şi datei transcrierii extractului de pe actul de moarte în registrele ei, cât şi asupra stării civile a decedatului, obiigând-o a-i arăta nu- mele şi pronumele Soțizi dacă e insurat şi asel al copiilor dacă are, numele şi pronumele părintilor lui dacă trăess, Cu mențiunea dacă erau ajutaţi de iul lor, dacă sunt în stare a-şi câştiga exis- tenţa 3 cari le sunt mijloacele da trai, pentru a putea proceda apoi, din oficiu, la întocmirea din a timp formal:tăţilor necesare acordării pensiunii cuvenite urmaşilor celui decedat, 2. Ofiterii de stare civilă dela Jo “matiunile sanitare, îndată după întocmirea actelor de moarte date în compentenţa lor, vor trimite un extract de pe liecare din ele /aq pariea sedentară a " corpului din care făcea pa-ta decedatu!, iar dază printr'o împre= jurare oarezare ar flimposidil a sa stabli corpul din care făcea pârte decedatul, extractul. va fi trimis biroului pensiunilor din “ministerul de _războiu, împreună cu toate indicaţiunile cari ar putea îndruma 'cercertările ca star face în acest scop. pentru ca ministerul să-l trimeată apoi părţei sedentare a Corpului din care se va stabili că făcea parte cel decedat. | - Partea sedentară, Primind. extiactul, fie direct dela forma- țiunea sanitară militară, fie prin ministerul de război, va lua notă de deces și pe de o parte va comunica părtei “active nu- mărul actului şi toate -menţiunile din el, iar pe de altă parte va “trimite extractul în original primăriei comunei, ultimului domiciliu, al: decedătuluii pentru a-l transcrie în registrele ei.        
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Primarul respecțig va restitui părţei sedentare estractul 
drimit, mentionând pe%le numărul. și data transcrierii, arătând 
pe a lui tăspundere, prin adresa de restituire, starea civilă a de- 

” cedatului în modul arătat la No. 1 de mai sus. 
„ Partea sedentară, reprimind extractul şi adresa primăriei cu 

relaţiunile vorbite mai sus, le va înainta biuroului de pensiuni 
din ministerul de răzgoi, pentru ca aceasta să poată proceda din 
oficiu la întocmirea din timp a îormalităţilor . cerute pentiu aşe- 
zarea la pensie a urmașilor. , 

3. Părţile sedentare vor aplica aceleaşi dispoziţiuni şi ex- 
tiactelor ce vor primi dela părţile lor active. 

Nota 5.— /. D. No. 2951 din 23 Septembrie 1916, emanat de 
la ministerul de justiţ e, prin care autoritaţile militare indicate in a- 
cel înalt decret, au fost autorizate să îndeplinească pe timpul răs- 
boiului, peniru cei mobilizați, oficiul instanţelor judecătoresti, pen- 
tru anumite acfe de hotariat*) 

M. 0, 24 R, 1916 

Art. 1.-—Mobilizaţii, cei ce au însărcinări la 'armate 
sau pe lângă armate, cei autorizaţi a urma armata, pre- 
cum și rechiziţionaţii la zona interioară, pot . îace orice 

"fel de acte legalizate sau autentice după nevoie şi îna- 
intea reprezentanților autorităţilor. militare cari sunt în- 
vestiți prin acest decret cu toate drepturile derivatoare 

- din legea autentificării actelor și a celorlalte legi de drep 
comun, 

Sunt competinţi a legaliza şi autentifica acte : 
In zona de operaţiuni, în vegiunea etapelor şi la par- 

- tea sedantară. 

Șefii da Corpuri sau servicii sau înlotuitorii lor, în 
caz de lipsa celor dintâi cum şi toţi acei cari. după le- 
gile şi regulamentele militare, au drepturi egale cu aceş- 
tia ; preşedinţii, membrii, comisarii regali sau “substituţii 
instanțelor_respective militare ; marele pretor sau preto- 
rii, comandanții detaşamontelor de jandermerie, ai etape- : 
lor, ai gărilor de etape, ai porturilor şi eseadrelor, uni- 
tăţilor și serviciilor ds marină, a 

La partea sedenlără, în afară de instanţele de drept 
comun și de personale indicate mai sus, directorii Şi 
subdirectorii diverselor servigii din ministerul de răsboi, 
Comandanții şcoalelor militare, ai taberilor regionale și în 

  

+) Acest înalt decret se găseşte publicat şi n Muenitorul Oyicial No 
141 24 Septembrie 1916, 

  
 



  

pre aceasta,   
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genere comandanţi Și directorii oricăror alt asemenea selViCii, corpuri sau stabilimente. . . - „_„__ Actele carj urmează a fi legalizate şi autentificate vor 1 lăcute în dublu exemplar, unul se va da parții în drept, celălalt va fi păstrat la partea sedentard, Sa estamontele mistice se vor depuns în un singur exemplar, iar actul de subscripţie se va ' deasa de o sin- gură persoană din csi în drept a autentifica conform a- cestui decret, | 
Identitaea va fi stabilită prin doi martori, de pre-: ferință | șefii, ofiţeri ai unității din car face parte cel ce face actul, Acesta, martorii și ofiţerul cari instrumentează, vor semna actul, iar în neștinţă de carte sau în impo- sibilitate de a semna, se va fac menţiune specială  des- 
Toate actele depuse spre legalizare sati autentificare înaintea, autorităţilor militare Arătate mai sus, sunt scu- tite de timbru sau taxe către Stat, _ Nota 6.—:) D, w, No. 420 din 26 Sepleimnbrie 1916 relativă ld fizareu Jormulavelor de cari se vor servi cei 1n0- bilizaţi şi autoritățile militare respecțive, pentru întocmirea şi autentificarea acteloy de notariat, specificate în înaltele decrete No. 2,791 din 1916 şi No, 2.9511916. 

M. O, 24 R. 1916 

Având în vedere înaltele decrete . No.2.,791/916 No. 2.951/916, emanate dela ministerul de justiţie și pubs- licate în Monstovul Ofcial No. 108 din 15 August și Noii 141 din 24 Septembrie a. 6 prin cari, autoritățile mili- tare iudicate în acele înalte decrete, au fost autorizate să îndeplinească, pe timpul războiului, pentru cei mobilizați oficiul instanțelor judecătorești pentru autentificările constâtările caruta de legi pentru anumite acte de notariat; Având în vedere că pentru aducerea la îndeplinire a celor cuprinse în acele decrete. este nevoie a se deter- mina și formularele de care se vor servi, atât cei mobili- zaţi, cât şi autorităţile militare respectv 0; Decid: 
: 

1) Această daciziuna ministerială s3 găseşte pablizată Şi în Menito= 
”ul Oficiul No, 145, apărut tot astăzi 30 Septemvrie 19'6, 

N 

EP.    



  

   

   

0 i 

  

Art, I. Fo: 'mularele de cari se vor servi, în timpul. 
războiului, atât cei mobilizați, cât şi. autorităţile, militare 
respective, pentru desăvarșirea actelor de notariat, speci- 

 ficate în înaltele decrete cu No 2791/916 şi No.2.951/916. 
„Vor fi cele alăturate la prezenta d deciziune Şi anume: 

“ Formular. . i E 

litera. . 

A. .:. Proces-verbal peutru. constatarea recunoașterii 

copirlor naturali, de către cei cari ştiu carte; 1). 
B...  [dem, de către cei care nu. ştiu cart sau cei 

cei care nu pot semna; , 

_Q;,. Procură pentru căsătorie, fără legitimare de 
copii; 

D. . . Idem, cu' legitimare de cepii; 
E. „. Proces -verbal de autentificarea oricărut act 

pentru cei cari ştiu carte; 
Fe . . ldem, pentru cei cari 'nu știu carte, sau nu 

pot semna; .- 
G. .-. Model: pentru orce fel de testament; 
-H, .. de proces-verbal „Pentru Primirea unui 

„testament mistic sau secret, 
Art. II. Mobilizaţii şi toţi cei prevăzitți la art. 1 din 

înaltul “decret No. 2.9510916, vor putea face testamente 
şi cere auteniilicarea oricărui act, şi înaintea instanţelor 
judecătoreţti din țară, însă numai dacă se găsesc cu gar- 
nizoana în orașele unde se află asemenea instanţe şi dacă 
serviciul le permite: să meargă la acele instanţe. 
În orice caz, nu se vor acorda permise sau concedii 

speciale pentru tudeplinirea unor asom3aa acte fnaintaa 
acelor instanţe. 

tă 

AI 1) Relativ la copii naturali ai aiobilizaţilos, vezi | şi dispozițiunile M, 
0. 26 R. 1918 sau Aonitpiul 1 Ofisial No.. 40 | 19:18, 

    
  

  



Ei 

  

i 
“Ministerul de râsboi, "Anexă la decizia ministerială No. 420|96. -. a 

- Formular Md. lit A | 
Proces-verbal constatator al declarațiunii de recunoaştere e de copii naturali *) de către cei cari ştiu carte ' 

! PROCES-VERBAL - 
E Inaintea noastră 1) » Saprezentat astăzi 2) i | „ Soldatul 3). | sa cărui | identitate am stabilit-o prin martorii 4) 

  

| şi ne-a“ declarat că recunoaşte ca al său pe copilul de sex numit 5) » hăscut în comuna 
. judeţul „ În ziua „de , luna 

anul... | 
Noi, 6)... „luăm act “de declaraţiunea de mai sus, pentru care am încheiat acest - proces-verbal în 2 exemplare, ambele semnate de noi. şi de persoana care a lăcut recunoașterea. Aceste exem- - plare vor fi înaintate părței sedentare respective, pentru . -  - a trimite unul din ele ofițerului de stare civilă, unde se alla înscris actul de naştere al copilului recunoscut, ca să se Îacă menţiune pe marginea registrului; iar celalt tribu- nalului domiciliului declarantului după încetarea ostilităţilor 
(Semnătura celui ce primeşte declaraţia). | . 

(Semnătura celui ce face declaraţia), 
Semnăturile martoritor | E o 

  

*) Copiii naturali ss pot recunoaşte numai de către cei necăsătoriți legitim. 
| | s 1) Numele, pronumele, calitatea persoanti (comandat; şef de servi- ciu, etc), care primeşte dec!araţia, | „? 

| 2) Ziua, luna şi anu! (în citre şi în litere), o. Aa 
3) Numeie și pronumele ce!ui ce tace declaraţia, precum şi unitatea din care face parte. Se va îalo-ui cuvântul „Soldatul“ după împrejurări, cu | _ gradul sau funcția ce o-upă, cel ce fa:c dec'arația de recunoaștere. - 4) Numele, pronumele şi gradul sau fua.ţa martorilor. a , Martorii vor îi de preferinţă şefii imediat superiori ai unitiței din | "care face parte deClarantul, E . . Dacă martorii nu ştiu carte, sau din o cauza Oarezare, ar Îi împiv + dicaţi de a sea, se va face menţiune despre ace:sta în proces-verbal, 5) Numele şi pronumele Cop lului. , i - | 6; Numele, pronumele, calitatea persoanci (comandaut, şei de ser viciu, e:c.) care primește declarația, . . 

          



    

BRA 
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Ministerul d: răsboi, Anexă la decizia mintste iială No. 420 | 916 
- Formular Md. lit. B - Proces-verbal constatator al declaraţiunii de recunoaştere de copii naturali *) de către cei cari nu știu carte 
Sau nu pot semna. 

PROCES-VERBAL 
Inaintea noastră 1) » Sa prezentat astăzi 2) 

» Soldatul 3) » A cărui „identitate am stabilit-o prin martorii 4) 
şi ne-a declarat că recunoaște ca al său pe copilul de sex numit 5) » hăscut în comuna 
judeţul - , în ziua de „luna . 
anul... | 
„Noi, 6)... . „luăm act de declaraţiunea de mai sus, pentru care am încheiat acest proces-verbal în 2 exemplare, ambele semnate de noi iar -declarantul ma semnat pentru că nu ştie carte (sau : declarantul n'a putut semna din cauză The mean ea eta peer Aceste exemplare vor fi înaintate părței sedentare respective, pentru -a trimite unul din ele ofițerului de stare Civilă, unde se allă înscris actul de naştere al copilului recunoscut, ca să se facă menţiune pe inarginea registrului ; iar celalt tribu- - nalului domiciliului declarantului după încetarea ostilităţilor. (Semnătura celui ce primeşte declaraţia). 

Semnăturile martoriior 

  

*) Copiii naturați s: pot rscundaşte numai de căire cei uacăsăto.iţi legitim. Ă 
1) Numele, pronumele, calitaţea pe'soan.i (comandat, șei de servi- ciu, etc.), care primeşte declaraţia. 
2) Ziua, luna şi anul (în cifre şi în litere), 3) Numeie şi pronumele celui ce face declaraţia, precum şi unitatea - din care face parte. Se va înlocui cuvântul „Soldatul“ după împrejurări, cu gradul sau funcţia ce Ocupă, cel ce face declaraţia de recunoaştere, 4) Numele, pronumele şi gradul sau funcţia ma:toritor, - Martorii vor fi de preferinţă ș: fii imediat superiori ai unităței din care face parte declarantul, Ă ” Dacă martonii nu ştiu carte, sau dig o cauza oa:ecare, ar fi împie- dicaţi de a semna, se va face mențiune despre aceasta în proces-verbal, = 5) Numele -şi pronumele Cop luiui. 
6) Numele, pronumele, calitatea persoanei (comandant, şei de ser- viciu, etc.) care primeşte declaraţia. 
7) In acest din nrmă caz, a se arăta cauza pentru care: declarantul > Ma” putut semna, 
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Ministerul de fâsboi Anexă la decizia ministerială No, 420 | 916. 
Formular model lit. € SE Ă Procură pentru căsătorie *), fără legitimare de copii - 

" Vâzut de noi : (Semnătura celui care face autentificarea) 

PROCURA 

    

din 2) 
comuna 3 
judeţul... » âutoriz, pe D, 4) domiciliat în comuna... 

perene aaa 0... » judeţul... » Să declare în numele meu înaintea ofițerului stării civile al comunei Dea că consimte la căsatoria mea cu d-ra (sau d-na) 0 II domiciliată în comuna „ judeţul... , şi să facă în acest scop toa!e declaraţiile şi formalităţile ceruțe de lege, semnând în Tegistre cum și oriunde va fi nevoie, Va putea face Şi orice alte formalităţi pentru întocmirea actelor necesare căsătoriei. 
, (Semnătu:a celui ce dă procura). 

-*) EXPLICATȚIUNI 
„Art. Z0 din înaltul decret No, 2791 | 976 Gul'cut în Monitor Oficial 

Ao. 108 şi în: Monitorul Oastei p. 7. No, 16 | 916), prevede că căsătoria 
Prin procură se Poate face numai atunci cănă militarul mobilizat ar dori să 

Ca urmare unei pronilsiuui de Cisătoriei suu în caz când moartea unuia din. 
soți ar fi îniinentă, 

. i = Prin acelaş aticol din acel înulţ decret dk mi- prevede că în tot timpul 
câi ra dura starea de vâsboiu, până la încheerea pâcei, legea relativă la căsă- toriile militarilor, din 12 Martie 1909, se suspendă, Ministerul de justiție, dela care a emanat decretul în. Chestiune, a ex 
Plicat însă că Suspendarea dispo:itiilor acelei legi se referă numai la dispensa condițiunilor de dotă ; Îa simplificarea formalităţilor pentru căsătorii şi pene 
tru constatarea nbralilăței viitoarei s0fii, precum şi a simplificurea modului 
de aprobare, 

MR Zn Consecință, se zor obsorca cele ce uPnieuză e . a) Condiţiunea vârstei de 23 ani pentru toți ofițerii mobilizați şi 25 ani Pentru Peungajați, ca trebui îndeplinită şi pentru căsătoriile Jăcute prin procără : 

C) Aubritatea de câsătorie, atât pentru ofițeri cât şi gradele inferioare 
fie din activitate, jie din rezervă, ca fi dată de câtre comandantul vegimnentului sau al batalionului, ori companiei făcând corp a parte, sau de citre Şefii sey= 
riciilor ori. ai smtulului unde s'a găsi militarul, acu de câtre întocuitorii lay, a 

1) Gradul, numete şi pronumele celui ce dă procură, ) Corpul sau serviciul din care face parte. 31 Domiciliui anterior mobilizării. a 
. 

4) Xumele. pronumele şi. profesionea imputernicitul, Ă - , 
5) Unde domiciliază viltoarea soție, sau unde a domiciliaţ soțul înainte de muebliizare 

ten indicarea amibeior comune pentru ca Procuratul să poaţă alege una din elş, - 
6) Numele și pronumele viitoarei soții. 
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Ministerul de răsboi, - o Anexă ia decizia ministerială No. 420] 916 

| _ Formular model lit. D 

Procură pentru căsătorie *), cu legitimare de copii 

| Văzut de noi, 
- . (Semnătura celui care face autentificarea) 

      

   

    

- P R O | URA 

a Subscrisul 1)... „din 2). mn mananca 

-. “domiciliat 3)....................... ec cane în comuna. mana 

„străda........n eee No........... , judeţul „neatentie „ autoriz 
De 4 eee , domiciliat în comuna... 

- judeţul......... unea „să declare în numele meu, dinaintea otiţeru- 

lui de stare civilă a comunei 5) eeenenneaanen , județul . 
că consimie la căsătoria mca.cu d-ra (sau d-na) 6) . 
“domiciliată în comuna................. aaa , judeţul „ncaaaauaaaaaa aa 

facă într'acest scop, toate delegaţiile şi formalităţile cerute de 

“ «lege, semnănd în registre cum şi oriunde trebuinţa va cere. 

ai Va putea face şi orice alte formalităţi necesare pentru în- 
tocmirea actelor necesare căsâtoriei, 

Impuierniciiul meu va mai declara, că piin aceasta căsăto- 
rie înţeleg a legitima pe copii născuţi din convieţuirea cu vii- 

4 toaiea mea soţie şi anume: 7) născută în comuna 

> nenea sena judeţul ... 08, în anul 8). aaa a 

  

(Semnătura celui ce dă procuta), 

  

sp 

+) A se vedea explicațiuniie dela formularul: model lit. E. _ 
1) Gradul, numele și pronumele celui care dă procura. 
-2) Corpul sau serviciili din care face parte. 
3) Domiciliul anterior mobilizării, 
4) Numele, pronumele și profesiunea împu tornicitanu:, | - 

5) Comuna unde domiciliază viitoarea soție, sau acea unde domicilia soţul sau ambele 

comune, ca procuratorul să poată alege. o . , 
%) Numele şi pronumele viitoarei soții. 
7). Numele şi pronumele *copilului sau copiilor. 
1) la caz când se pate se va arăia şi ziua și luna în care a fost născut. 

    

   
  e ae    
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A Ministerul de război „+ Anexa la decizia ministerială No, 420 | 9i6 - 

| Formular Model it. E | 
_ Proces-Verbal de autentificarea oricărui act pentr cei cari ştiu carte, | a  PROCES-VERBAL 

     

  

ui 
   

    

aan Sa piizeniz ua 

din... Sg a a cărei indentitate am stabilit-o cu declaraţiuniie martorilor........ '6) ) 

    
   maneta aaa cerându-ne să autentificăm prezentul act scris în dublu exemplar, 

a După ce am cetit părței actul, ne-a declarat că“ este făcut ii cu consimjimântul său, şi a semnat ambele exempiare în faţa noastră. | | 

  

    

     

     

    

. 

E 

“Noi, a A E 

  

„Constatând cela de mai sus: . | 
Pe baza a;t. 10 din ID. No. 2.191/916 şi a [. D. No, 2,951/916. Dăm auteniicitatea legală acestui act, - 

7 Ambele exemplare se .vor înainta părței sedentare a corpu- : lui “care va transmite unul din ele, prin autoiitatea în drept, > Peisoaltiei căreia e destinat, iar celălalt îl va păstra în arhiva corpului. , 
(Semnătu:a celui ce autentifică actul). 

(Semnătura martorilor). - 

  

Î) Ziua în litere, 
7 2) Anul în litere. II 

3) Gradul, numele şi pronumele şi calitatea (comandant şei de Ser- . viciu etz,) celui ce primeşte actul, o “ : 4) Gradul, numele şi pronumele celui ce a îăcut actul, 
5) Corpul sau serviciut din care fa.e parte, - | „o DI 6; Gradul, numele şi prânumele cel.:r dai martori, cari de preferinţă, vor Îi şei ofițeri ai unităţii din care face p-Tie cel ce, face o .  
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Ministerul de război “Anexă la decizia ministerială No, 420/316 
| Formular model lit. F, 

Proces-Verbai de autentilicarea oricărui act pentru 

cei cari nu ştiu carte sau nu pot semna. 

PROCES-VERBAL 

Astăză, în 1) ee luna ......... | 

anul............ 2) .. înaintea noastră 3)... -. 

sa prezentat 4 | Ca aaa 

din 5) i ae aa a Cărui iden= 

- - titate am stabilit-o prin declaraţiile martorilor 6)..... Pe cae e 

cerându-ne să auteniificăm prezentul act scris în dubiu exemplar. 

După ce am cetit. părţii actul, ne-a declarat că e lăcut cu . | 

“ ” consimţimântul SĂU. ere e e 

-- şi '7) neștiind carte, a subscris în faţa noastră ambele exemplare 

prin punere de deget. 
Noi, . | 

- Constatând cele de mai sus, pe baza art. 10 din |. D. No. 
2191 şi a |. D. No. 2.951/916. . 

Dăm autenticitatea legală acestui act. 
Ambeie exemplare se vor înainta păr.ei sedentare care +a 

4 ansmite unul din ele, pin autoritatea în drept, persoanei ca- 

reea e destinat, iar celălalt îl va păstra în arhiva corpului. 

(Semnatura celui ce autentilică actul). 

- (Semnătusile martgrilor menţionaţi în procesul-verbal). 

„DD Ziua în litere. - 
2) Anul în litere: . 
3) Gradul, ura ZE ŞI pronumele şi calitatea (comandant, șei de ser- 

viciu, etc.) celui ce primeşte. actul. “ ! 
4), Gradul, numele şi pronumele celui ce a făcut actul. 

IN 5) Corpul: sau serviciul din care face paite. - 

aa 6) Gradul, numele și pronumele celor doi din martori, cari vor fi de 
preferință şeiii, “ofițeri ai unităţii din care face parte cel ee face actul. 

i 7) Pcntru cei care d: şi ştiu carle sunt în imposibilitate de a semra 

- se va șterge restul frazei,_ scriindu-se după cuvântnl „şi“ următoarele: 
” „ştiind carte dar fiind în imposibilitate de a semna din cauza... a fost 

semnat de noi“ ă 
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Ministerul de răsboi: Atexă la deciziunea ministerială No. 420/916 | Formular model lit, 6. - 
Model pentru orice fel de testament !) 

| TESTAMENT | N 

  

Subsemnatul - 

  

      

    

Am scris și am iscălit cu mâna niea acest testament ” astăzi ziua... (data) luna 
| 1) Explicaţiuni asupra: testamentelor 

Testamentele sunt de trei feluri ; 1. Testamentul olograj, este acela pe care îl * face-numai cel care știe carte, şi pe care trebue să-l  dateze și să-l semneze cu 
Acest testament, făcut 

o 

poate  .- 
scrie. ati propria lui mână a), ati 

într'un singur exemplar, ră- 

  

  

  

i a) Cel care deși ştie carte, ar fi împiedecat să-] scrie şi. să . 
: Heze din orice cauză, nu poate face uu testament olograj, | - DRE 
„.. 2) Se lămurcşte că oricine vrea: să facă testamenf poate lăsa ori- | 

- Cui averea sa, cu Îndatorire, însă că dacă are copii Sau-pârinţi să le păs- i * treze acestora o parte anume arătatță de lege, precum urmează :  . a) Cel care are un copil, trebuie să-i păstreze, după lege, jumătate | * din avere ; cealaltă parte nuinită partea sufletului, o poate lăsa orcărui o . Yrea, fie copilului fie soției, fie rudelor, fie străinilor, fie pentru binefaceri; - - 
„___» 6), Dacă are doi COpii, trebuie să le păstreze, după lege, câte o a treia „Parte de fiecare diri ei ; testul de o ireime, care e partea sufletului, o poate ' ăsa ca și mai sus, oricui va Yoi cel care face testamentul, ca și fa Hf. e ; -€) Dacă are trzi sau mai muiți de trei copii, trebuie să le păstreze, : după legr, tei păttimi din avere, care se împarte între ei îrăţeşte ; restul Ș: E Sie O pătrime, care e partea sufletului, o poate lăsa oricui, ca la lit, e; Te 

-l sem- 

   



  

98. 
PI RI oa d 

mâne deschis și nu se autentifică, EI poats Îi încredinţat, 

fie unei autorităţi publice, Îio unei persoane de încredere ; 

9. Testamentul crulculz”, este acela care se serie în în- 

tregime de cel care 1] face, sau de către altă persoană, după 

cererea lui, însă în tonte cazurile, semnat de cel care face 

testamentul, dacă știe carte. 

Pot prin mijlocirea altui scuiitor se pot face testa- 

mente autentice de către cei cari nu ştiu carte, sau de 

către cei cari, deși știu carte, însă ar fi împiedicaţi să 

iscălească cu propria lor mâna. 

Astfel de testamente trebuiesc întărite prin aulenti]i- 

care, (Proces- verbal, formular Md. lit. E) de către auto- 

vitatea militară care are această cădere. 

În toate cazurile, dacă scriitorul este altul decât tes- 

tatorul, acest scriitor va semna şi cl testamentul ca „sCrii- 

- tor şi martor“; 
3. "Testamentul mistic, adică secret, este acela care se 

poate seri şi data de testator, său de către oricare altă 

persoană, după cererea testatorului ; testatorul insă trebuie 

neapărat să iscăleastă testamentul cu propria lui mână. 

Acest testament secret, se închide într'un plic, şi se 

încredinţează autorităţii militare respective. Această . auto 

- țitate va constata depunerea testamentului printrun pro- 

ces-verbal (formular Md. lit. 11), pe care îl va scri chiar 

| pe dosul acelui plic. - Ă | 

- Plicul în care este închis testamentul se trimete la 

partea sedentară, și nu se va deschide decât în cazul când 

iestatorul va îi încetat din vieață. a 

PI O aia IA 
. 

” 

â) Dacă are. păsinți sau numai unul din ei, fără să aibă îasă fraţi şi 

surori îrcbuie să lase cupă îege, părinților sâu celui dintreici care trăeşte. 

jumătate din avere ; iar ceataltă jumătate, care este partea suftetului, o 

poate lăsa oricui, ca ia fit, a; ! 

e) Dacă are amândoi părisți in vieaţă, şi în acelzș timp are şi frați 

sau surori, sau numai un sigur fsate sau soră, trebuie să păstreze, după 

lege, pentiu tată un stari, psatru mamă alt sțert, iar restui de jumătate din 

avere, care este partea sufiatului, îl poate lăsa oricărui, ca la lite? 

7) Dacă are numai unui din părinţi în vieață, și în acelaş timp âr€- 

fraţi, surori sau numai un singur î:ate sâu o.soră, trebuie să pâsteze - 

după lege părinelui în vieaţă un sfert din avere: pestul de trei sfcriuri, par- 

a ___ tea sufletului, îl poate lăsa și înipărti cui va vrea şi Cum va vrea. ca la lit. a. 

a | 4) Se “mai lâmureşte că în ce priveşte re solie. legea dă numai cr 

: lor sărece dreptul ia zenilul unei părți deopotrivâ_cu paitea uui copil. 

  
   

    

   

      

    “Legea socotește ca săracă pe femtia care nare deloc avere, sau are. 

„prea puțină faţă de averea ce a lăsat soțul. 

DE ii . Soţiei i se poate lăsa prin testament toată partea sutletului sau a] 

mai 0 parte din ca | 
    
   

  
_...  



   

  

  ra
 

  

Ministrul de război  *: Anexă la decizia ministeriali No, 420016 
Formnnlar model lit. H. 

„.. Proces-Verbal, de subscripţie NO. ... (adică de 
primirea unui, testament mistic sau secret), - i 

“Inaintea noastră !) 

Sa. presentat 3)... a eul 
domiciliul anteiior mobilizării îa comuna... aa 
mdei | „. "eNOScut de martorii 3)... 
Î Cena ne meennne mnanenana ea aeeneeaanai 

nmârândui-ne un plic învins în care declară că se ailă testa- mentul să (sau îmnânârdu- ne testamentul su ce vica să-l iacă în formă misiică pe care l'a închis în plicul dat de noi). Noi, Iuândaact de declaraţiunea sa, aîh aplicat sigiliului cor- pului, am-semnat pe. locul unde se închide plicul *) şi am scris prezentul proces-verbal pe dosul plicului, semnându-l noi, testa= torul şi raitorii (dacă vreunul din martori nu ştie carte sau nu ' poate semna. se va face menţiune), | 
Plicul cuprinzând testamentul şi pe care s'a scris acest proces-verbal ce snbseripţiune se va trimite la partea sedentară împreună cu cn al doilea exemplar al procesu'ui.verba!, semnat „şi aceasta de noi şi de cei de mai sus, 

(Semnătura celui ce primeşte testamentul), 

(Semnătura testatorulul). 

(Martorii) ; | 

| 

  

Da ] Ta 

1) Numele, pronuwm le, gradul şi serviciul cetui ce primeşte testameutul; aa > p » care a făcut testamentul 3) > » » y martorilor, 
4) Dată nu există sigiliu. se va pune numai semrătura, 

     



       

TITLUL V 

Ținerea registrelor 

„ART. 194.—Registrele și scriptele de compiabili- 
_tate prescrise de regulament sunt ţinute de cei îndato- 

riţi, conform instrucțiunilor prescrise pe prima pagină 

a fiecărui model, %) - ! | 
“ART, 195, — Modificările imprimatelor şi instrucţiu- 

nilor relative la ţinerea scriptelor şi registrelor se fac 

prin instrucțiuni ministeriale." - 
| ART, 196.— Corpurile primesc în fiecare an regis- 

trele și imprimatele prevăzute prin anexa it. U. dela 
acest regulament. i 

| Destinația scriptelor şi. registrelor 

ART. 197— Corpurile păstrează în arhiva .lor toate 
registrele şi scriptele de comptabilitate, eontorm art. 194 
după încheierea exerciţiului ia care se raportă. 

Pentru trupele cari au luat parte. în campânie, ter-: 
menele de -păstrare se socotesc dela data încheierei de- 
sâvârşit a gestiunilor corpului relative. 
„Actele şi dosarele mai vechi, precum şi cele pe cari 

comandatitul le găsește rietrebuincioase au destinația 

următoare : . - | 
a) Toate registrele corpului iau destinaţia prescrisă - 

prin instrucțiunea, scrisă pe- prima pagină a liecăreia 
"din ele; - e | 
3 ez ast, 66 BR. A) şi art. 18 BR, 8. 1. (notele de 
„sub art. OR. A) ' 

-b) Dosarele de corespondenţă şi altele se vând. în 
folosul fondului de întreținere, de preierinţă stabilimen- 
telor militare, după aprobarea comandantului diviziei | 

„sau a corpului de armată pentru trupele neindivizionate. ” ș 

anexa dcla finele aceştui nianual, - 
*) Vezi descrierea registrelor şi modut-euni se operează în cele la | 

  

  

   
   

          

   

  

   



„tate cu inventar corpului de armată. 

    

BI | 
(Vezi art. 66 R. A. și art. 18 R.S. 1) ” 

C) Actele stării civile. a oamenilor, care se ailă în: păstrarea corpurilor Se. conservă în arhivele lor, dându-le celor cari-părăsesc serviciul în momântul plecărei lor; cele ale oamenilor care schimbă corpul se trimit .nou- lui corp, cele ale oamenilor încetaţi din viață se trimit _ Îamiliei prin autorităţile locale ; iar actele dezertorilor şi 

* 

prizonierilor, după trei ani dela dispariţia lor Sunt înain- 

Nota — Gestiunile în bani şi îa materi a manutan- țelor de garnizoană, nu sunt supise. controlului Inaltei - Curți de conturi. Gestiunile lor ce păstrează însă 10 ani M. O. No. 28 p. r. 1908. 

TITLUL VI | 

Comptabilitatea 

CAPITOLUL 1 

„ Registre și scripte 

Nota. — Relativ la descrierea fiecărui registru în parte modificările aduse, modul cum se operează în ele, cum se închee şi verifică „vezi anexa trocută la finele acestui -manual“, 
” 

Sunt consemnate: în registrele Şi scripteie-de comptabi- litate după cum urmează: | - 

SI 

La partea centrală (sedentară), 
A) Un regiment sau batalion făcând corp în parte 

|. Ținule de comandant, 
[) Registrul hârtiilor conlidenciale, model 256—257: (Cap. I. art, 1 şi 2 din noua nomenclatură M, O, 52"R, „1911 trecută în întregime la anoxa lit. (I acest volum), “ 

ART. 198.— Operațiunile la care dă naştere admi- nistraţia îondurilor şi materialelor fa corpurile de trupă > 

i - 

 



  

230. 
meat 

    

"Pinute de ajutor. : | a 

1) Registrul ordinelor de zi, modei 293 Cap, Il. art: 

'27 nou), în două volume, din cari unu! pentru cestiunile 

administrative. A 
Notă.— Cel “pentru cestiunile administrative se dă pe 

_exerciţii, conform notei di tabloul de imprimuite, se! pânira 

cemandament se dă numai la terminase, în caz când nn 

sar aplica dispoziţiunile art. 215 R. Ş. L. Când şi cum 

se dau ordinele dezi, vezi art. 10 R, A, şi actele tzapeutive 

2) Registrul de deliberaţii ai conisei de aprovizi- 

nare, model No. 20 Cap. îl ast. 14 nou sub denumirea 

de „registru de procese-verbala“.. _ 

3) Registrul bibliotecei, mobel No. 377 (Cap. Ii 

art. 2h titluri şi art. 26 interpuneri). „i 

- 4) Registru de raport, model 620 (Cap. IL art. 13). 

5) Carnetul casei, model No. 16, se ţine în casa 

corpului, (Cap. IL art. 4 nou) sub denumirea de „registru 

_casse corpului“: . „ 

ŢI. “"Pizute de casier. a | 

1. Livretul de soldă, model No. 17 (Cap. II ast, 18). 

- din noua nomenclatură 1911 sub denumirea de «lire de 

primirea banilor sau ehipameniului“ - 

2) Registru zilnic de fonduri, model No. 12 (Capit. 

II art. 3) sub denumirea de «registra ziluie de primiri şi 

cheltueli“, | | | 

3; Registru portoiotiu, model ai Capit. II art. 5 

Acest reg'stu a fost modificat şi contopit în reg stru de sume'e 

ailate îa portofoliu şi datoriile ofiţerilor), | 

4. Registrul gestiunei în bani, model No. 25 (Cap. 

“II, art. 23), | i | 

"5. Registru de referate model No. |. (Cap. IL art. 

„28, nou, «Registru de referate pentru sumele dale casir rul)» 

i 6. Registru banilor depuși de cătăraşi, model -No, 

"567 (neprevăzut de noua nomenclatură). m 

"7. Registrul fondului. de cai ofiţereşti, model No. 5 

(suprimat idem). ! | E 

îi. 7 8, Registru de solda ofițerilor, model 627 (Capit. Il 

„art. 51 nou „lg. peetru plata soldei. ojieritor). 

Xa 9), Reteveul de datoriile ofițerilor, model No. 66 

- * "CĂcest registru sa contopit cu cel de portofoliu, cap. II 

“art, 5 nou), | i    
     



   

       

    
         

          

       

     

        
         

       

      

    

10) Reşi stru 1 peniree primirea fonduritor M-d 106, 
(Cap. IL art. 56 nou „he gistru cu recipise pentru, primirea 

- fondurilor)“ | 
ID Carnet cu recipise pentru primirea valorilor! poş= 

ale mod No. 621. (Acest tarnet a fost modificat și în- 
locuit cu registrul de primirea banilor și pachetelor cap. 
II art. 10) 

12) Centroalete nominale pentru of țeri Şi trupă, mo-. 
de. No.!0 (Contorm art. 128 modificat R. Ş. acest registru 
a _coniupit în uri singur » hegistru contiol nominal al 

- ofiterilor 17 vei şi rul, (Cap. II art, 16), 
13) Registru de Turnituri cu compturi deschise, _ 
(Meprevzut da noua nomene! latură, comptul uenitu- 

rilor sâ ţine în bilacşul.. da lichidarea fuimituritor în na- 
“tară cap, IL art. 66). 

Nat. Umi toartie registre peovăzute în regulament 
a. se ţine da easier; au foat trea sute serviciului mob! lizării ! 

| I) Registrul cezestoritor model .No..278 Capit. IL 
articolu! 2). 

„__ 2). Regishul “matrie col al ofi feritor, modei: No, 6, 
(Cap: II art. 63). i 

| 3). Registru matei o al trupei model No. 7 (Cap V 
articolul 1). | 
94) Registru matico! ai copii! or de trupă, model 7 
bis (Cap. v ast. 1) i, | 

| 5) Registrul -matiicol al cailor olițereşti, model No. 
ID bis (Cap. II ast. D. Ş e . 

5) Registrul imairico! ai caitor de îrupă, model No, Îl 
(Cap. m at. | e 

Nota, =. "Poate egistre 8 matricole de mai..sus sunt 
' „contopite în registrul. d “4 art, 1 şi art. 15 din-no- 
 menei.; o1ă), i 

TU, Tisa 2'-de “ofițerul cu inu Brăcămin lea. 
>) Livretul de. echipanieut,. mouel No. I8 (Cap, Ii) 

“art. 18. vezi Hota da. mai sus). | 
2 Registrul de magazie, modei NS. 14 (Cap. IL art. 17 
Notă. —. Acest registru caiă contopit iîtrunal singur 

cu 1egiatru „de- conturi deschise, sub. numele de „Pegis- 
tru de: "primiri şi consemaţii şi cont d deschise (Cap, “IL art, 
17. din: oua nomenc latară), - - Si - 

> _ e       
 



    

art, 7 „Reg, de seria armelor trăsurilor şi vaselor“). 

    

   
    

      

      
   
   

  

   

   
   

     
  

3) Registrul de-obiecte diverse, model.No. 250 (Cap. 
II art. 11, „Reg. de efecte şi obiecte diverse). 

4) Registrul de compturi deschise, model No. 15 
(Cap. II art 17 contopit cu cel dela No. 2 de mai aus). 

5) Registrul de vechimea efectelor de îmbrăcăminte 
__ model No. 281, e 

"... (Neprevăzut de nomenclatura din 1911). 
6) Registrul de serie a echipamentului, modei No. 288 
(Cap. IL art. 6.) | , 

7) Registrul de seria armelor; model No. 19 (Cap. Il 

(Acest registru este contopit. cu cel. al seriilor trăsu- 

ilor și vaselor plutitoare). . 
8) Registru de serie a trăsurilor model No. 21 

(Contopit cu cele de mai sus). i 
ă 9.5 Registrul de serie a -vaselor plutitoare model 

No. 21 bis. (Contopit cu -cei de mai sus). 
10, Carnetul atelierului model No. 59:(idem nepre- 

văzut în nomenclatură din 1911). 
1 Carnetul de recipise peutru primirea pachetelor, 

„model No, 622. (Acest registru a fost modificat și înlo- 
"cut cu registrul de primirea banilor și pachetelor Cap. 
II art. 10). > | 

IV Pinute de ofițerul cu aprovizionarea. 

I, Registru de subsistență model No. 375. (Cap. II, 
articolul 9). e 

| 2. Livret de ordinar, model No. 53. (Cap. 1, art. 

“19: de sub denumirea de „Lavret pentru administraţia ordina- 

ului), - a : 

„3. Registru cu bonuri pentru primirea subsistențe- 

lor. model No, 24. (Cap. II, art. 8 reg. bonuri şi bu- 
 letin6). E Da RR 

4, Carnetul - de lecturi, model No. 628 (Cap, IL, “| 
“art. 59 din nomenclatura 'din 1911). sa A 

. 

ov, Ținute de registratorul corpului. | 

Ea |. Registrul de intrarea hârtiilor, model No.: 256, 

(Cap, Lat. D. N eee 
Sa 2. Registrul de ieșire al hârtiilor, model No; 257, 

„ACap. 1, art, 2). Da e :



No, 56 

    

3. Condica de expediţie, model No. 261 (Capitelu I, art, 3), | a 

B) La companii. în corp 

I. Registrul ordinelor de zi model No 293 (Capi- tolu, II, art. 27). - 
Nota. — Vezi art. 213R, Ș.]. Ordinele de zi se co | piăză de serviciul casieriei cu maşini speciale şi 88 dis- tibue companielor şi ofiţerilor care sa formaază în dosare 2. Registrul de detaliu Model No. 23, (Cap. 11, art. 22 din noua nomenculatură ; se găsește sub titlul de „registru de administrația compan'ei, bateri, escadron“). 3. Registrul foilor matricole şi de pedepse, modei No. 10 bis. (Cap, II, art, art. 30). 
Nota — Aceasta n'a fost nici odată Și nu este un re- gistru; sub această denumire se înţelege foile matricole şi de pedepse ale companiei, cari se păstrează în anvelope sau cadre de fer făcute în: corp. 
4. Registrul soldei trupei, model No. 8 (desfiinţat, solda trupei so trece în regiştrul de administraţie al coma- paniei), - . 
5. Carnetul de mobilizare, model M. litera C. (Ne „_prevăzuţă de noua nemenculatură), 

0) La companiile făcând corp în parte 
(Vezi modificările ȘI denumirile de mai sus) 

Registrul bibliotecei, modei No. 377, 
2. Livretul de 'soldă, model No, 17. 
3, Registrul zilnic de fonduri model No. 13. 
4. Registrul portofoliu, model No, 3i7. 
5. Registrul de detaliu, model No. 23. 
6. Registrul banilor depuși de. câlăraşi, model. 7, 
7. Registrul pentru primirea fondurilor, model N9.706. : 8. Registrul fondului de cai ai ofițerilor, mo- del: No. 5. a | ae „9 Registrul de so!da ofițerilor, model No. 627, 10. Registrul dezertorilor model No. 278. 
11. Relevul de datorii a ofiţerilor, model No. 66. -      



   

    

236. 
     2 

12, Carnet cu recipise pentru primirea pachetelor, 

-“ modet No. 622. - îi 

„+18, Carnetul de recipise bentru primirea p'alorilor 

„poştale, mode! No. 621. RI 

14. Carnet de iactuii, model No. 628. 

„15. Registrul matricol al oiiteritor, model No. 6, A 

16. Registrul matricol al trupei, model No. 7. ȘI 

17. Registiul matricol al -copiitor de trupă, mo del E 

No. 7 bis. po i e ; 

- "18, Registrul "matricol al caitor -ofițereşti, modei ză 

7 Nol bis,  - o i 4 

i 19. Registrul matricul al cailor de îstipă, model No. II. ji 

              

   
    
   
   

- +20, Registtul hârtiilor confideaiizle, «odel No. 256-237 și 

"91, Livretut de echipament, model No. 18 k 

22. Registrul obiectelor diverse model No. 230. E; 

23, Registrul de vechimea efectelor ge îmbrăcăminte 

“model No..287. î i E 

24. Registrul de soida trupei model No. 8. 

25, Registrul foilor. matricole şi de pedepse model | 

  

„26, Livretul de ordinar model No. 53... 

27. Registiul cu bonuri pentru primirea subsistenţe- 

- lor, motet No. 24. n 

! “'Pinute de pegistratorul companiei A 

_ 1, Registrul de intrațea hâriiitor, model No. 256. A] 

2. Registrul de ieşire a hartiilor model No. 257, za 

3. Condica de expediție a hârtiiior model No. 621. 

- Nota. — Vezi modificările. și denumirile din noua no- fă 

- mendlatură. la zegistrele ţinuta de regiment sau batalion 

făcând corp. sau parte. . a 

Di SH. | Re 

_La partea activă . | 

_*Nota, — Vezi modilicăcii2 şi denumirile din noua 

nomensiaiură, ja xegiatrala. ţinute de regiment sau bata- . 

lion făcând corp în parte, e 
>



  
] 4 

          

4) Un regiment său batalion făcând corp în parle — 
“tute de casier. 

1. Registrul ordinelor de zi, model No. 293. 
2. Livretul de soldă, modei. No. 17. aa 
3. Registrul ziinic de fonduri, model 'No, 13. 
4. Registrul portofoliu, model No. 317. 

„9, Registrul peniru primirea [onduri'or, model.No. 706 
6. Carnet d: recipise pentru primirea valorilor. poş- tale, model No. 621, Mi 
1. Registrul actelor stărei civile, model No. 333, 
Ținute de vegistratorul părţei. active, 

1. Registrul de intrare a hârtiiior, model No. 256. 
2. Registrul de eşire ai hârfiiior, model No. 257, E 
3. Condica de expediţie, model No, 261.. 
Ține de ofiţerul delegat cu îmbrăcămintea. - 

1. Livretul de echipament, model No, 18. - 
2. Registrul de echipament, model No. 629,- 
3. Carnet de recipise pentru primirea pachetelor, 

model No. 622,  -- | | 

Jinute de ofiterul cu aprovizionarea, 

1, Registrul de subsistenţă, model No. 375, 
2. Livretul de ordinar, model. No. 53... - ! 

„3. Registru cu bonuri pentru primirea subsistențelor, Ş 

Pa 

model No, 24. 
= 4. Cafnet cu matcă de rechiziţie, model No. 328. 

5. Carnet de facturi, model No. 628,; 

B) La Companiile făcând corp în parte, la partea activă 

Jinute de comandant, o. aa 

]. Livretul de so:dă, model No. 17. 
2. Registrul ziinic de londuri, uzodel No. 13, 
3. Registrul portofoliu, model No. 627. 

„4. Registrul de detaliu, model, No. 23. | | 
5. Registrui de solda ofiţeriior, model No. 307. . . 
6. Registrul pentru primirea fondurilor, model No, 706 .    



  

7, Carnet de recipise pentru. primirea valorilor pos- 
Da „tale, model No. 621. 

8. Livret de echipament, model No. 18. 
„9, Registrul de solda, trupei, model Na. 8. 

10. Livret de. ordinar, model No. 53. 
11. Registrul cu bonuri pentru primirea subsistenţe- | 

lor, model No. 24. 
12. Cainat de recipise pentru primirea subsistenţe- 

lor, model No. 622. 
"13. Registrul actelor stărei civile, model No. 333. 
14, Carnet cu matcă de rechiziţie, model No. 328, 

E 15. Carnet de facturi, model No. 628. 

Jinute de reg gistratorul companiei, -? 

A. Registrul de intrare “hârtiilor, model, No. 256, 
2. Registrul de eşire a hârtiilor, model No, 257. 
3. Condica de expediţie, model No. 261, - i 

„C) La companii în corp, la partea activă 

1. Registrul ordinelor de zi, model: No, 293. 
2. Registrul de detaliu, model No. 23. 

| 3. Registrul foilor matricole şi de pedese, model 
No. 10 bis. | 

4. Registrul soldei trupei, model No. 8, (desfiinţat). 
5. Carnet de mobilizare. model M.. lit. c.  : 
6. Livret de ordinar, model No. 53. (la companiile 

a detașate). 

Livretul de serviciul militar 

ART, 199. — Fiecare om de trupă posedă 1 un, livret 
de serviciu militar, „model No. 36, 

X 

Numerotarea și părafarea registrelor 

"ART, 200. Toate registrele şi inventarele corpu- 
*- rilor sunt numerotatei sigiliate şi subscrise de cei anume 

  
desemnaţi pe fiecare imprimat în parte: 
mea 

  
 



     

   

  

- Refacerea registrelor.—Erori de operațiuni | - PR 
. N i | 

ART. 201. — In caz când un registru, din oare care împrejurări, n'ar- mai putea servi, şi va trebui să fie prefăcut, aceasta se Îace numai . după antorizaţia” co- mandamentului respectiv, sub răspunderea ofiţerilor de intendenţă încărcinaţi cu Supravegherea corpurilor sta- bilind, prin viza lor, exacitatea operaţiunilor reproduse în registrul nou, . | ART, 202. — Indreptarea 'operaţiunilor în scripte, prin răsături, ștersături. sau decoloraţiuni cu clor, ori alte Substanțe, este cu desăvârşire. oprită, E Orice. îndreptare de citre se lace numai cu o tră- sură de condei uşoară, astfel ca cilra să se poată citi după anulare, iar cea bună se scrie d'asupra celei a- nulate, , i 

Corespondența oficială. 

ART. 203. — Corespondenţa corpurilor sau servi- ciilor între ele și cea cu autorităţile superioare ori inle- rioare se face: conform instrucţiunilor anexa lit. V. Nota 1.— Relativ la refacerea registrelor, art. 44 din D. M, 179 M. O. 52R. 1911 zice: Sefii de COrp și servicii se vor asi- gura, când se pune în serviciu uu registru nou dacă cel vechiu “ sa terminat. Când registru vechiu se găseşte stricat din negii. - jenţă, se va 'împuta celui vinovat. Se consideră tot stricata din neglijentă registrale în care inscrierile în ele nu sau făcut re- gulat, conform. instru -țunilor si pe Spaţiul rezervat, sau sar fi: - fâcut înscaierile neregulate așa că registrul s'a terminat în scurt timp. 
- 

  

TITLUL VII . 

Inspecțiuni şi control 

ART. 204. — Corpurite şi serviciurile vor li insper- - tate și controlate, în ce priveşte administraţiunea - ler, „în mod permanet, la epoce determinate și eventual, : prin visite inopinate și reviste de electiv, (At. 63L, A.) - 

      



   

            

- 

    
1238 M. 0. 9 dn 1997) -- 

240. 

Nota Î. — Vezi notele de mai jos de sub art. 240 ra- 

lative la inființarea serviciilor administrative la corpurile de armată 

şi. atribuţiunile ce au. , - i 

Idem notele de sub ast. 248 retativ ia infiintarea serviciilor 

de in:endenţă în garnizoane precum şi regulamentul contiolului 

special al miristerului de rozboi. Me N “ 

Vezi asemenea art. 25—29 din regulamentul neştirbire 

(Vol. li) reiativ la comisiunile de controi ad.hoc, . 

Nota. 2. — Relativ la normele petitru execuţarea controlului 

administrativ în armată şi stabilirea respousubiiitaților pecuniare 

vezi dispozițiunile trecute la pag. 24 dia acest volum. 

ART. 205. — Inspecţiile, verificările şi controlul la 

care supuse. în numele îegei,,. corpuie 'de trupă 

și serviciurile armatei au de siop* ocrotirea intereselor 

tezaurului, drepturile persoanclor, observaica indeplinirei 

legilor regulamentelor şi deciziilor cari cârmesec mersul 

administrativ. (Act. 64 L. Aj Pa 

ART. 205. — lispeţiuiie adusinistrative şi contro- 

iul adminisirației corpuriior de trupă şi serviciiior suit 

încredințate corpului ofiţerilor d: intendeţă (Art. 64 L. A.) 

ART, 207. — Oiiţerii du intendentă de orice grad 

cu. aceeaşi autoritate și răspundere în îndeplinirea Îunc- 

țiunilor ce li -se încredințează. (At. 68 Li; AY 

ART. 208. — Fiecare în serviciu unde este între- 

buinţat își execută în mod permanent şi de sine atri- 

buinţele, de supraveghiere adilinistraiivă şi de “coatrol 

întau tot ce priveşte bunul trait al trupei, adică; echi- 

pament, sui:sistenţă, solde, indemiități, cazarinare,. trans- 

porturi, ete, precum și asupia tuturor riijioacelor ce-tind 

la economia” fonduiiloi, aprovizignăiilor de toi felul, 

| ia 'regularitatea plâiilor şi ja exacitatea stabiiirei comp- 

turilor. - aa Di 

ART. 209. — (Astlei-cum a fost modificat prin |: D: No, 

„Ofiţeuii de intendențăa sunt delegaţi prin. ordine 

de zi de comandamente sau servicii peiiiui corpurile - 

de trupă sau stabilimente” a căror supraveghere şi ve- 

“ zilicarea ie este incrediniaiă. 5 

i „Orăinile se dau de câire comandanții corpurilor 

de armată, comandantul marinei și intendaatul stabili- 

mentelor csitrale,:la începutul ierărui - exeteiţiu buge- 

tar şi ori de câte ori se lace o înlocuire provizorie sau 

definitivă provocată prin mutări sau absenţe momeniane.k 
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m ART. 210.— Vizitele inopinate și revistele de efec-: „tiv se pot face numai de oliţerii de intendenţă, şefii de serviciu. . SN pi i 

: (Vezi notele de sub art. 242 reiâtiv la inspecţiunile adimi- nistrative' ale intendanţilor controlori), .. î In asemenea caz ei iau ordinele comandantului de” care depind . şi se prezintă, fară aviz prealabil, la cor-.... 
pul sau serviciul ce au de controlat, înştiințând şefii _- respectivi. (Art. 69 L.A. Art, 222—239 RA). 

ART. 211.—0iiţerii de intendenţă,  veriiicatori, au A datoria a se încredința în toata ocaziunile de existenţa . fondurilor. şi materialelor 'ce Ssunț date spre manipulare» - consumare sau păstrare contabililor şi agenţilor, de -. . execuţie. din corpurile de trupă” sau serviciuri, de re-. : gulata ținere la curent a scriptelor şi registrelor, -pre- | cum şi de lepalitatea actelor cari. sprijinesc operaţiile gestiunilor. (Art. 46, 93, 100 R. A 
"ART. 212.—In principiu, stipraveghierea şi verifi- carea corpurilor şi serviciilor se fac de către ofițeri de intendență ai diviziilor sau ai. corpurilor de armată, după cum corpurile sunt indivizionate sau ' atârn direct. de corpul de armată.  “ o 

Acele cari atârn direct de minister Sunt Suprave- ghiate de ofiţerii din serviciul intendenței. stabilimente- -. 

  

        

            
          

        

       

  

    

    

   

    

                  

   
   

   

    

    

  

    

     

  

    

    

     

lor centrale şi locurilor intărite, N SE ae Nota-A: —. Relativ la atibuţianile iniend. | stab. centrale . “ asupra serviciilor ce depind de ea, numai că supraveghere : ad- „ trativă şi verificărei de gestiuni, iar nu şi ca comandament, vezi M. O. 21 R. 1915, n E 
Nota 2. — Relativ la fixarea autorităţilor . însărcinate cu: privegherea adm-irativă, ordonanţarea cheltaelilor şi verificarea - . actelor, la Comandamente, corpuri şt serviciile arma:ei, vezi D, - M. 54 M. O. 33 R, 1918 trecută în întregime mai jos, la nota 3 - de sub art, 248. a Re i : ART. 213 — Corpurile sau serviciurile care în mod  ..- eventual s'ar găsi pe teritoriul uaui alt Comandament, - sunt Ssupraveghiate și verificate tot de intendenţa căruie . aparţine. Ra , "i Când însă sar găsi într'o garnizoană, reşedinţă de divizie sau corp de armată, Supraveghierea și verifica- . „tea se exercită de aceasta, dând seama despre 'rezultat . .- „„. Comandamentului căruia aparţin, (Vezi și art, SR, A. rela- „tv la ordonanțare). „. DE ti 
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Nota.—Gestiunele farmaciilor militare se verifică de către 

farmaciştii militari cu începere dela 1 Aprilie 1910, afară de de- 

pozitele chirurgicale și depozitul central de farmacie D. M. 147 

M, O. 20 of. 1910. 
7 

Verificarea actelor şi scriptelor 

ART. 214. — Toate actele, scriptele, registrele re- 

gulamentare și gestiunele se verifică de ofiţerii de inten- 

dență după instrucţiunile prescrise prin anexa litera E. 

(Actualmentelit C.) a regulamentului asupra soldei în ar- 

mată în ce priveşte gestiunea în bani, și a instrucţiu- 

- nilor psescrise prin anexa lit, R. a acestui regulament, 

în ce priveşte administraţia corpurilor și gestiunea în 

„materie. | 

Erori de calcul şi operaţiuni neregulamentare 

_ART. 215.— Erorile găsite în scripte sau acte sunt 

recfilicate de însuşi ofiţerii de intendenţă, subscriind şi 

punând sigiliul. 
-- Indreptările de ciire făcute în scripte şi registre 

de către oiiţerii de intendenţă, sunt efectuate pentru 

dinstincție cu cerneală roșie. | 

Asemenea îndreptări nu se fac decât atunci când 

definitiv s'a stabilit o eroare, prin adunare şi probe 

făcute de o parte, nu pe registre și acte, fiind cu desă- 

vârșire” oprit, sub orice motiv, că asemenea ciire odată 

îndreptate, să se mai îndrepte din nou. 

ART. 216. — Actele de contabilitate şi compturile 

de orice natură, rău întocmite, neregulate,  neregula- 

__mentare, sau care dau loc la cheltueli de londuri ori 

scăderi de materiale neautorizate de regulamente sau 

_ nereale, nu se admit de către ofiţerii de intendenţă în 

gestiuni; contrariu, ei 'şi asumă răspunderea solidar cu 

cei ce le-au făcut. a 

In alt-fel de cazuri, ofiţerii de intendenţă pun de 

ciziunea lor pe însuși acele registre sau acte. 

ART. 217. —Deciziunile ofiţerilor de intendență se i 

"iau numai în materie de contabilitate şi sunt execu- 

tarii imediat. ai 
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Asemenea deciziuni trebue să lie sprijinite cu pre- ciziune pe text de legi sau regulamente, iar nu pe apre- cieri : ele trebue să fie prevăzute şi în memoriul ce adre- sează autorițăței de care atârnă. (Art. 71 alin. II L. A) RT. 218, — Apelurile contra deciziunilor ofiţerilor de intendenţă ai diviziilor, dacă nu sunt tranșate de către generalul comandant în mod satislăcător. reclama- - țiunilor, se hotărăşte definitiv de către generalul coman- dant al corpului de armaţă. Acelea ale ofiţerilor de in- tendenţă ai corpurilor 'de“ armată şi aceea ai intenden- ței stabilimentelor centrale şi a locurilor întărite de că- tre ministerul de răsboi. | | ART. 219. — In caz când generalul: comandant al diviziei sau al corpului de armată, ori şefului intendenței stabilimentelor centrale, etc., hotărăşțe asupra cestiunei altiel decât decisese ofițerul de intendenţă verificator, hotărârea dată se alătura în gestiune la actul justifica- . iv, respectiv, executându-se ordinul generalului, 

Neregularităţi în administraţie 

Art. 220. — Dacă olițerii de intendență constată 3 nereguli în administraţia corpurilor sau serviciilor, ori abateri dela prescripțiunile regulamentare, ele se supun la cunoştinţa comandamentului respectiv prin dresare de proces-verbal, care decide, prin ordine scrise măsu- rile de luat atât pentru îndreptarea lor, cât. și împotriva celor abătuţi. (Art. 7i al. [. L. A. Art, 246 R, A. Vezi nota de sub art. 246 relativ la certificarea pe compturile de gestiune a deficitelor constatate la fonduri sau materiale) Art. 221. — Cunoaşterea unor asc menea fapte de către olițerii de intendență şi nedresare cuvenitului pro- . "ces-verbal la timp, atrage inculparea lor de complicitate cu cei-ce le-au săvârşit. 

Constatarea fondurilor din casa corpului 

Art. 222.—Fondurilor aflate în casa corpurilor sau serviciilor pot [i constatate de lapt prin numărare nu- mai de către şefii serviciurilor de intendență titulari ai „ omandamentelor sau ai serviciilor speciale, sau de oii- 
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ţerii superiori de intendenţă cu delegaţiune specială a 
generalului comandant sau a șelului intendenţei stabili- 
mentelor etc. | 

Art. 223.— Ceilalţi ofiţeri de intendență se mărgi- 

nesc la constatarea londurilor aflate :în casa casierului 

sau celor-alți agenţi ai corpurilor sau serviciurilor, care 

eventual ar avea bani de ai corpului asupra lor, fie 

provizoriu, fie permanent. - 
La companiile făcând corp în parte şi servicinrile 

de importanţă similară, ei au datoria să constate de fapt 

toate fondurile. . | 

_ | Rezultatul încheierilor 

ART. 224. — Cu ocazia încheierilor trimestriale ale 
gestiunilor, ofiţerii de intendenţă întocmesc și supun 

autorităţei de care atârnă un memoriu. „stabilind cate- 
goric starea găsită, îndreptările făcute, deciziunile luate 

„asupra actelor be comptabilitate neregulate şi orice alte 
observări va mai. Îi de trebuință de adus la cunoștința 
comandamentului. 

i ART. 225.—In caz de constatări a existenţei reale 

„a fondurilor şi materialelor, când găseşte prisoase sau 

lipsuri, ofiţerul dej intendenţă, în procesul-verbal ce 
dresează nu se mulţumeşte numai a releva faptul, ci cu 

-cea mai mare exactitate descrie împrejurările sau cau- 
zele. cari le-au creat, ă 

Asemenea procese-verbale vor trebui să fie semnate 
„şi de agentul sau de agenţi răspunzători. 

| ln caz de împotrivire, se va menţiona arătând şi 

motivele. (Art. 47 R. A.) Art. 18 legea cont. publice). 
Art. 226.—Pe lângă procesul-verbal dresat în ase- 

menea cazuri se alătură -de ofiţerii de intendenţă un 
raport "special, în care arată anume actele îndeplinite şi 
opiniază asupra persoanelor ce trebuesc chemate la răs- 
pundere. . 
„Acest raport se înaintează oficial şefului său ime- 

'diat. superior, coniidenţial. o 
| i Art. 227.—Procesele verbale ale ofiţerilor: de în- 

„ “jendență sunt transcrise în repertoriul analitic model      



245 
No, 254, unde e subscriu şi aplică sigilul lor oficia, personal. 

| Repertoriul se păstrează contidenţial de către şeful serviciului întendenţei respective. * 
ART, 228. — Procese-verbale ale oliţerilor de in- tendență lac probă legală în justiţie şi nu pot Îi com- bătute decât prin înscrierea în falș, sau pentru motive de eroare bine constatată, prin coniruntare cu registrele. Şi scriptele ţinute în regulă. (Art, 71 L. A.) ART. 229. — Serviciurile de intendență ţin la biu- . roul respectiv un registru model No. 35 de Dilanțe de . lichidare a corpurilor şi serviciilor, 

Răspunderea ofițerilor de intendenţă 
ART. 230, — Ofițerii de intendenţă, ca. verificator și supraveghetori administrativi ai corpurilor de trupă Şi Serviciilor, sunt; răspunzători de orice negiijenţă în îndeplinirea îndatoririlor ce le incuinbă luncţiunea lor, conform dispoziţiunilor regulamentare. (Art..236 R. A). ART. 231. — Verificarea scripielor și registrelor de | comptabilitate se certifică cu subscrierea şi sigiliul peri- sonal al ofițerilor care a executato iar „acțele justifica - tive se confirmă prin punerea numai a sigiliului lor. 
Nota. — Relativ la intrepretarea art 231, vezi Ordinul cirtu- lar No. 8M.O.5R, 1903. „În viitor conipturile, borderourile şi statele ce servesc la ordonanţarea drepturilor corpuiilor şi servi- ciilor armatei şi care se forinez în triplu exemplar, se va cerţi- fica de ofiţerul de intendenţă, subscriind şi punârd sigiliul lor, oficial numai pe unicat: iar duplicatele. şi triplicatele, certifi cate de cei ce le întocmesc, se vor conlirma numai prin sigiliul ofi- țerului de intendenţă verilicator, care conţine şi numele său cu condiţiune însă, ca,totalul lor, sau ceriifi:area făcută în litere, să - nu fie rectificată sub nici un motiv, . i | ART. 232. — Actele, documentele compturile, scrip- ”. tele -şi registrele “de compiabilitate care poartă viza şi . sigiliul ofițerului de intendentă, sunt desăvârşit valabile şi răspunderea, penală, pecuniară ori disciplinară, după „Caz, cade asupra lor cu aceiaşi gravitate şi Solidaritate „Ca şi asupra acelora cari le-au întocmit, Ie-au admis - „., prin. certificarea lor, le-au aprobat, și au răspunderea | -I6r regulamentară, (Art, 50, 72 L, A, i 
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CAPITOLUL II 

Inspecțiile şi vizite adminstrative 

ART. 233. — Corpurile de trupă și serviciile sunt 

inspectate în mod normal odată pe an, la epocile ce 

se- vor fixa de către. generalul comandant al corpului 

de armată prin ordinul de zi de comandament (Vezi no- 

tele de mai jos) ” 

ART, 234.— Aceste inspecții sunt făcute numai de 

către tntendanţii titulari, şeli ai serviciilor de intendenţă 

ai corpurilor de armată. . | . 

La corpurile şi serviciile cari atârn direct de minis- 

tere, inspecțiile administrative sunat făcute anual de către 

intendantul general, inspector general. (Vezi şi art. 498 

_—502 R. $. [. modul prezentărei) | 

Nota — Vezi notele de mai jos relative la înfiinţarea ser- 

viciilor administrative la corpurile de armată, 1dem atri- 

buţiunile serviciului de intendență la corpurile de armată. 

| ART. 335.— Inspecţiunile admnistraiive de regulă 

trebuesc să precedeze cel puțin cu o lună inspecţiunile 

generale şi se întind asupra tot 'ce privește: adminis- 

traţia şi compiabilitatea corpurilor şi serviciilor, obser 

varea legilor, regulamentelor şi deciziilor cari cârmuesc 

administraţia militară, - âsupra bunului traiu al trupe- 

lor, întreţinerea. materialelor, echipamentului trăsuri- 

lor, clădirilor, etc., sinceritatea actelor şi a iaptelor: 

în sfârşit ţinând seamă de interesele reale ale Statului 

şi de ale corpului, constată că drepturile legale şi în- 

tegrale sunt nealterate sub nici un motiv și la timp 

achitate. | 

ART. 236.— Inspectorii administrativi “judecă, cu 

pu aceste ocaziuni, mai Cu seamă modul şi . capacitatea | 

cu cari au lucrat ofiţerii de intendenţă însărcinaţi cu 

  

supravegherea -corpurilor, şi dacă cele semnalate prin | 

diferite ordine şi instrucţii sa adus la îndeplinire. 

„ART. 237.—La ateste inspecții intendantul corpu- 

ude armată este asistat de şelul intendenței diviziei . 

respective. . | ii   
ART. 238.— Inspecţia administrativă a iecărui corp. | 

    „de trupă sau serviciu în parte, dă loc la un. memori 

> Peg      
 



    

"ce se va adresa imediat du 
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pă termniare generalul co- -- mandant al corpului de armată, sau respectiv. ministe- rului, care dă ordinele şi prescrie măsurile de luat.. 
Acest memoriu se transcrie în repertoriul analatic al proceselor verbale, model No. 254, sub numărul său de ordine. | | | 
ART. 239. — In caz de vizită inopinată, înten- 

  

dantul comunică comandantului sau şelului de ser- viciu, ordinul -însărcinărei ce are,:în momentul de a proceda. „i . 
„Dacă comandantul nu se găseşie prezent, cel mai „mare și imai vechiu în grad aflat prezent, pe deoparte 

înştiinţează pe șetu! său, pe de alta imediat dă cuveni- 
tele ordine, pentru a se putea îndeplini serviciul după 
cum cere intendantul. (Art. 501 R. 8, I.): Aa 

ART. 240. — Osebit de asemenea vizite şi inspec- 
ţii. comandamentele - Superioare se ţin la curent întrun mod permanent, dacă serviciile administrative se exe- | cut în mod regulat şi dacă subsistențele ce se între- . Duinţează sunt de bună calitate, bine preparate şi în | 

„cantităţi regulamentare distribuite oamenilor Şi cailor. 
ART. 241. — In asemenea scop, oliterii de inten- denţă de sub ordinele lor vizitează corpurile ce au în- 

sărcinarea a Supraveghea, sau ce li se indică eventual, 
asistând la distribuire şi făcând controlul cantităților când cred necesar. (Art. 502 R; 8, L.), Sa. 
„Micile nereguli sau nepotriviri se comunic numai comandantului de regiment atunci când le-a găsit. r. 

Abaterile şi neregulile grave sunt consemnate în - procese verbale conform art. 220, Şi supuse comanda- meniului de către ofiţerul de intendenţă. - 
In, toate aceste cazuri ofițerii de intendenţă sunt a- „sistaţi de agenții respectivi ai COrpului (Art. 498 R. 8.1), 
ART, 242. — Cu ocazia inspecțiilor generale inten- dantul corpului de armată asistă pe generalul inspector pentru a îndeplini sarcinile ce-i sunt impuse prin regu- lamentul inspecțiilor generale, 

„Cu acestă ocazie relevează. starea administrativă . E a corpului şi dacă diferitele ordine şi prescripțiuni fă- : „Cute în cursul anului şi cele dela inspecția. administra- „tivă au fost îndeplinite. 
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“EL redactează ordi 
administrativă. NE a E 

Notă l.— Relativ laatriubuţiunile serviciului de inten- 

"-- denţă la: copurile de armată, divizii şi contolorilor mi- 

litari, a fost 1. D, No..1120 M. 0. 22 R. 1910 şi D. M, 

No. 116 'M. 0. 11 R 1913, care însă sunt. modificate 

prin IL. D. No. 1581 M.0.8-R. 1919 prin care s'a re- 

înființat la corpurile de armată . servicii Administrative, 

cum grau înainte; de 1910, când se desdiinţase.. 

Relativ. la funcţionarea serviciului de artilerie la co- 

mandamente și atribuţiunile lui, au fost D. M..536 M.O. 

49 R. 1910 care prevedea organizarea şi funcționarea ser- 

„-iciului la divizii, modul inspecției aimăturei, ete,, iar 

art, 18 preseria că controlul: şi înspecțiunile făcute la ar- 

-mament de către organele serv. „artilerie, nu sculesc pe ofi- 

ţerii de intendenţă - de a face ecenseimantele şi verificările 

legale. a | | . 

“Prin decretul sus citat, înființându-se la corpurile 

de armată un serviciu al armamentului și munițiunilor, 

urmează a se avea în vedere dispoziţiunile publicate 

mai jos: DE Sa 

“Nota 2. — 7. D. No. 1.560 din 3 Aprilie 1914 relativ la 

_ abribuțiunile ofițerilor superiori de stat-major la serviciile de 

„« întendență şi sanitar al armatei. | | 

nul. general în. ce priveşte partea 

(MO. 11 R, 1914). 
  

  

Amt, Li„Atribuţiunile ofițerilor superiori de stat- 

__ major prevăzuţi delegea bugetară a exerciţiului 1914—1915 

"la serviciile de intendenţă şi sanitar al armatei va îi după 

“eu urmeaă: Ie | 

_ a) Colonelul. de:stat-major dela, sorviciul intendenţei 

„+ îndeplinește pe. lângă intendantul „general al armatei iunc= 

ţia de şet de stat major al întregului serviciu adminis- 

“teativ 41 armatei, -ajutându | în toate ramurile serviciului 

„. Imerările pregătitoare de mobilizare, a tuturor formaţiuni- 

. lo administrative pa care le mobilizează armata. ' 

ţiunile prevăzute de regulamentul inspecțiilor a se face 

„de către intendantal general a] armatei şi întocuește: în 

      

şi mai ales în. aceea a pregătirii de război. inspectând 

Șeful de stat-major. poate îi delegat a face inspec- x i 

   

       
     
      

    

   

  

   

          

   

   

  
   

    

                            



    

A 
lipsă, pe directorul superior al intendenţii în atribwţiunile 
prevăzute de art. 6—12 din regulamentul ministerului de 
răsboi. 

FI are atribuţiunile unui şei. de stat-major dela ma- rile comandamente cu drepturile și prerogativele _prevă- zute de alin. III de sub art. 52 din regulamentul legii asupra serviciului de stat-major, faţă cu personalul din serviciile administrative ale armatei și ia parte de drept ca membru în comitetele de intendență şi de stat-major; 
b) Locotenentul-eolonel de stat-major dela direcţia 

sanitară îndeplinește pe lângă medicul general al ar- matei funcţia de șef de stat major al întregului serviciu sanitar âl armatei, ajutându-l în toate ramurile serviciului 
şi mai ales în pregătirea serviciului sanitar pentru răsboiu, afară de partea tehnică medicală 
“EL are atribuţiunile unui şef de stat-major dela ma- rile comandamente în ce priveşte pregătirea şi inapecta- rea lucrărilor anuale de mobilizare dela toate formațiunile - sanitare pe cari le mobilizează armata. | | Are drepturile și prerogativele prevăzute de alin. IV de sub art. 52 din regulamentul legii asupra serviciului de stat-major faţă cu personalul din serviciul sanitar al 

armatei, 

Şeful de stat-major al serviciului sanitar face parte de drept ca membru din comitetele sanitare și de stat-major, 
Nota 3. — Valabilitatea acielor a ofițerilor ce "nu fac parte din intendență, dar au fost expres însărcinaţi cu atribuțiuni. de control adm-tiv. L. D. No. 177 M. O. 22 R. 1917, 
Ant. 1.—ln timp de răsboi, actele administrative şi de control administrativ întocmite de ofiţeri cari, deși nu fac parte din corpul ofițerilor de intendență, au fost totuşi expres însărcinaţi a îndeplini atribuţiuni de ofiţeri de intendenţă, vor avea aceiași târie legală prevăzută la art, 61—12 inclusiv din legea asupra administraţiei ar- matei ca și cum aceste acte ar fi fost întocmite de către ofițerii de intendență, | ” Ant, 2. — Aceeași tărie legală vor avea și actele întocmite de persoane civile întrebuințate ca controlori - în serviciul armatei, înlocuind pe ofițerii de intendență, fie în baza art. 6 din legea de rechiziţie relativ la rechi- ziţionările de servicii ale nemiiitarilor, fie în baza art, 1. 

e.      



    

din legea decretată sub No. 13/9117 relativă la utilizarea 

funcţionarilor publici în serviciul armatei în timp de răs- 

boi, fie în baza legei decretată sub No, 3.250 din 1916 

relativă la creiarea unui serviciu de control special în 

armată pe timp de răsboi. 
Art. 3.—Dispoziţiunile decretului de faţă se vor s0- 

coti puse în- aplicare dela data deecretărei mobilizărei și 

„se vor aplica și după încheierea păcei până la definițiva 

terminare a verificărei şi lichidărei conturilor relative la 

cheltuelile răsboiului. 

Nota 4.—I. D. No. 1581 publicat în „Monitorul Ofi- 

cial“ No. 9 din 27 Aprilie 1919 și M. O.8 E. acelaş an: 

Axt. 1. Cu începere dela 1 Aprilie a. e. va funcţiona 

„pe lângă fiecare comandament de corp de armată: | 

a) Un serviciu al armamentului și muniţiunilor 

b) Un serviciu de geniu, construcţii şi cazarmament ; 

c) Un serviciu de intendenţă, și. o 

4) Un serviciu sanitar, 
Art. 2. Decisiuni ministerială vor determina organi- 

zarea și funcţionarea acestor servicii. | 
... . 

„Art, 3. 'Toate dispozițiunile contrarii decretului de: 

faţă sunt și rămân desfiinţate. 

- Nota 5.—Deciziune ministerială No. 184 din .18 Aprilie st. 

n. 1919, asupra organizării şi funcționării serviciului de arma- 

ment şi muniţiuni ia corpurile de armată şi divizii. (M. 0.8 R 

1919). 

“Art, |. .— Se creiază pe lângă fiecare corp de armată: 

1. Serviciul de armament și muniţiuni dela corpul de ar- 

“mată cu. următoarele cadre *): . 
| 1. Colonel sau -locot.-colonel de artilerie, şeful serviciului 

de armament. | 

1, Căpitan. 
1, Elev de administraţie. 
|, Secretar. 
1. Ordonanţă de biurou. : | 

Acest serviciu va lucra sub ordinele Comandamentelor de 

corp de armată și în legătură cu direcţia armamentului din Minis- 

terul de răsboi, toate chestiunile de armament, muniţiuni, trăsuri, 

explozive, etc, privitoare la unităţile corpului de armată. 

   

  

    

    
   

    

     
   
   

        

  



    

—— |. 

2. Serviciul de armament şi muniţiuni la divizii cu urmă- 
toarele cadre *): . - 

1. Căpitan de infanterie. 
1. Elev de administraţie. 
1. Secretar. 
2. Ordonanţă de biurou. 
Acest serviciu este organ direct al Comandamentelor de 

divizii şi corespunde cu Ministerul de răsboi, direcția armamen- 
tului, prin serviciul de armament şi munițiuni dela corprile de 

"armată, Îiind creiat. în scopul ca, la mobilizare, să existe conti- 
nuitate în serviciul de armament şi muniţiuni din timp de pace 
şi cel de răsboi. | 

„Pe măsură ce se va organiza corpul ofiţerilor tehnici, pre- 
văzute de legea de organizare a armatei. personatu! serviciului de 
armament se va recruta dintre acești ofiţeri, 

Art. I.—Atribuţiunile serviciului de armament şi munițiuni: 
1. În sarcina serviciului diviziilor cade : 
a) Inspectarea, verificarea şi controlul tehnic al armamen- 

tului, muniţiunilor şi trăsurilor “aflate asupra tuturor trupelor şi . 
serviciilor diviziilor ; 

b) Intreținerea şi punerea în bună stare a armamentului 
de artilerie şi trăsurilor prin atelierele corpurilor ; , 

C) Intocmirea situaţiilor de armament, muniţiuni şi trăsuri, 
verificarea, centralizarea Şi ţinerea la curent, 

2. In sarcina serviciului corpurilor de armată cade: 
a) Aceleași însărcinări dela punctul 1 pentru trupele neini- 

divizionate, depozitele regionale și coloanele de reparajiuni ; 
5) Conducerea : 1) A depozitelor regionale de armament şi 

munițiuni dela corpul de armată; 2) A coloanelor de teparaţiuni 
ce vor fi mobilizate prin îngrijirea serviciului de armament cu | 
personalul depozitelor regionale. 

Art. HIl.—Instrucţiuni speciale de detalii pentru funcţiona- 
rea serviciilor de armament şi muniţiuni dela corpurile de armată 
şi divizii vor fi date de ministerul de răsboi prin direcţia arma- 
mentului. 

Nota 1. — lustrucțiuni asupra organizărei şi funcţionărei d=pozitelor 
regionale de armament şi muniţiuni. la corpurile de armată în timp de pace 
M. O. 43 p. of. 1919 , 

2. ldem instrucţiuni speciale de detaliu asupra funcţionărei servicillor 
de armament și muniţiuni la corpurile ds armată şi la comandamentul artileriei grele M. O. 48 partea oficială 1919 pag. 1805. 

3. Relativ la toate chestiunile privitoare îa armament, muniţiuni,tră- 
suri, vezi dispoziţiunite trecute sub anexa lit [H din acest manual, 

:%) Prin D. M, No. 469 dia M..0. 48|1919 s'a mai adăogat următoa- 
rele cadre: 

a) La sesvicin! de armament şi munițiuni al corpului de armată: un maestru armurier şi un maestru artificier; 
„„„D) La acelaş serviciu dela divizii: un maior de artilerie, un maestru artificier şi un maestru armurier, 

„„. €) Pe lângă comandamentul artileriei grele -se crează un acelaș ser- Vicii cu aceleaşi cadre și atribuţiuni ca la corpurile de armată. 
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Corpul de armată - i Ă 3 

    

    

sa
 

iz
 

      

  

  

    
    

   
    

    

  

“Serv. de armament | 
și muniţiuni ȘI 

Tabel numeric recapitulativ de personalul ofițeresc 4 

"1. Colonel sau locot.-colonel, șelul serviciului ; 4 
, 1. Căpitan, ajutor. i 

Nota. 6, — Deciziunea ministerială No. 185 din 18 Aprilie “| 
“st. n. 1919. asupra organizării și funcționării serviciului de geniu E 
construcții şi cazarmament la corpurile de armată şi divizii. SE: 

MO. 8R, 1919 || 
Ari, 1. — Se creiază pe lângă fiecare corp de armată : 4 
1. Serviciul de. geniu, construcţii şi cazarmament al corpu- 

T: rilor de armată cu următoarele cadre: 
1. Locot.-colone!, şeful serviziului, 

ae 2. Msiori, șefi de biurouri. 
Să 2 Câpitani ajutori-şeli de biurouri. 
„ 1, Adiministrator- locotenent. 

  

  
„d, Arhitect: 
= 1. Conducător, - 
"2, Desenatori. | 

1 Subofiţer de administraţie. 
1. Registrator-arhivar. | 
2 Secretari dactilograti. ; 
3 Ordonanţe de biurou. 
Acest serviciu va lucra sub ordinele Comandamentului de 

coip de armată și în legătură cu direcția geniului din Ministerul 
„de război, toate chestiunile de geniu, construcții şi cazarmâment 

privitoare la nnităţile corpului de aninată, 

2 Serviciul de geniu la divizii. cu următoarele cadre : | 
„ Căpitan, şeful serviciului, ” AR e 

ji „Secretar, a 
JI "Ordonânţă de birou. 
Acest se;viciu este organ direct al Comandameate! or de di- 

vizii şi corespunde. cu Ministerul de război, direcția geniului prin 
„ serviciul. de geniu dela corpurile de armată, fiind. creiate în sco- 
-D a. la mobilizare, să existe. continuitate între serviciul da ge- 
E din timp de pace și cel de război: | : 

Sg Art, 2, — Atribaţiunile serviciului de geniu, construcții şi 
az armament, sunt: | i 

          

   

    

    
    

   
  

. 
A)



„1. Studiul și întocmirea proitctelor de lucrări noui de îm- bunătățirea cazarmamentului şi instalâţiunilor, lucrărilor din câm- pul de tragere, tabere de instrucţie, etc, . Repartiția şi destinaţia fondurilor materialelor și uneltelor Verilicarea devizelor, situțiilor de plată şi ţinerea la curent a planurilor domeniilor şi clădirilor militare, . 2. Supravegherea conducerea şi executarea pe Şantier a. lucrărilor la construcţii, şi reparaţiuni ; instalaţiuni, fortificaţii şi mobilier. ă | Intocmirea situațiilor stărilor de lixaţie și întreţinerea ca- zarmamentului şi mobilierului la comandamente corpuri de trupă şi stabilimente militare. 
Studiul Ia faţa locului. a antreproectelor de lucrări necesare corpurilor şi stabilimentelor militare, ” | 3. Paza întreţinerea şi administrarea domeniilor militare, ta- - berelor de instrucţie etc, 

- Depozitele de materiale; prevederea, păstrarea întreţinerea | distribuţia, controlul uneltelor, maşinelor, explozivelor, materiale= lor de geniu, trăsuri de Specialitate, eto, o | Analize de preţuri, licitaţii, contracte şi cercetări relative la instalaţii industriale, lucrări de artă, proprietâţile Statului, mate- riale, mijloace de transport, raeseriași. ” " Art. 3, — Personalul militar dela Serviciul de geniu al cor- pului de armată şi diviziilor servește la mobilizare pentru întoc=: inirea şi complectarea ordinei de bătae de -război a serviciului de geniu al corpului de armată şi diviziilor, conform prevederilor tabelelor de efecte. | Personalul civil poate îi întrebuințat şi mai departe contorm' instrucțiunilor pentru mobilizare, la partea sedeniară a coman- damentului de corp de armată, | | Art. 4.—astrucțiuni speciale de detaliu pentru funcţionarea serviciului de geniu, construcţii şi cazarmament dela corpurile de armată şi divizii vor fi date de Ministerul de război prin direc- ția IV geniu, -. 
pi 

Nota 1. — Instrucţiuni pentru luncţionarea depozitele de „ materiale de geniu al corpurilor de armată-M. O. 40 p. ol. 1919. „Nota 2—D. M. No. 232 din 19 Mai 1919 (M.O.11 R 1919). Având în vedere decretul-lege No. 1.581/919, prin care se - creiază pe lângă lierare Comandament de armată câte un ser- viciu de geniu; 
| Având în vedere decizia ministerială No. 185 din 18 Aprilie * 1919, prin care se stabilesc atribuţiunile acestor servicii ; Având în vedere că piin art. 3 din această decizie, între altele serviciile de geniu pot face distribuțiile din depozitele geniului ; Având în vedere arț, 9 din legea de Organizare a miuiste- - rului de răsboi, prin Care numai directorii superiori aprobau dis-  Tibuţiile din depozit: - - 
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Decide: e | 

Distribuţia materialelor pentru coustrucţiuni aprobate de mi- 

nister din depozitele creiate pe lângă fiecare corp de armată, dis- 

tribuția la trupe a uneltelor şi aparatelor telefonice şi oricărui 

material de specialitate, aflate în aceste depozite, se Îace pe viitor 

de către comandamentul corpului de armată în limita alocaţiu- 

'nitor şi tarifelor stabilite, 

  

Serv. de peniu, constr. și 
cazarmament dela 
corpul derarmată       

      

  

        

      

: | : Biuroul 3 
Biuroul 1 Biuroul 2 - : 

Proiecte noui; mat. şi Studiul și execu- Paza şi ad-ția dep. de 

|unelte; devize şi situaţi tarea pe şantier pretu fi 

      
Tabel numeric recapitulativ de personalul ofițeresc 

> 

1, Locotenent-colonel, șeful serviciului. 
2. Maiori, şefi de biurouri. 

2. Căpitani, ajutori-şefi de biurouri, 

1. Administrator Incotenent. 

Nota 7. — Decizie ministerială No. 186 din 18 Aprilie st. 

n. 1919, asupra organizării şi funcționării serviciulni sanitar la 

comandamentele de corp de armată. 
(M. O. 8 R 1919) 

Art. 1, — Se creiază pe lângă fiecare corp de armată ser- 

viciul sanitar al corpului de armată cu următoarele cadre: 

1. Medic, șetul serviciului sanitar, ofițer superior. 

1. Veterinar ofiţer superior. 
1. Farmacist „ „ 
1. Medic-tăpitan şef de biurou. 

1. Veterinar-căpitan, şei de biurou. - 

-1. Administrator locotenent. 
1. Registrator-arhivar, 
1. Elev de administraţie. 
2. Secretari dactilograli. 
3. Ordonanţe de biurou, 
Intreg personalul sanitar dela comendamente va fi sub or- 

dinele și controlul direct al medicului. şei. 

-   

    
   



555 
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- Acest serviciu va licra sub ordinele comandamentului de corp de armată și în legătură cu direcţia sanitară din Ministerul de războr toate chestiunile sanitare, medicale veterinare şi îar- maceutice privitoare ia unităţile corpurilor de armată. - ” __Ait. 2. — Atribuţiunile serviciului sanitar dela corpurile de armată sunt: . a 
1. Supravegherea stărei higienice a unităţilor din comanda- ment. Inspectarea și propuneri relâtive la Starea sanitară a cazar-” | -mamentului, dislocări de trupe, cantonament, bivuac. | Controlul materialului sanitar de pace şi răsboi dela unităţile şi depozitele corpului de armată. 
Inspecţia şi supravizata recruţilor și concentraţilor la epo- cele fixaţe pentru amânări, concedii, reforme, 
Instrucţia teoretică și practică a personalului militar dela corpurile de trupă, spitale Şi companii sanitare. | Intocmirea şi centralizarea statisticelor sanitare, 

„2. Supravegherea stărei sanitare a animalelor corpului: de armată ; luarea, coordonarea şi executarea diferitelor măsuri pro- ilactice, 
' 

3. Chestiunile farmaceutice, depozitele şi farmaciile corpului de armată. Stări de cerere, vărsare şi situațiacurentă a materia lelor sanitare, | ! 
Art, 3. — Instrucţiuni speciale de detaliu pentru funcţiona- 

rea serviciului sanitar dela corpurile de armată vor îi date de Ministerul de război prin direcţia sanitară. 
Nota — Instrucţiuni ministeriale pentru organizarea şi func- 

ționarea depoziieior de materiale sanitare ale armatei M. O. 14 
R. 1919 | | „- 

  

Serviciul sanitar 
dela | 

“corpul ce armată     
  

  

  
  Biuroul 1 Biuroul 2 Biuroul 3 

Medical - Veterinar Farmaceutic 
          

  

Tabel numeric recapitulativ de personalul ofițeresc 

1.. Medic, ofițer superior, şeful serviciului, 3 
1. Veterinar ofițer superior. | , 
1. Farmacist, ofiţer superior, şeful farmaciei, 

   



  

   256 

  

1. Medic căpitan, şef de birou. 
1. Veterinar căpitan şei de birou. 
1. Administrator locotenent, administratorul farmaciei. 
Nota $. — Decizie ministerială No. 187 din 18 Aprilie si. 

n. 1919, asupra organizărei şi funcționării serviciului deintendență 
la cerpurile de armată.    

  

   

   

    

      

    

   

      

   

(M. 0. 8 R, 1919) 
Art. 1, — Se creiază pe lângă fiecare corp de armată servi- 

ciului intendenţei corpnlui de armată, cu următoarele cadre: 
1. Întendant-colonel, şeful serviciului. 
1. lutendand-locotenent-colonel, ajutor. | 

"3. Ofiţeri inferiori de intendență sau administraţie, şefi de 
birouri. 

3. Administratori locotenenţi sau sublocotenenți. 
1, Subofiţer de administraţie 
2. Registratori. 
3. Copişti. » 
Acest serviciu va lucra sub ordinele Comandamentului cor- 

pului de armată şi în legătură cu direcţia intendenţei din Minis- 
terul de război toate chestiunile de intendenţă privitoare la uni- 
tăţile corpului de armata. | . ; 

Art, 2. — Atribuţiunile serviciului intendenţei dela corpurile Ji 

de armată sunt: - “N 

Direcţia şi controlul serviciului de intendenţă dela divizii : 
__ Dreptul de a aproba cheltueli de misii și diferite indemnităţi 

regulamentare în limitele creditelor bugetare. 
Distribuirea efectelor şi materialului de echipament din. 

depozitele regionale, conform cu prevederile regulamentului de 
administraţie. ! Ş . AA 

Conducerea şi controlul intendenţelor de ga;nizoană. 9% 

„Direcţia şi controlul depozitelor [regionale de intendenţă, 

companiilor de administraţie şi sabsistență şi depozitele regio- 
Bale de echipament şi subsistență. | | 

Direcţia şi controlul: lucrărilor de mobilizare ale companii- 

lor de subsistență, cari vor mobiliza coloanele de subsistenţă și 

depozitele mobile pentru divizii şi trupele neindivizionate ale 

corpurilor de armată. _ e 

| Art, 3. — Instrucţiuui speciale de detaliu pentru funcţiona- 

rea serviciului de intendenţă de!a corpurile de armată vor fi 

„date Ministerului de răsboi prin direcția subsistențelor, 

Serviciul de intendență 

dela 
corpul de armată 

ai aeram ete | 

  

     
      

  

Biroul 1 * Biroul 2 Biroul 3 

Casierie __ Subsistente Echipament 

  

                  4



* 

. 

      

Tabel numeric recapitulativ de personalul ofițeresc 

1. Intendant colonel, şelul serviciului. 
1. Intendant locotenent-colonel, ajutor, 
3. Ofiţeri inferiori de intendenţă sau adiministraţie, șefi de 

birouri. : 
3. Admistratori locotenenţi sau sublocotenenţi, 'subşeli pe 

biurouri. i 

instrucțiune ministerială No. 291 din 25 Iunie 1919, relativă la 
modul de funcţionare al serviciului de intendenţă -dela co- 
mandamentele de corpuri de armată. 

M. O. 28 p. of. 199 
Având în vedere că, prin decizia ministerială No. 187 din 18 

Aprilie 1919, s'a creiat pe lângă fiecare corp de armată un ser- 
viciu de intendenţă. * 

Atribuţiunile acestui serviciu pe lângă cele arătate în decizia 
ministerială No. 187, se mai adaugă următoarele : 

Art. 1. In materii de aprovizionări pentru: hrana trupelor şi 
animalelor, având în vedere împrejurările, se deleagă dreptul a 
face licitaţii şi cumpăra prin bună învoială, în limitele alocaţiilor 
bănești zilnice ce se vor fixa de minister. 

Art. 2. Dreptul de a dispune, în limitele lixate de prevederile 
regulamentului de administraţie şi potrivit necesităţilor corpu- 
rilor, de efecte şi materiale de echipament aflate în depozitele 
regionale. | a 

Art. 3. Conducerea şi controlul intendențelor de garnizoană în 
tot ceace priveşțe aprovizionările, mişcările de subsistenţă, sta- 
tistici, etc, 

Art. 4 Supravegherea și controlul administrativ al diviziilor, 
precum şi modul în care se conduce şi se execută administraţia 
în liecare corp de trupă sau serviciu. 

Art. 5. Direcţiunea şi controlul companiilor de subsistenţă. 
atelierelor regionale de confecţii, cu depozitele de echipament şi: 
depozitelor regionale de subsistenţă. 

Art. 6 Direcjiunea şi controlul lucrărilor de mobilizare, a com- 
paniilor de subsistență cari vor continua a mobiliza coloanele de 
Subsistenţă şi depozitele mobile pentru divizii şi trupele neindi- 
vizionate ale corpului: de armată respectiv. 

Art. 7. A dispune ca delegat al minsterului de război, conform 
art, 4, alin. 2 din legea asupra contabilităţii publice, de credi- 
tele ce îi-Sit puse la dispoziie pentru nevoile comandamen-. 
telor corpurilor de armată şi ale trupelor neindivizionate, confor- 
mându-se legilor, reguiamentelor şi instrucţiunilor ministeriale, 

Art. 8. Şetii intendenţelor dela corpurile de armată sunt ordo-. 
natori secundari pentru creditele ce li se pun la dispoziţie conform | 

„art. 7 de mai sus, 

17 

  

  



  

Art 9. A constata dacă lucrările serviciilor de inilendenţă de!a 
comandamentele de divizii şi deia inlendenţele de ga:nizoană se 
conduc în bună regulă şi dacă oiiţerii de intendenţă însărcinaţi 
cu veriticarea şi supravegherea administ: satlvă îşi fac -pe deplin 
datoria. 

Art. 10. A constata şi ase încredința, în fiecare corp de trupă 
sâu serviciu, de bunul traiu al trupei, de starea echipamentului, 
de bună chibzuire a. cheitueieloz, de ocrotirea intereselor Statului 
şi de respectarea drepturilor persoanelor. 

Art. 1]. A face reviste de ciectiv, incredințându-se că oamenii 
şi animalele trecute în controale şi situaţii zilnice, cu diterite 
drepturi de alocaţii, corespund cu realitatea, 

| Art. 12, A tace revizuiri de casse şi recensăminte de magazii, 
" încredințându-se de existența fondurilor, efectelor şi materialelor 

de tot felul. 
 Arb. 13, A face cercetări administrative în cazuri de deticite, 

constatând cuantumul şi natura deficitului, precum şi persoanele 
cărora le revine răspunderea. 

Art. 14. A face orice fel de cercetări, sau lucrări adminis- 
trative ordonate de comandantul corpului de armată sau de mi- 
nister. 

Art. 15. A veriiica şi ordonanța cheltuelile pentru corpurile 
şi serviciile neindivizionate, 

| Art. 16. A întosmi în fiecare an lucrările pregătitoare ale 
mobilizării corpului de armată, din punct de vedere aj persona- 
lului administrativ, al subsistenţelor, echipamentului şi al fon- 

- durilor bănești, întocmind aceste lucrări împreună cu șejul de 
„stat major zl corpulut de armată, care fi va procura datele şi 
Sa ştiinţele neresare. 

Art. 17 Inspecţiile administrative prevăzute la art. 11 din pre- 
„“ zentele instrucțiuni se vor face cel puţin de două ori pe an la 
Pa fiecare coip de trupă sau seviciu, 

Art. 18. Vizitele inopinate şi revislele de efectiv se vor face 
numai la ofițe:ul de intendență șef de serviciu.. 

In asemenea cazuri se'iau ordinele comandentului de care 
„depind şi se prezintă fzră aviz prealabil la corpul Sau serviciul 
"ce. are de controlat și procedează îndată la Jucrări, înştiinţând 
verbal pe comandantul corpu'ui sau serviciului, iar dacă sunt 

:' absenţi, fi anunţă în scris. 
îm Art 19. Rezultatul fiecărei inspecţiuni sau cercetări adminis- 

trative se va rapoita în scris comandantului corpului de arinată, 
: “arătându-se "părerea în privinţa măsurilor de îndreptare ce ar i 

de luat, 

            

   

     

  

    

  

   

„se, vă urma direct între minister și corpurile -de armaţă, şi prin 
„asestea cu diviziile și corpurile de trupă. 

Art. 20. Corespondenţă privitoare la chestiuni administrative. 
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Art. 21. Decizia ministerială No. 5.918 se modifică numai în - „Ce priveşte că trupele Heindivizionate trec sub Supravegherea - „ administrativă a corpurilor de armată, a 

“ “ Controlul gestiunilor anuale 
a ART, 243.— Controlul gestiunilor anuale se exercită - în direcţia 'respectivă de ministerul de războiu; pentru aceasta gestiunile în bani. Și în materii. după ce au fost verificate și definitiv închziate de. ofițerii de in- tendenţă ai comandamentelor şi aceia ai intendenţei sta- - 'bilimentelor centrale şi'a locurilor întărite, se prezint „ ministerului în termen de cel inult 2 lunj de la expi- „Tarea Îiecărui an financiar. 

3 Indată după verilicarea lor în birourile direcției de: controi, gestiunile sunt prezintate înaltei Curți de compturi. | Ă ART. 244.—Dacă hotărârile înaltei Curți de comp- | turi nu sunt cu desăvârşire descărcătoare, contabilii sunt obligați a prezinta justilicările prin ministerul de. . războiu, în termenul cerut de înalta Curia, | ART. 245.—in Caz că justiicăriie nu sunt valabile se iau dispoziţii pentru executarea sentinţei,  comuni- cându- se inaltei Curți rezultatul urmăririlor  comtabi- lilor, şelilor şi ofiţerilor de intendenţă răspunzători, ART, 246.—In cazuri de: lipsuri, deficite,. de- lapidări, etc., sumele se rambursez prin reţineri din solda celor cari, după prescripţiunile regulamentului de faţă, sunt solidari răspunzători. | Dacă cei căror se impută recunosc, se reţine fără „altă lormă decât semnătura lor pe actele respective că | Tecunosc imputarea. 
Ea _ Când sunt contestaţii, reţinerile se fac după deci- “ ziunile ministerului de război. Aa "4 Până la darea deciziei se va continua cu reţinerile “hotărâte” de comandamente. (Axt. 46, 225 R, A. Art, :16—20 Legea  comptabilităței publice), | „4 Nota 1, — Vezi şi art. 68 din regulamentul soldetor Îl vigoare de modul cum se procedează relativ la con- | Statările pentru pagubale aduse statului, deciziunea minis- | “ferului, apelul la Inalta curte de conturi, ete, ia 
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Nota 2. D. M. 61 M.0. 7 R. 1909 prescrie că: 

„în cazuri de deficit, pe lângă actele ce se întocmesc de 

ofiţerul de intendenţă cu ocazia constatărilor de deficite 

în bani şi materiale, să se certilice deticitul constatat de 

către ofiţerul verificator chiar pe contul de gestiune al 

contabilului, arătându-se în mod detailat suma sau mate- 

ialele lipsă și valoarea, lor care urmează a se imputa. 

ART. 247.— Odată însă ce Statul şi-a rambursat 

toată paguba rămâne drept celor cărora s'a făcut re- 

țineri ca să ie la rândul lor rambursaţi prin mai de- 

parte reţineri din solda gestionarului sau agentului răs- 

punzător, precum şi din orice altă avere a sa, aceasta 

din urmă însă numai pe cale de urmărire personală, 

după prevederile comune ale codului civil. 

ART. 248.— Toate dispoziţiunile coprinse în regu- 

- lamentul de administraţie al corpurilor de trupă, de- 

cretat ia 24 Februarie 1892 şi modificat la 12 Martie 

1893, cu decretele No. 518 şi 927, precum şi cele din 

diferite decizii ministeriale sau ordine, contrarii dispo- 

ziţiunilor din acest regulament, sunt şi rămân desfiinţate 

Nota. 1.—— După cum rezultă din acest ultim articol, 

toate dispozițiunile din vechiul regulament de administra 

ţie, precum şi cele din diferite 'deciziuni sau ordine an- 

terioara decretărei prezentului. regulament, sunt executorii, 

cu condițiune va să nu île c ontrarii dispoziţiunilor din 

acest regulament, 

“Nota 2.— Infiintarea Intendenţelor de garnizoane D. M. No. 

148 din 4 Martie 1918, publicată în Monitorul Oficial No. 288, 

din 6. Martie 1918. 

Având în vedere Decizia Ministerială No. 20, publi- 

-cată în Monitorul oficial No. 28 din 4 Maiu 1917, prin 

care se înliințează în garnizoanele xeşedințe de judeţe, 

câte un serviciu de subsistență de garnizeană ; 

Având în vedere Că, osebit de formațiunile de sub- 

sistență, în fiecare garnizoană exista şi alte formaţiuni și 

servicii pendinte de direcţiile echipamentului, sanitară, ge- 

iu. marină, remontă, ete. a căror administraţiune trebae 

“ priveghiată şi gestiunile verificate ; Ş 

| Având în vedere că executarea serviciilor adminis- 

-taațive, reclamă facerea de înspecţiuni, anchete receBsă- 

   



   minte, constatări de pâgube, etc., care cu greu se înde- 
plinesc. de serviciile intendenţei comandamentelor ; | 

Având în vedere că pentru buna funcţionare admi- 
nistrativă a corpurilor și serviciilor dintr'o garnizoană este 
de mult simțită nevoia unui organ local, unice care să în- 
grijească de îndestularea trebuinţelor, de aprovizionare, 
transiormarea. conservarea și distribuirea proviziilor, efec- 
telor şi materialelor, îndestulând pe deo parte nevoile 
trupelor locale, iar Cu prisesul pe cele generale ale oștirei. 

Avâud în vedere că asemenea organizaţiuni există în 
armatele streine sub diferite numiri ca: „Administraţia 
Garnizoanei“, „Intendenţa Teritorială“, etc., independente 
de serviciile de intendenţă ale comandamenţelor, care se 
ocupă numai de pregătirea de război și pleacă la mobili- 
zare cu trupele active. 

Pentru aceste motive decid: 
Art, |. — Până la stabilirea legislativă și budgetară 

a organizărei armatei, se înființează în orașele capitală de 
judeţe câte un serviciu militar administrativ sub denumi- 
rea de: Intendenţa Garnizoanei. 

Pentru capitală serviciul se ya îndeplini de către in- 
tendența depozitelor şi stabilimentelor centrale. 

Art, II.— Conducerea acestor servicii este încredin- 
țată la câte un ofiţer superior de intendenţă, ajutat de 
ofițeri de intendendeță verificatori, ofiţeri de administraţie, 
comptabili şi subofițeri de administraţie pentru birouri, 

Art. IN. — Atribuţiunile administrative a intendenţe- 
lor de garnizoane sunt: 

a) Privighierea administrativă şi verificarea actelor. 
formațiunilor de subsistență : manutanţe, brutării, depozite 

"de provizii de hrană, furaje, combustibil, abatoare, parcuri 
de vite, fabrici şi ateliere de conserve, ulei, oţet, spir- 
tuase, etc, 

b) Privighierea administrativă și verificarea actelor 
formațiunilor de echipament : depozite, ateliere de confec- 
ție de îmbrăcăminte şi încălțăminte ; ateliere de reparaţie, 
fabrici de postav, pielărie, ţesătorie, tricotaje, harnașamente, 

“efecte de echipament ete. 
c) Privegherea administrativă și verilicarea actelor 

„a oricăror servicii și depozite militare : sanitâre, armament, 
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geniu, învățământ, remontă, marină, ete., după dispoziţiu- 
_ mile difeeţiunilor respective din Ministerul de război. 

Art, IV. — Acţiunea administrativă a intendenţei de 

„garnizoană se întinde asupra tuturor acestor serviti, ailate - 

“pe teritoriul judeţului respectiv. 
“Am. V,— Intendenţele de garnizoană exercită prive- 
gherea administrativă și fac verificarea actelor corpurilor 

de txupă indivizionate după delegațiunea, comandamentelor 

vespective, | | e 

 Ast, VI.— Intendenţele de garnizoană pot îi însăroi- 

pate cu aprovizionări prin licitaţie sau bună învoială şi 

-cu recepţiuni de materiale, în limitele ordinelor şi în- 

_strucţiunilor ministeriale precum și cu orice studii, lucrări 

"statistice, recensăminte, ctc., a resurselor zonei judeţului. 

“ Avxt. VII.— Cu începere dela data publicărei prezen- 

tei deciziuni în Monitorul Oficial serviciile de subsistenţă 

de garnizoane înființate prin Decizia No. 20 din 2 Maiu 

1917 sunt desființate și înlocuite prin intendenţele de gar- 

nizoană. 
Nota 3. — Repartiția corpurilor peniru verificare. Decizia Mi- 

nisterială No. 54 din 10 Junie 1918, relativă la fixarea autorită- 

ţilor însărcinate cu privegherea ad “inistrativă, ordonanţarea chel- 

tuelilor şi verificarea. actelor. comaadimentelor, corpurilor şi ser- 

viciilor armatei, publicată în „Monitorul Oficial“ No, îl din 21 

lunie 1918, cu erata. din „Monitorul Oficial““ No, 75 din 26. 

lunie 1918 și M, O: 33 R. 1918. 

„“Având. în vedere că orice formaţiune militară trebue să 

- depinilă adminisirativ de către o autorițate, prin cari să i se 

"priiegheze administraţia, săi se ordonanţeze cheltuetile şi să 

„i:s& verifice actele de contavilitate ; - 

  

:+ ” Având în vedere că organizaţia armatei coprinde corpuri 

11” 1“şi servicii diverse, din care unele depind de corpurile de ar- 

“mată, âltele de divizii, iar altele direst de minister; 

"Având în vedere că comandamentele de corpuri de armată 

mau servicii de intendenţă, astiel ca administraţia corpurilor ne- 

 indivizionata trebue încredințată diviziiior corpului de armată; 

(Vezi instrucţiunile de mai sus, No. 291 prin care corpurile. ne- 

: îndivizionate, trec sub controlul corpului de armată). 

In conformitate cu dispoziţiunile legei asupra administraţiei 

„armatei ; | 
Decid ; | Ia 

Art. 1.— Privigherea administrativă, ordononțarea cheliueti- 
pi Fe ies ai : - 

„ “lor şi verilicarea actelor tuturor iormațiunilor armatei este; re- - 

parțizată comandamentelor şi serviciilor după cum urmează: 
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L—la Comandamentele de divizii _ 
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pi Divizia l-a Infanterie a Ne 

1) Comandamentul Diviziei. îi N 2) Regimentul Mehedinţi 'No. II ” 3) » - Gorj No. 18. . | 4) » Dolj No. 1, a e i 5) Calafat. No. 31. ” 6) Batalionul 1 Vânători. Ș 7) Regimentul 1 Artilerie, cu secţia de Pompieri. , » 5 „ obuziere, 
9. Batalionul 1 Pioneri E 10, Spitalul Militar al Diviziei L-a, 1]. Regimentul 1 Călărași, 

12. Atelierul reparaţii Corpului 1 Armată, | - 18. Compania 1 Sanitară cu Spitalul Militar al Corpului 1 Ar mată, o e 14. Atelierul regional de confecţii. al' Corpului 1 Armată cu -. depozitul de Echipament. . , | „15. Consiliul de Război al Corpului 1 Armată, 15. Comenduirea Piejei Craiova. — Na 

      

„Divizia II Infanterie 

+ Comandamentului Diviziei, 
„ Regimentul Vâlcea No. 2... 

» Rovine No. 26, 
» - Olt No.3, 
» II Romanați No, 19. 

. Batalionul 5 Vânători. „i 
„Regimentul 9 Artilerie. 

, x "14 Obuziere, 
9. Batalionu Il Pioneri. 
10, Regimentul 2 Călăraşi, 
11. Divizionul 1 “Tren. ” | 12. Compania l-a Subsistenţă cn manutanţele şi depozitele... - "Care-i aparţin. 

. 13. Tabăra regională işalniţa. * 
14. Inchisoarea 'Militară Craiova. : a 15, Farmaciile de Garnizoana Tg-Jiu, Caracal și Slatina, „16. Comandamentul Corpului i "Armată (ordonanțarea şi. . „Mata soldelor, - 53 | i e . „Divizia II iufanterie - 

'. 1) Comandamentul Diviziei. 
; 2) Regimentul Argeş No. 4. | 
2-3). 5 Radu Negru No. 28, 
40 "N Dâmboviţa No. 22, 

). Muscel No, 30, 
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6) Batalionul! II Vânători „Regina Elisabela“ 

7) Regimentuit 6 Artilerie. 
8) » 15 Obuziete cu secţia de Pompieri, 

9) Batalionul 3 Pioneri. | : 

10) Spitalul Militar al Diviziei III-a. 
11) Regimentul 4. Călăraşi. | 

12) Atelierul de reparaţii al Corpului Îl Armată. 

13) Infirmeria de ochi „Teiş“. i 

14) Compania II Subsistenţă cu toate depozitele și manu- 

tanţele. 
15) Poligonul de tragere Cotroceni: 

165) Inchisoarea Militară București. | 

17)Farmaciile de garnizoana T. Măgurele, Giurgiu și Piteşti. 

18) Regimentul 1 Artilerie de munte. 

Divizia IV Infanterie 

1) Comandamentul Diviziei. - 

2) Regimentul Viaşca No. 5. 
3) - Țeleorman No, 20. A 

4) „.. Mihai-Viteazu No. 6.. * 

5) » 4 ltov No, 21. 
6) Batalionui 6 vânători. | . 
7) Rcg.mentul 2 Artilerie „General de divizie Gh. Manu“, 

8) » "10 Artilerie. 

9) » Eaconsta Regală. 

10) Divizionul Il Tren. 

11) Compania II Sanitară. E 

12) Atelierul regionai de confecţie al corpului Il Armata cu 

depozite de Echipament. i 

13) Compania de Pompieri București. 

14) Consiliul de Război al Corpului II Armată. - 

15) Comenduirea Pieței Bucureşti. 

16) Corpul de tracțiune automobilă.. 
17) Regimentul 1 Artilerie grea. 

18) Tabăra regională Mihai Bravul 
19) Comandamentul Corpului Îl Armată. iordonanţarea şi plata 

soldelor). 

Divizia V Infanterie 

1) Comandementul. Diviziei. 

2) Regimentul Prahova No. 7. 

3) Regimentul Mircea No. 32. 

4 » Buzău No. 8. 

5) „. R. Sărat. No. 9. 

5) Batalionul 3 Vânători. 
7): Regimentul 7 Artilerie cu Secţia de Pompieri. 

8) Regimentui 19 Obuziere, cu secţia de Pompieri, 

9) Bâtalionul 5 Pionieri.   
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10) Spitalul Militar al Diviziei 5-a. 
11) Regimentul 5 Călărași. 
12) Atelierul de reparaţii al Corpului 3 Armată. 
13) Compania 3 Sanitară cu Spitalul Militar al Corpului 3 

Armată. 
14) Atelierul regional de coniecții al Corpului 3 Armată cu 

depozitul de Echipament. 
15) Consiliul de Război al Corpului 3 Armată. 
16) Comenduirea Pieței Galaţi. 
17) Regimentul 3 Artilerie grea. | 
18) Comandamentul Corpului 3 Armată (ordonanţarea şi plata 

Divizia VI Infanterie 

1) Comandamentul Diviziei. 
2) Regimentul Putna No. 10. 
3) » Tecuci No. 24. 
4) » Siret No. 11.. 
5) - - Cantemir No. 12. 
6) Batalionul 7 Vânători, 
7) Regimentul 1i Artilerie cu secție de Pompieri. 
5) 16 Obuziere. | 
9) Bataiionul 6 Pioneri. 
10) Spitalul Militar al Diviziei VI. 

*11) Regimentul 6 Călăraşi. 
12) Divizionul 3 Tren. 
13) Compania 3 Subsistenţă cu manutanţele şi depozitele ce-i 

" apaiţin. 
14) Tabăra regională Hageni. 
15) Farmacia de garnizoana Tecuci, Bârlad şi Ploeşti. 16) Regimentul 4 Artilerie grea. | 17 „ de Pontonieri. 
18) Inchisoarea militară Galaţi. 

Divizia VI Infanterie 

]) Comandamentul Diviziei. 
2) Regimentul Războieni No. 15. 
3) » - Bacău No. 27. 
4) » “ Roman No, 14. 
5) » Suceava No. 16. 
6) Batalionul 4 Vânători. 
1) Regimentul 4 Artilerie cu Secţia de Poimpieri Roman. 
8 » 8 Obuziere. 
9) Spitalu! Militar al Diviziet 7-a. 

10) Regimentul 7 Călăraşi. 
11). Atelierul de reparaţii al Corpului IV Armată. 
12) Compania 4 Sanitară cu Spitalul Militar al Corpului 4- Armată, | 

       



  

13). Compania 4 Subsistenţă cu depoziiele și manutanţele 
ce-i aparţin. : - 

14) Tabăra regională. Şipote. 
15) Inchisoarea Militară: laşi. 
16) Farmacia Garnizoanei Bacău. o : 
17) Regimentul 2 Ariilerie de Munte. ! 

Divizia VIII Infanterie 

'1) Comandamentul diviziei. 
2) Regimentul Ştefan cel Mare No. 13, 
3) » VII Rahova No. 25, 

4) 2 VIIL Dragoş No. 29, 
5) » Alexandru cel Bun No. 37. 
6) Batalionul 8 Vânători de Munte. 
7) Regimentul 12 Artilerie cu secţia de Pompieri. 
8) n 17 Obuziere, | 

..9) Batalionul 8 Pioneri. 
10). Spitalul Militar al Diviziei VIII. 
11) Regiraentul '8. Călăraşi. 
12) Divizionul 4 Tren. 
13) Infirmeria de ochi Frumoasa | 
"14) Compania de Pompieri lași. 
15) Consiliul: de Război al Corpului 1V Armată. 
15) Comenduirea Pieței Iaşi. 
17) Comandamentul Corpului IV Armată (ordonanfarea şi 

„plata. soldelor): 

Divizia IX infanterie . 

1) Comandamentul Diviziei, 
2) Regimentul Constanţa No, 34. 
3) „ Călugăreni No. 40. 
4) » Matei Basarab No. 35, 
5) „ Vasile Lupu No, 36. RE i 
6) Batalionul 9 Vânătorii. | | | 
7) Regimentul 13 Artilerie. 

i 8) , 18 Obuziere. aa | i 
m „9) Batalionul 9 Pioneri. PR 

10) Regimentul 9 Călărași. 
11) Atelierul de reparaţii al Corpului V Armată. 

: 12) Compania 5 Sanitară cu Spitalul Militar al Corpului V 
Armată, 

13) Atelierul regional de confecţii al corpului V Armată cu 
„ depozitul. de Echipament. 

14) Consiliul de război al Corpului V Armată. 
15) Farmaciile de garnizoană. . 

     



  
Divizia X înfanteție 

1) Comandamentul Diviziei. 

Doij, 

Li 

Bă 

6 DS 

Regimentul 5 Ialomiţa No. 23... , Petru Rareş No. 39. -: 4), » * Tulcea No. 33,. 5) -, Neagoe Basarab No. 38. : 6) Batalionul 10 Vânători. Pi 7) Regimentul 3 Artilerie cu Secţia de Pioneri, 8 » 20 Obuziere. 9) Batalionul 10 Pioneri. 
Regimentul 10 Călăraşi. 11) Divizionul 5 Tren. - 12) Compania 5 Subsistenţă cu dep, manutanţei ce-i aparţin 13) Comenduirea Pieței Ch'şinău. - | 14) Inchisoarea Militară Chișinău. 

Divizia XI Infa nterie 

1) Comandamentul Diviziei. 
2) Regimentul 57 intanterie, 
3) » 58 

» 42 » 
» 66 » 
o 41 » 

» 71 Lă 
» 43 » 
» 59 > 

Ri 21 Artilerie, 
» 26/1 Obuziere, 12) Batalionul 1] Pioneri. | , Da . 13) Cercurile de recrutare Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Rovine, - Calafat, Olt şi Romanați. | | 

> 

Divizia XII Infanterie 

1. Comandamentul Diviziei. 
2. Regimentul 44 Infanterie. 

. » 8 » 
4. A 45 » 
5, » 60 PI 

) Regimentul 62 Intanterie, 
). 70: 

46 ». 

61 , 
22 Artilerie, 
2712 Obuziere,   
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" 12) Batalionul 12 Pioneri. 
13) Regimentul 2 Artilerie grea. 

14) Divizionul Artileriei antiaeriene. 

15, Regimentul de Câi Ferate. 
16. Batalionul de Specialităţi. | 

17. Cercurile de reciutare; Argeş. Radu-Negeu, Viaşca, Te- 

“leerman, Dâmboviţa, Muscel, Bucureşti şi Ilfov. 

Divizia XIII Infanterie 

4. Comandamentul Diviziei, 

2. Regimentul 47 Infanteria. 
3. » 12  _» 

4. , 50 » 
5, „ s 64 . 
6. 48 
Vă » 49 » 
$. x 5] » 
9. > 52 

10. » 23 Artilerie. 

Yi. 28/3 Obuziere. 

12. Batalionul 13 Pioneri. 

13. Cercurile de recrutare; Prahova, Mircea, Putna, Tecuci, 

Buzău, R.-Sărat, Siret, Cantemir, 

| > 

Divizia XIV 

1) Comandamentul Divi iziei, 

2) Regimentul 55 Infanterie. 

3) » 67 x 

4) » "53 - 
5) » 65 2 

6) » 54 n . 

7) » 56 9 ” ! 

8) » 9 
9) „TI 

10) 24 Artilerie. - 

11) 2914 Obuziere, 
N 

12) Batalionul 14 Pioneri. 

13) Cercurile de recrutare : : Războeni Bacău, Ştefan cel Mare, Rahova 

N 

Reman, Suceava. Dragoș, Alexandru cel Bunţ 

14) Atelierul regional de confecţie al Corpului IV Armată cu depo- 

mitul de Echipament. 

   



m
 
E
 
e
 

m 
a
m
a
 

            

Divizia 3 XV Infanterie 

1) Comandamentul Diviziei. . , ge 
2) Regimentul 74 Infanterie. 

3) » 80 n 
4) » 63 „ 
5) | » 79 > : şi Ei ” PE 

0 „5, LA 
Do 16 , ! 
8) » 73 >» 

s 
9) w 78 Ă 

10) » 25 Artilerie. 
1%) 30/% Obuziere, 
12) Batalionul 15 Pioneri. 
13) Cercurile de recrutare. 
14) Comandamentul Corpului V Armată (ordonanţarea şi plata seldelen, 

Divizia 1 Cavalerie ital 

1) Comandamentul Diviziei. 
2) Regimentul 1 Roșiori,, 

3) Lui 10 i 5» 

4) » 4» 
5) » 9 » 

6) >» 5 i » 

7) » 3 Călărași. 

« Divizia ÎI Cevalerie 

1) Comandamentul Diviziei. 

2) Regimentul 6 Roşiori, 

3) „Ul n | 
4) » 2 » | 
5) » 3 » ” 
6) - 7 » 
7) » 8 » 

8) 2 artilerie călăreaţă, 

II, — La Comandamentul grănicerilor 
1), Regimentul 1 Grăniceri. 

2) p 2 » 

3) » 3 „5   
Ji, — La Comandarmeniul Marinei militare 

1) Depozitele generale. 
2) Divizia de Dunăre. 
3) Divizia qe Mare, 

4) Artenatul Marinei: 
5) intendenţa,  



  

IV, — Intendenţa Stabilimenielor Centrale | 

1) Arsenalul armatel, : - 
2) Pirotehnia armatei. - 
3) Pulberăria armatei. 
4) Depozitul de Muniţiuni Bucureşti, etc. 
5) Depozitele de muniţiuni şi armătură Târgovişte, etc, 
6) Atelierul Central de contecţie al armatei, 
1) Depozitul central de Echipament cu depozitul central de 

Imprimate. | 
8) Manutanţa centrală a armatei cu compania de lucrători. 
9) Compania centrală de Ssubsistenţă cu depozitul central 

de Subsistenţă Obor. 
10) Penitenciarul Militar, 
11) Tăbăcăria Bucovăţ.. , 
12) Depozitul de unelte şi materiale de geniu, . 
13) Spitalul Militar „Regina Elisabeta“ cu compania. 
14) Spitalul militar de cai. 

| 15) Depozitele centrale de material sanitar şi larmaceutice 
Cu compania, - , 

16) Depozitele de remontă Cistău, 
17) Şcoala superioară de război. | 
18) Şcoala de tragere a infanteriei. 
19) Şcoala de subofiţeri de infanterie. 
20) Şcoala de tragere a artileriei. 
21) Institutul medico-militar. . 
22) Şcoala infirmierilor de cai şi potcovari, 
23) Scoalele marinei. 

24) Liceul militar Qraiova, 
25) Liceul militar laşi. 
26) Liceul militar Mănăstirea Dealului, 
27) Şcoalele Militar: 'de Infanterie şi administraţie. 
28) Şcoala Militară de Cavalerie. 
29) Şcoaleie Militare de Artilerie, Geniu și Marină, 
30) Şcoala Maeştrilor ds scrimă, 
31) Atelierul de reparaţii al atileriei grele. 
32) Corpul Aviației cu grupurile, 
33) Corpul de Aerostat:e cu grupurile. 
34) Batalionul de Jandarmi Pedeştri. 
35) Serviciu! Geografic al armatei, 
36) Plutonul trupei Ministe:u'ui de Răzbni. 
Art, 2. — Serviciul de Intendenţă de garnizoane, înființate 

prin Decizia Ministerială. No. 148, publicată în Monitorul Oficial 
No. 288 din 6 Martie 1918, netiind deplin organizate şi neavând 
birouri de ordonanțare, ofițerii de intendenţă dela aceste servicii 

„vor fi delegaţi de către comandamentele de divizii şi de către in- 
tendenţa stabiiimentelor centrale cu verificări de acte ale corpu-     



    
      

rilor şi serviciilor din oraşele de reşediriță, fiind bine stabilit ca Sarcina administiativă a Corputilor şi ser 

REGULAMENT 

Asupra organizării și funcționării Serviciului de control Special administrativ al armatei în timp 'de răsboi *) 
(M. O, 11 R. 1937) 

CAP. ] 

Scopul serviciului 

Art. 1.—Serviciul controlului special administrativ al arma- tei în timp de răsboi, creiat prin legea decretată sub No. 3.250 din 21 Decemvrie 1916, are de scop pe de.0 parte să asigure buna râriduială în administraţia armatei şi satisfacerea la timp a nevoilor ei, iar pe de alta să pună pe ministetul de răsboi în măsură ca, prin controlorii săj speciali, să se achite de îndato- rirea ce îi este pusă prin art. 1 din legea asupra administrații armatei, care îl face responsabil de niersul regulat al acestei administraţiuni. 
IE Drept aceia, acest serviciu de control special va avea de îndeplinit cele ce Urmează: 

| a) A controla, în numele personal al ministerului de răs- boi, modul în care se exercită serviciul în diversele ramuri ad- ministrative ale tuturor comandamentelor, corpurilor de trupă, | stabilimentelor şi celorlalte servicii ale brmatei, atât în zona armatei (zona opetaţiunilor şi zona etapelor), cât şi în zona inte= rioară, constatând Și raportând despre tot ce este referitor la bunul trai a] Oamenilor, la destularea cu tot ce este necesar trupelor şi la respectarea legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor date în materie administrativă ; 
! A contribui, prin acțiunea sa controlatoare, nu numai „a constata neorânduelile săvârşite, dar mai ales a preveni con=. tinuarea celor ce se vor găsi în curs de executare, propunând „AR acelaș timp măsurile ce ar îi de luat pentru satisfacerea la imp a diferitelor nevoj administrative ; FA cere concursul diverselor autorităţi publice pentru Salisfacerea cât mai urgentă a trebuințelor administrative ale 

„._*) Vezi ordinul circular No. 3379, trecut mai jos, telativ Ia ătribuţiu= aile controlorilor şi modul utilizărei lor în diferite anchete, etc, e            
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armatei, sau a Ceie întervenirea ministerului de răsboi potrivit 

cazului, pentru a da cuvenitele ordine autorităţilor respective. 

Art, 2'—In conformitate cu dispoziţiunile menţionatei legi, 

decretată la 21 Decemvrie 1916, toate administraţiunile - publice 

ale Statului, judeţelor, comunelor şi în general ale ori cărei ins- 

tituțiuni, stabiliment, fabrică, etc., funcţionând sub privegherea, 

sau cu autorizaţiunea Statului, sunt obligate -a da tot concursul 

cerut de către membrii serviciului de control special administra- 

tiv al armatei, sub sancţiunea prevăzută de codul penal pentru 

refuz de serviciu datorit legalmente. 

Art. 3.—Controlul special prevăzut în legea şi regulamentul 

de faţă este independent de controlut obişnuit exercitat pria 

serviciile auxiliare ale comandamentelor marilor unităţi care va 

continua să se îndeplinească conform legilor și regulamentblor 

în vigoare. 

CAP. II 

Organizarea serviciului 

Art. 4. — Serviciul. de control special administrativ al ar- 

matei în timp de război face parte din adrăinistrația centrală 

a războiului, constituind o directiune specială pe lângă serviciul 

contrelului, contabilităţii, contenciosului și pensiilor prevăzut în 

legea pentru organizarea ministerului de răsboi. 

| Această direcțiune cuprinde un comitet. de direcţiune şi 

controlori speciali. 

Membrii comitetului de direcțiune vor fi în număr de cinci 

numiţi în modul indicat la art. 5 şi 6. 

Pe lângă aceştia vor face parte de drept din comitetul de 

direcțiune secretarul general al ministerului de război şi direc- 

torul superior al serviciului controlului din acest minister, 

Nota.— Comitetul de direcţiune este desființat, iar atribu- 

țiunile se îndeplinesc de serv. controlului I.D. 59MO.1R. 919. 

Numărul controlorilor speciali, numiţi în modul indicat la 

art. 5 şi 6, va fi stabilit potrivit intensității trebuințelor şi spe- 

cialităţilor diferitelor ramuri ale administraţiunei armatei. 

Art. 5.—Numirile membrilor comitetului de direcţiune, pre- 

cum şi acelea ale controlorilor speciali, se vor face de către 

ministerul de răsboi, prin deciziunea ministerială, în condiţiunile 

prevăzute la at. 6. 

  
Tot în chipul”acesta se vor Îace şi înlozuirele, 

la aiegerea pentru aceste numiri se ţine seamă de aptitu- 

dinea “profesională a fiecărei persoane destinată a îi numită la 

acest serviciu, potrivit importantei mistuni de îndeplinit şi a 

specialităţei. ramurei administrative pentru care este destinat, 

Art, 6.Membrii comitetului de direcţiune se vor nunti 

“numai dintre ofiţerii din activitate sau rezervă. 

E
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Tot dintre aceștia se vor numi şi controlorii speciali, . Totuşi, controlorii speciali se vor putea numi și dintre foștii şi actualii funcţionari ai Statului, cari vor fi militarizaţi. pe tot. timpul campaniei. 
Pentru îndeplinirea însărcinării lor, aceştia se împart în | trei clase: clasa 1. cuprinzând pe cei cu un salariu brutp de * minimum 1—2000 lei pe lună, și cari vor îi asimilați gradului de general de brigadă; clasa II, cuprinzând pe cei cu. un salariu bruto lunar între 601 şi 1.200 lei și cari vor îi. asimiiati gradu- lui de colonel, și clasa III, cuprinzând pe cei cu un salariu bruto lunar până la 600 lei inclusiv și cari vor îi asimilați gradului de maior. îi | 
Prin „asimilare în sensul regulamentului. de faţă se înţelege echivalența cu gradele ierarhiei militare indicate mai sus numai din punctul de vedere al îndeplini ei misiunei lor speciale. | Clasilicarea se va face prin deciziune ministerială pentru numirea lor, 
Art, 7. — Președinția comitetului de direcțiune' aparţine de drept niinistrului de război, atunci când dânsul va găsi ne- . Cesar să ia parte la lucrări; în toate celelalte cazuri cofiiitetul va li prezidat de către acel membru din coinite! d:semaat p în de- ciziunea ministerială de numire. Se „> Art, 8. — Comitetul de direcțiuna nu va putea lusra decât fiind prezenţi cel puţin trei din..cei șaote memorii care-l compun. Toate măsurile luate de acest comitet vor îi constatate prin încheere de procese-verbale, înscrise întun registru Spe- - cial ținut de câtre directorul superior al controlului, 
Art. 9, — Repartiția controlorilor se va face de către comi- tetul de direcţiune şi va fi supusă aprobări. ministrului de război. La facerea acestei fepartiții se va ţine seamă de aptitudi- nile fiecăruia, Corespunzătoare diferitelor ramuri ale serviciilor militare și anume: - | 4) Controlul ad ministrativ propriu zis, care 'îmbrățişează Cunoaşterea teoretică și practică a legilor şi regulamentelor ad- ministrative militare, precum: legea pentru administrația armatei „Şi regulamentul de administraţie al corpurilor de trupă, legea asupra soldei în armată şi regulamentul ei, legea asupra contabi- lităţii publice, legea de rechizițiuni şi regulamentul ei, legea şi regulamentul măsurilor excepţionale, regulamentul serviciului de subsistență în campanie, reguiamentul serviciului tezaurului în „mp de război și altele asemenea *. „„„ Această ramură a controlului fiind referitoare la toate cor- Piitile și serviciile armatei făcând acte de adminisitaţie şi mânuind iondufi, numărul controlorilor speciali, destinaţi pent:u acest fel de conirol, va fi în raport cu numă:ul corpurilor şi serviciilor puse pe picior de răsboi; AI ici menltolul special şi tehnic, care îmb-ăţișează anume servicii militare, în câri, ps lângă administraţia propriu zisă, se execută lucrări și servicii de specialitate, 

« 
„*) Vezi toate aceste legi în Vol. II. 18    
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Pent;u acest îel de control se vor alege şi numi persoane 

pregătite şi experimentate în această direcţiune. N 
Art. 10. — Repartiția controlorilor, stabilită de comitetul 

de direcțiune şi aprobată de ministru, se va comunica fiecărei 

direcțiuni şi serviciu din ministerul de râsboi, pentru ca acest 

personal de control să fie pus în curent cu toate instrucțiunile 

daie şi cu toate ştiinţele privitoare la activitatea fiecărei ramuri 

de seiviciu spre a le putea urmări şi controla. 
Art, 11. — Şeiii serviciilor şi direcţiunilor. din ministerul 

de răsboi vor înlesni membrilor serviciuiul de control cunoaş- 

terea dispoziţiunilor din legi, regulamente, instrucţiuni şi ordine 

în vigoare, în baza cărora se conduc şi se execută serviciile 
armatei. 

Art. 12.— Comitetul de direcțiune are sarcina permanentă 
de a u:mări activitatea controlorilor speciali, propunând minis- 

terului măsurile prin cari s'ar putea asigura cât mai bine func-. 

ționarea serviciului, desvoltându-l acolo unde va îi nevoie. 

Comitetul va lua cunoştinţă de toate rapoartele âdresate 

iui de către controlori asupra celor constatate, avizând asupra 

măsurilor cari vor trebui luate de ministru, pentru îndreptare. 
Art. 13. — Pentru a se încredința de modul cum personalui 

controlului se achită de îndatoririle sale, sau pentru a lua cunoş- 

tinţă asupra modului cum de fapt se execută serviciile. În anu- 

mite părţi, uiinistrul de răsboi. sau comitetul de direcţiune, va - 

putea delega pe membrii săi cu anumite însărcinări importante 

pe cari le vor crede de cuviinţă. 
Constatările liecârui membru în parte vor fi supuse deci- 

ziunei ministrului de război cu părerea comitetului. 

CAP. UI 

Modul de a proceda al controlorilor special 

Art, 14.— Fiecare controlor special va avea precizată 

însărcinarea ce i se dă de către comitetul de direcţiune. 

Prin instrucţiunile directive formulate de ; comitetul 

de direaţiune i se va indica lămurit modul cum trebuie 

să procedeze pentru ca misiunea să asigure un control 

- eficace şi să condusă la atingerea scopului urmărit. 

Ia formularea acestor instrucțiuni se va ţine seamă 

de taetul și prudenţa cu care controlorul trebuie să pro- 
cedeze față de corpurile şi serviciile pe cari are să le 

„controleze, pentru a se evita stânjenirea mersului regulat - 

al operaţiunilor şi a se garanta păstrarea secretului lui. 

Ant, 15.— Pentru centrolul ce'ge va face corpurilor 
La



  

şi serviciilor din zona armatei, adică în zona operaţiuni= . lor şi în zona etapelor, controlorul special delegat al mi- nistrului de război va putea fi însoţit și de un ofiţer de- legat al Marelui Cartier General împreună cu care va face cercetarea. . E , | | In lipsa unei. asemenea delegări, controlorul special delegat de ministrul de răsboi Va proceda la executarea, ordinului de control dat de ministrul de răsboi, ; In cazul când la facerea cercetării controlorul special va îi însoţit de un ofiţer delegat al Marelui Cartier Ge- nefal procesul-verbal da constatare se va întocmi în du- blu exemplar, din cari unul se va înainta Marelui Cartier General iar cel de al doilea ministrului de răsboi, Pentiu controlul ordonat de ministrul de răsboi în zona interioară controlorul special delegat va, fi însoţit de un ofiţer numai în cazurile în Cari ministrul de răsboi va hotări aceata. 
Art. 16.—La descinderile - pentru control, controlorul special însoţit ori nu de un ofiţer delegat, cum se arată “la articolul precedent, se va înfățișa mai înţâi comandan- -tului militar superior din zona respectivă, făcându-i cu- noscut scopul misiunei ce are, după care dânsul Şi îns0o- iţi cu depline puteri a se prezenta 

  "“țitorul său sunt înveati 
"direct şi neprevestit la orice corp, serviciu depozit 'sau stabiliment militar *). 

VF ii: In urma acestei prezentări, prin simpla legitimare a | calităţii sale, Înfățişând delegaţiunea permanentă, prevăzută “l'art. 19, va avea dreptul a cere să i se pună la dispo-. :ziţie orice acte, scripte, registre precum și a constata _- existența fondurilor: şi materialelor, calitatea acestor ma=: „teriale, regularitatea și sinceritatea conturilor și În gene- “%2l a. oricărui act justificâtiv cu caracter administrativ, "Art. 17.—ontrolorii speciali nu pot da nici un ox- . in &aui“pregerie vre-o măsură de natură a schimba sau; modifica. mersul serviciului. Ă | 
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J| putea exetuta mai bine serviciul, rămânând ca personalul | respectiv, răspunzător, să aducă la îndeplinire părerile j controlorului special, întrucât nu ar fi contrarii. ordinelor ÎNbetinnenennan ae 2     ||. 9) Vezi şi ordinul circular de rai jos,    
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pe Cari le are, sau dispeziţiilor exprese ale legilor şi re- 

gulameatelor. | | | 

ART. 18.—De îndată ce controlorul special, singur 

sau cu însoţitorul său, potrivit cazului, va constata în- 

tun corp sau serviciu o stare 'de lucruri asupra căreia 

trebuesc luate măsuri urgent de îndreptare, dânsul (sau 

dânşii), va aduce la cunoștința comandantului sau şetului 

de serviciu imediat superior corpului sau serviciului con- 

trolat, prin adresă confidențială, starea de lucruri găsită 

şi mijloacele de îndreptare”). 
Controlorul special va comunica direct ministerului 

de răsboi constatarea sa, propunerile făcute şi rezultatul 

intervențiilor sale. 
In cazurile în cari controlorul special va fi însoţit şi 

de un ofițer delegat al Marelui Cartier General, conform 

art, 15, acest ofițer delegat va raporta Marelui Cartier 

General aceleaşi relaţiuni pe cari .controlorul special le 

va aduce la cunoştinţa ministrului de răsboi, cum se a- 

rată mai sus, 
Axt, 19. — Fiecare controlor special va purta asu- 

pru sa o delegaţiune sorisă a ministrului de răsboi, în- 

tocmit conform modelului anexat la acest regulament. 

Această delegaţie este dator să o înfăţișeze comandanţi- 

lor sau șefilor administraţiunilor pe cari le va vizita şi 

controla. 
-. Aceiaşi” regulă se va observa și de către membrii 

comitetului de direcţiune în toate cazurile când dânșii vor 

vizită şi controla în persoana diferitele corpuri și servi- 

cii ale armatei. 
CAP. IV 

Retribuţiunea membrilor controlului special 

Axt, 20. — Insărcinările date în baza legii membri- 

lor comitetului de direcţiune și controlorilor speciali, deși 

constituesc un serviciu obligatoriu legalmente datorit, to- 

tuşi ele fiind vremelnice, cei numiţi la acest serviciu de 

control vor continua să-şi primească retribuţiunile lor 

respective dela autorităţile de cari depind, fără nici un 

alt adaus. a 

+) Vezi şi ordinul circular de mai jos,
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Indemnizările pentru acoperirea cheltuelilor de de- 
plasare, în cazurile în cari vor trebui să meargă afară 
din garnizoanele lor de reședință, se vor hotărâ de către 
ministrul de răsboi, în raport cu cheltuelile reale făcute | 
cu ocaziunea acestor deplasări, 

MINISTERUL DE RASBOI 

Serviciul controlului, contabilităţii, contencios şi pensii 

- Delegaţiune 

In conformitate cu legea decretată sub No. 3,250 
din 21 Decemvrie 1916 și cu regulamentul ei de aplicare, 

este delegat, ca, în numele. nostru să îndeplinească fune- 
țiunea de controlor special al administraţiunii armatei în- 
timp de răsboi. 

Toate autorităţile militare sunt obiigate a-l recu- 
noaşte și a-i da tot concursul pentru îndeplinirea însăr- 
cinărilor ce incumbă funcţiunii sale, 

" “Toate autorităţile publice ale Statului, judeţelor și 
comunelor îi vor da concursul pe care îl va cere în in- 

_teresul serviciului, sub sancţiunea prevăzută de menţionata 
"lege. 

Ordin circular No. 3379 din 12 Septemvrie 1919, publicat 
în Monitorul Oficial No. 125 asupra atribuțiunei controlorilor şi modul uiilizărei lor în diferite anchete și controlui administrativ 
la comandamentele, corpurile şi serviciile armatei. 

Z2M. O, 44 p. of. 1919 
1) Ofițerii controlori de la serviciul controlului minis- 

“tetălui de războiu, sunt organele prin care mă asigur de 
una rânduială în administraţia armatei, de ul cărei mers 

regulat sunt responsabil precum și pentru satisfacerea la 
timp a-nevoilor ei. | 

3 Atribuţiunile acestor controlori sunt următoarele : 
2) Controlează în numele meu după ordine exprese 

ale subsemnatului, a!e secretarului general sau ale șefului 
serviciului controlului, singurii mei delegaţi de a ordona 

m  



    

E „controlorilor să ancheteze şi să conteoleza administrația 
armatei în orice comandament sau. serviciu militarizat, a- 

supra, modului în care se exercită serviciul administrativ 
„atât în zona armatei (operaţiilor și etapelor). cat şi în zona 
interioară, cu toate drepturile şi puterile prevăzute de alin. 
a, b. e. de sub ast. 1 din regulamentul controlului special. 

3) Cand comandanții marilor comandamente de armate, 
corpuri de armate și divizii, descoperă nereguli în admi- 
nistraţia unităţilor de sub ordinele lor, pot solicita minis- 
terului ofiţer controlor, pentru a constata cu acte legale, | 

nexegulele semnalate, însă controlorii tzimiși de minister 
„lucrează în numele meu şi nu au altă îndatorire faţă de 

comandanții ce i-au solicitat, de cât cela - prevăzute de 
art. 18 din menţionatul' regulament. 

4) Rezultatul constatărilor controlorilor se va prezenta 
subsemnatului de către şetul serviciului controlului pentru 
ca să se hotărască măsurile de indreptare, penale sau 
disciplinare, ce ar urma să fie luate contra celor găsiţi 
vinovaţi, 

5) Ofițerii controlor mu exacută de cât delegaţiile ce 
primesc de la subsemnatul, ori dela secretarul general sau 
de la șejul serviciului controlului. . Comandanții marelor 
unităţi nu pot să dea ordine de control și anchate con- 
trolorilor ministerului. 

6) Dacă în cursul „unei anehste sau control se des- 
copere şi alte fapte de cât cele prevăzute în delegaţia ce 

are, ofițerul controlor poata să pășească la cercetare însă 
să raporteze serviciului controlului şi. să ceară delegaţie 
de a ancheta faptele noui descoperite. 

1) Comandanții marilor unități nu pot să ; pună sub 
ordinele altora, pe ofițerii controlori. 

8) Dacă se formează comisiuni de anchete, contro- 
lorul ia partea ca delegat al ministerului de războiu şi 
corespunde direct cu ministerul; iar un exemplar al acte- 
lor incheiate. de comisiune se depune de controlor la ser- 
“viciul controlului. | 

9) Ofițerii controlori vor îi - primiți de. comandanții 
marilor unităţi și de orice comandant militar imediat “ce 
50 va anunţa și-i va da tot concursul de care va avea 
nevoe pentru executarea delegaţiunei ce i s'a dat potrivit, 

„art, 16 din regulamentul controlului special. 

  

c
a
t
e
i
 

 



      

279 
a nerearite 

Dacă nu este primit imediat controlorul procedează la anchetă sau control raportând telegrafic ministerului, 10) Verificarea și controlul administrativ sun: două acțiuni deosebite. Verificarea are de scop constatarea sin-  cerităţei actelor bănești, stabilirea alocaţiilor şi imputerni- cirea actelor de cheltueli cu forma, legală de plată, ete, iar controlul se încredințează dacă legile, regulamentele și toate dispoziţiunile ear cărmueae administraţia militară sunt executate, dacă drepturile persoanelor și statului sunt „respectate, dacă organele adminisţrative îşi fac datoria, ete, 11) Ofițerii controlori nu au eompetință a verifica acte și gestiuni, întru cât prin aceasta se calcă dispoziţiu- nile art. 4 din legea administraţiei armatei, care arată clar că „direcțiunea şi controlul nu iau parte la actele gestiunei pe care le dirijează şi le controlează“, 
12) Când pentru executarea unui control sau anchetă ar trebui mai întăi să se verilice actele şi gestiunile res- pective, controlorul semnalează cazul comandantului supe- rior al cireumscripţiunei și solicită veficarea actelor de către ofițerul de intendenţă care este însărcinat cu aceasta și apoi începe acţiunea de control, 
13) Comandanții superiori nu pot cere ofiţerilor con- trolori să verifice acte şi gestiuni pentru care au delegaţie | a le controla, — 14) Publicarea prezentului ordin circular în Monite- rul Oficial și al Oastei servește drept orice notificare și devine executor. 
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PARTEA II-a E | 

Anexele din regulamentii Serviciului administrativ, 
-ipâse la cârept ca toate modificările aduse *). 

— 

Anexa lit. A 

(art. 55 R. A.) 

I. Caetul de sarcine 

Notă — Caetul de sarcine este prescris de art. 73 din L, C. P. şi se 
întocmeşte după modelul tip prevăzut la anexa lit. A. din R. A. 

Îndată ce urmează a se face o aprovizionare şi mai înainte chiar:ca 
licifaţinnea să se publice, se întocmeste caetul de sarcine, care trebue să 
fie gata, pentru ca după apariția anunţului licitaţiei, amatorii. să poată lua 
cunoștință de el, în orele şi locul indicat în publicaţie. 

A se avea în vedere pentru a nu modifica principiile din caetul_de de 

sarcine incdel tip. ci uumai a completă locurile goale; căci acest cast este 

făcut după principii juriiiice ce nu se pot anula de justiţie, Dacă se pre- 
văd alte clauze decât 'cele afiate în el, acestea pot fi proibite de lege şi în 

acest 'caz cactul de sarcine e nul sau se poate anula în fața justiţiei, iar 

ofertantul, ştiind acest lucru, poate rezilia contractul ori'când nu i-ar con- 

veni conditiunile impuse. (Vezi şi ord. circular No. 15858 trecut mai jos), 

Relativ la obligativitatea de a se întocmi caetele de sarcine și con- 
tractele după modetele tip. este ord. cir. din M, O. 18, R. 1899. 

Caetele de sarcine se complestează potrivit aprovizionărilor pentru 
Care se fac, de exemplu: cact de sarcine pentru a servi la aprovizionarea 

pâinei trebuinrioase regirăentul lui . . . . . pe timpul deia îi Octomvrie 1912 
până la “aceiaşi dată 1913; sau carneijarticolelor de băcănie, legume, lemne, 

- iuraj, ori pentru. diferite materiale în care caz urmează a se arăta ce 
Ă, 

anume materiale trebue a se aproviziona, 

Actualul caet de sarcine general care serveşte, ca model ţip şi care 

modifică pe cel tipărit în regulament, este publicat î în M. O. 17 1909, după 
cum este trecut mai jos. 

Mai sunt şi cacte de sarcine speciale, tot ca modele tipe. Asiiel avem. 
a) Cart de saveine pentru construețiunile militare. M, O, 22 R. 1908 

b) Cuet de sareine pentru materialele necesare stab, avblerie, M. O. RA - 

R, 1906, 

*) Vezi nora depe prima pagină la tabela de materii, 
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C) Cact de savcine pentru materialele necesare marinei millare, M. 0, 4 R. 1905, 
d) Caet de sarcine pentru reimontarea cuilor Caraleriei, M, O, 51 R, 1910 €) Cuet de suveine Beniru vemontarea cuilor artilexii mitralicrilor şi ser siciiloi armatei, M, O. 14 R, 1913, , Comisiunea pentru remontarea cailor armatei. M, O. 48 R. 1911. 

Caetul de sarcine model-tip prevăzut de regulament 

MINISTERUL DE RAZBOIU Anexa lit. A, 

Direcțiunea 

CAET DE SARCINI !) 

ee ae ag an anna oacaaa 

Reguli de adjudecare 

ART. 1. — Licitaţia se va face în conlormitate cu legea contabilităţi publice din 1913, şi în deosebit cu art. 12—83 inclusiv, cari se vor alişa în sala adjude- cației şi după condiţiile prevăzute în prezentul caet de Sarcini, 
Nu sunt admise a concura la licitaţie : 
a) Persoanele cari în intreprinderile lor anterioare mau corespuns angajamentelor [avute cu administraţia militară sau n'au fost corecte în: aceste intreprinderi 2), b) Persoanele în stare de faliment ; | 
c) Samsarii, mijlocitorii sau comisionarii ; reprezen- tanţii producătorilor sau iabricanţilor vor putea fi ad- mişi în condiţiunile art, 8, 
e a 

: __“1) Acest cact servă ca model la întocmirea caetelor de sarcini de către minister, stabiliment, serviciuri şi corpuri de trupă. Condiţiunile generale din ei sunt aplicabile ia toate turnituriie, cele speciale întreprin- a derii se pot -moditica de autoritateă care îl. întocmeşte, fără însă a se de- părta de principiile prevăzute aci. 
Se ține un registru de persoanele cari au fost excluse de către 

îost publicat în Monitorul Oficial sau Sa primit ordine în acesi scop. La corpuri registrul se ţine de ajutorul Comandantului, 
ti 

Li  



    

ART. 2. — Societăţile comerciale vor -prezenta o 
copie .autentilicată de tribunal, de pe actul lor constitutiv 
spre a se constata dacă persoana care. se prezintă la 
licitaţie în numele său are semnătura societăţii, prin urmare 
dacă este îndrept a oferta şi a subscrie orice acte re- 
lative în numele societăţii, precum şi dacă obiectul so- 
cietății corespunde naturii întreprinderii pentru care se 
licitează. | 

Autentilicarea copiei pentru societăţile din streină- 
tate este supusă formalităţilor specilicate la art. 8 din - 
“acest caet de sarcini, . 

ART. 3. — Cel care prezidează licitaţia respinge 
“persoanele cari nu îndeplinesc condițiunile stabilite mai 
sus, menționând aceasta în procesul-verbal, precum şi 
cauzele respingerii. Ă 

- Despre oferte 

ART, 4. — Oiertele trebue să fie scrise desluşit 
purtând timbru de 30 bani și redactate coniorm mode- - 
lului. ce urmează: 

Timbru i 
legal OFERTA 

(30 bani) 

Subsemnatul... .. „ domiciliat in... .... având 
deplină cunoştinţă de condițiunile stipulate în caetul de 
sarcini, relativ la aprovizionarea . . pe timpul 
dela... despre care tratează publicaţia, No RA 
inserată în Monitorul Oficial No. ..... mă oblig a preda 
în acele condițiuni și cu preţurile de mai jos: 
  

  

“rețul pu Prețul 
Ca:iitatea FELUL. FURNITURIU, initate totai 

„ue 8. | Lei IB. 
  

  

                Total, | j |    
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Adică în total pentru întreaga furnitură lei... Pentru executarea contractului releritor la aceasță ofertă, îmi declar domiciliul în orașul . a... strada ...... „NO... ; depun și garanţia de lei .,... în 

Făcută la .,,.,, la 

(Semnătura ofertantului). 

Nota. — Relativ la stabilirea prețului unitar în oferte și contracte, vezi O. C. 4 M. 0. 12 of, 1900. 

ART. 5. — Ofertele nu se pot face în sala de adju- - decaţie ; ele trebue să fie aduse gata închise în :plic; pe plic va îi scris numele concurentului şi pentru ce anume furnitură ofertează. 
Olertele cari vor conţine orice iel de condiţii altele decât ale prezentului caet de sarcini, sunt considerate ca nule și neavenite. 
ART, 6. — Pentru executarea contractului ofertanţii chiar din străinătate nu-și pot declara domiciliul decât în România, 
ART. 1. — Se vor considera ca nule și neavenite olertele ce s'ar trimite prin poștă. | ART. 8. — Dacă concurenţii. din ţară sau străinătate nU S€ vor prezenta ei însăşi la licitaţie pentru a da oferta „a Subscrie contracrul și celelalte acte ce se întocmesc, pot împuternici pe alte persoane, capabile de a contracta, care să-i reprezinte și să subscrie în locul lor orice acte relative. Imputerniciţii din parte-ie, odată cu celelalte acțe relative, vor prezenta o procură specială autenţi- iicată la tribunal. Procura celor din străinătate va fi -“autentificată de autoritatea respectivă, ce contorm Je- - ”gilor acelor ţări este în drept a liorma asemenea acte " de notariat. | 

„Afară de aceasta procura va purta certilicarea le- gâţiunii sau consulatului român din localitate, prin care Să se constate ca autentificarea este dată coniorm le- ilor, din acea ţară și de către autoritatea îndrept a 0 da. 
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Traducerea în limba română a actelor provenite din 
străinătate şi menţionate în acest caiet de sarcini se va 
îace prin îngrijirea concurenţilor la ministerul afaceri- 
lor stăine în Bucureşti. 

ART. 9. — După începerea licitației şi deschiderea 
primei olerte, nu se vor mai primi altele sub nici un 
motiv. | 

ART. 10. — In caz de preţuri egale pentru mate- 
riale, efecte sau obiecte cari se fabrică în ţară se dă 
preferinţă fabricanţilor indigeni, coniorm art. 5 din legea 
pentru încurajarea industriei naţionale, inserată în JMo- 
nitorul Oficial No. 32 din 1887. 

ART. 11: — Nici o supraoiertă nu se admite sub 
niciun motiv, licitaţiunile prin ele fiind interzise “de 
art. 78 din legea contabilităţii publice; cele cari sar 

primi se pun la dosar fără a li se da vreun curs. 
Notă. — Supra-ofetanţii pot. fi excluşi dela licitaţii, 

după căzuri pe timp mărginit sau definitiv. M. O. 55 
of. 1908. 

Despre garanții 

ART. 12. — Concurenţii, odată cu olerta, vor de- 
pune şi garanţia de 100/0 prevăzută în publicaţii. 

Garanţia se va prezenta în recipisa Casei de de- 
puneri şi consemnaţiuni sau întrun cek al Băncii Na- 
ționale, Eă poate [i consemnată în numerar ori în efecte 
publice ale Statului sau ale societăţilor garantate de Stat. 
___ Se exceptează cazurile când garaţia nu trece peste 
1000 lei, în îacest caz ea se primește chiar de persoana 

“ însărcinată cu licitaţia, în numerar sau în efecte ga- 
rantate de Stat. | 

Dacă cel care a depus garanţia în vre-un cek al 
Băncii Naţionale sau în numerar rămâne adiudecatar, 

“suma se consemnează pin grija administraţiei militare 
„la, Casa de depuneri și recipisă se păstrează în Casa 

autorităţii care ţine licitaţia. 
Garanţia odată depusă nu se mai poate retrage ră- 

_ mânând la dispoziţia administraţiei militare în conlormi- 
tate cu cele prescrise în prezentul caiet. de sarcine.
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ART 3 

Locul și epocile predării. — Verificarea 

ART. 14. — Predarea în total a îurniturilor se va 
face la 

socotită deia data contractului, astiel, ca la expirarea 
termenului lixat să lie în total efectuată. 

„ART, 15.— Primirea sau respingerea furniturii se va 
lace prin verilicarea comisiunilor numite de administra- 
ţia militară, a căror procedare în lucrările de recepţie 
este hotărâtă prin prezentul caet de sarcini și instruc- 
țiuni ministeriale relative. 

Numai procesele-vesbale încheiate de :aceste comi- . 
“siuni pot constata lepalmente primirea sau respingerea 
lurniturii, | 

In caz când comisiunea, din orice cauze, nâr pro- 
ceda îndată după predare la verilicarea imediată a iur- 
niturii predate, întreprinzătorul nu poate formula dintra- 
ceasta nici o pretenţiuhe în contra administraţiunii mi-. 
litare, nici a pretinde, în caz de respingerea îurniturii, 
că viciile i-au îost lăcute cunoscut prea târziu, sau că - 
a lost pus astfel în neputinţă de a înlocui în timp util 
Îurnitura respinsă. n | | 

Comisiunea de recepție însă va fi datoare a pro- 
ceda la verilicarea lurniturii în termen maximum de 15 - 

zile dela data înregistrării comunicării întreprinzătorului 

  

  

„- 1) Se inscriu aci toate amănuntele privitoare la calitatea furniturii, 
Şi, eventual, detaliuri asupra modului cum trebuesc lucrate, preparate sau 
fabricate diferitele furnituri pentru a fi aceptavile. Pent:u îurnituriie im- 
portânte. dacă spaţiul lăsat : b:r nu este suficient pentru a trece atât con- 
„ditiunile de calitate cât şi u:odul de fabricaţie, aceasta se va face pe foi 

„ Suplimentare, cari se vor interpnne în text după art 13 aşa in;.cât să iacă 
„ Un COrp comun cu caetul, Caelui va îi numerotat după ce art, 13 va fi în 
intregime complectat, 
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„Că se poate proceda la recepţie, afară de cazurile -de 
forță majoră. 

Furnitura respinsă de comisiune, ca neîndeplinind 
condiţiunile cerute, rămâne pe seama întreprinzătorului 
cu obligaţiune a o ridica dela locul de: predâre în ter- 
men de 5 zile dela notificarea respingerii prin. simplă 

„adresă, pentru a cărei primire va libera dovadă. In caz 
de reluz, notificarea i se va face prin portărei, iar chel- 
tuelile relative se vor pune în socoteala garanţiei sale. 

Dacă, după expirarea acestor 5 zile, socotite dela 
notificarea prin simplă adresă sau prin  portărei, între- 
prinzătorul nu va fi ridicat furnitura, va fi supus la o 
taxă de magazinagiu de 50 bani la mia de lei pentru 
întreaga valoare a furnitutii respinse şi pentru fiecare 
zi. de. întârziere. Fracţiunile de mie se vor considera ca 
o mie întreagă. Cuantumul acestei taxe se va stabili de 
olițerul de intendenţă însărcinat cu Supravegherea ad- 
miniştrativă a corpului sau serviciului. 

ART. 16.— Furniturile distruse sau desființate de 
comisiune, cu ocazia diferitelor încercări, rămâne în sar- 

„cina întreprinzătorului. Numărul acestora se va hotâri 
«de comisiune, după felul furniturilor şi condițiunilor sub 
„cari ele se prezintă. | 

ART. 17.— Materialele şi obiectele cari vor servi 
la ambalagiul furniturilor va rămâne depozitului uude se 
lace predarea, fără nici un drept de despăgubire pentru 
întreprinzător, - 

Mărirea sau micșorarea cantității 

ART. 18.— Adminisiraţia militară îşi rezervă drep- 
tul de a mări sau micșora cu o pătrime cantitatea fur- 
-niturii adjudecată. 

Mărirea se poate face oricând şi cel mai târziu când 
rămâne încă două luni până la termenul predării. 

Furnizorul este obligat a preda cantitatea ce i se 
va mai cere, cu acelaș preţ şi în aceleași condițiuni, de- 
punând și partea proporţională din garanţie, dacă nu 
sa început încă predarea. i 

: Pentru furnitura suplimentară autoritatea militară 
“are Îacultatea de a prelungi termenul în caz de abso-   
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lută necesitate : ştrnizorul însă n'are -drepiul de a pre- 
tinde o asemenea preluugire sub nici un motiv. | 

Micşorarea îurniturii cu '/, se .poate face în aceleași 
condițiuni ca și mărirea, însă numai până la jumătatea - termenului de predare fixat prin contract. 

Facerea contractului, — Taxele de timbru și înregistrare 

ART. 19.— Taxele de timbru şi înregistrare şi orice 
alte taxe ce se percep în ţară sunt în sarcina întreprin-: 

zătorului (art. 55 din legea timbrului din 1906). 
Cei rămaşi adjudecatori la licitație sunt obligaţi ca cel mult în 5 zile dela aprobare şi fără a li se face | vreo notilicare să aducă hârtia timbrată pentru a în- 

cheia contractul; dacă nu o aduce în acest timp, se con- 
sideră că renunţă la contract, iar garanţia depusă ra- mâne în profitul Statului. | 

Intreprinzătorul va [i dator ca în' cel mult 5 ziie după ce-şi va primi contractul, să prezinte recipisa te- Zaurului pentru plata taxei de înregistrare, spre a se iace menţiune de această recipisă pe marginea con- tractului. 
| 

In caz când valoarea [urniiurii va fi mai mare de 100.000 lei taxa de înregistrare se va putea reţine trep- tat prin ordonantele sau mandatele de plată. contorm art, 46 $ 2 din legea timbrului şi art. 100 al. 2 din legea ” asupra contabilităţii publice. 
ART. 20. — Cedarea sau: transmiterea contractului “asupra altei persoane nu se poate face fâră consimți- „mântul ministrului de războiu sau delegatului său, care are dreptul de a o aproba sau nn; întreprinzătorul sub nici un moiiv nu 'se poate opune deciziunii luate. 

Moarte. — Faliment 
„ART. 21. — !n caz de încetare din viaţă a între- Prinzatorului, moştenitorii săi pot continua întreprin- derea, fie. prin ei însăşi, dacă au exerciţiul drepturilor, . îie prin reprezentanţii lor, dacă mau acest „exercițiu, însă numai în cazul în care ministrul de răboiu sau delegatul său ar găsi această continuare confermă inte- „Teselor administraţiei, 
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Moştenitorii sau reprezenţanţii lor, spre a putea 
continua întreprinderea, după ce. au făcut lormele legale 
trebue să prezinte ministrului sau reprezentantului său 

- O declaraţie autentică că înţeleg a continua cu execu- 
tarea strictă a tuturor stipulațiunilor din contract, 

Dacă însă ei fac declaraţie autentică de renunțare 
la contract, sau dacă ministrul sau delegatul său găsesc 
continuarea contrarie interesetor administraţiei, contrac- 
tul se reziliază şi se continuă satislacerea serviciului, 
lie în regie, ie făcând o nouă adiudecaţie; iar pentru 
dilerența în plus, care ar rezulta din noua adjudecaţie 
sau din cheltuelile în regie, administraţia militară se 
despăgubeşte din garanţia întreprinzătorului care, în caz 
de lucrare în regie, nu-i va fi liberată înainte ca lu- 
crarea să fie terminată, sau în caz de nouă adiudecaţie 
înainte ca noul adjudecatar să îi început efectiv conti- 
nuarea lucrărilor, spre a se putea vedea ce despăgubire 
se va lua din garanţie. , 

Faculiatea ce administrația militară îşi rezervă prin 
acest articol este aplicabilă și în cazul când întreprin- 
zătorul, fiind o societate în nume colectiv sau în co- 
mandită, şi unul din asociaţi sau unul din comanditari 
ar înceta din viață, chiar dacă societatea ar avea un 
obiect *determinat şi actul său constitutiv ar conţine 
distincţiunea prevăzută de art. 1526 din codul civil. | 

ART. 22.— ln caz de faliment, ministrul de războiu 
sau delegatui său consideră contractul ca reziliat de 
drept; pune lucrarea în regie sau îace o nouă adjude- 
caţie şi se despăgubeşte din garanţie de diferența de 
cheltuială în plus. 

„ Liberarea garanţiei. se va lace conlorm alin. 3 de 
sub ait. 21. | 

Cazurile de forță majoră 

ART. 23. — Dacă întârzieri în predarea îurniturii 
Sar produce din cauză de forţă majoră, întreprinzătorul 
sau acel care îl reprezintă, este dator a înştiința admi- 

_nistraţia militară în termen cel mult de 48 ore dela în- 
„ “tâmplarea faptului,



  

întârziere executarea furniturii 

    

1 MOI: Pe 

  

-* Penteu cazurile de forță majoră, întâmplate în timpul transportului furniturii, pe apă sau pe uscat, termenul de 48 ore pentru notilicare va curge din momentul în. care întreprinzătorul a fost încunoștiințat, moment pe care dânsul trebue să-l probeze. o „Orice prevenire întrun timp mai îndelungat nu se va ţine în seamă și pentru întârziere : se va aplica în- tocmai prescripţiunile caetului de sarcini. Pentru cazurile de lorță majoră întreprinzătorul este obligat a prezenta acte în regulă, liberate de auto- rități, menţionând cazul şi timpul cu cât se pune în 

Actele trebuie să fie lormate şi ele cel mult în 48 ore dela notilicarea făcuţă administraţiei militare, care Îşi rezervă dreptul să decidă asupra temeiniciei mijloa- celor de probaţiune prezentate de întreprinzător. | ART. 24— Cazurile de Îorţă majoră se consideră a) Incendiul în total. al fabricei: | b) Incendiul unei părți din fabrică. care ar face imposibilă continuarea fabricațiunii : | c) Inundaţia Îabricei : 5 d) Evenimente diverse, cari ar face inposibilă fa- bricaţia şi pe cari lurnizorul îu le-a putut prevedea Şi iutâmpina; 
e) Nauiragiul vasului sau deraiarea trenului în care Sar găsi forniiura, - 

| ART. 25— Cazurile de forță majoră nu degajează pe întrepriunzători de a executa contractul şi a preda lurnitura; li se va putea acorda însă prelungiri de ter- mene, cari nici întrun caz nu va putea trece peste datele fixate prin legea de contabilitate publică (art. 32) pentru executarea serviciului, adică până la 1 Iunie „după finele anului financiar. în care lurnitura trebuie predată. 
Dacă întreprinzătorii nu vor îi în stare a executa pre- | darea furniturii cu această prelungire de termen, cazul € forță majoră nu va mai constitui nici un drept, -Conctractul se va reziiia, jar administraţia militară se va €Spăgubi din garanţie, de diferența de cheltueli făcută Cu executarea întreprinderii în regie, sau printr'o nouă adjudecaţie. 

E 
19 

 



         

ART. 26, — Adminisțraţia' militară are dreptul â 
invoca în folosul său cazurile de forţă majoră prevăzute 
la art. 24 și a impune întreprinzătorului o amânare a 
predării fu; niturii. sau chiar rezilierea contractului, când 
cazurile de forță majoră sar întâmpla stabilimentelor 
militare şi ele mar mai putea Îuncţiona. o 

Dasă stabil'mentul, în total sau parte din el, pentru 
care ar fi iost destinată iurnitura, ar Îi lost distrus, con- 
tractu! se reziliază de drept, fară ca întreprinzătorul: să 
poată pretinde vreo despăgubire. Se va lace excepţiuni 
când furnitura de predată se va putea utiliza în total 
sau în parte la ake stabiii:nente si;nilare ale adiminis- 
traţiunii militate, în care caz preda:za se va face la aceste 
stabilimente. 

Se consideră încă ca cazuri de forţă majoră în î0- 
losul administraţiei militare. mobilizarea armatei. Toate 
îurniturile contractate pentru a se preda corpurilor, ser- 
viciilor sau stabilimentelor în garnizoanele lor, vor înceta 

"a mai Îi predate şi contraciele vor îi de drept reziliate, 
fără ca întreprinzătorii să aibă drept de despăgubire. 
Dacă însă lurniturile vor îi trebuincioase trupelor în 
perioada mobilizării şi concentrării, ele se vor preda în 
condiţiunile art. 163 din regulamentul serviciului subsis- 
tenţei în campanie, 

Reducerea prețurilor contractate ') 

“ART, 27, — In caz când predarea nu se va efectua 
la epocile determinate în cantităţi lixate, administraţia 
militară va Îace o reducere a preţului din contract, pentru 

„fiecare zi de întârziere, în modul următor : | 
a) Pentru cele dintâi 15 zile de întâziere de doi 

la mie pe zi; | 
b) Pentru alte” 15 zile următoarea, reducerea va [i 

de trei la mie pe zi; 
Reducerile se vor caleula pe sumele cuvenite între- 

prinzătorului, ca valoare a îurniturii întârziate şi pe tot 
timpul întârziat, . | | 

(Vezi. modificarea M. O. 25 p. r. I9Il,



  

îi | 

Ele se vor scădea din primele conturi ce va avea de încasat. 

  

N 

Rezilierea contractului și pierderea garanţiei 

ART. 28. — Administraţia militară are dreptul să rezilieze contractul încheiat, cu pierderea garanţiei, în cazurile următoare : 
a) Dacă întreprinzătorii nu predau îurnitura în con= dițiunile stabilite şi la termenul îixat; 
b) Când contractul s'ar ceda sau transmite altei persoane fără consimţimântul ministerului: 
c) In toate cazurile anume prevăzute în acest caet de sarcini, precum şi dacă sar constata că  întreprin- Zătorul prin îraudă ar căuta a se abate dela condiţiu- nile stabilite şi tot astiel ar depune îurnituri din cele respinse de comisiune. 
ART. 29. — Dacă contractul se reziliează, adminis- trația războiului este îndreptăţită a-şi procura furniturile „din orice pătte, prin orice mijloace prevăzute de legea contabilităţii publice şi cu orice preț, fără ca întreprin- zătorul să aibă dreptul de a face vreo întâmpinare asupra procedărilor ce se vor urma. 
Atât diierenţa de preţ, de va Îi, cât şi orice alte cheltueli de orice natură Sar fi făcut pentru aprovizio- narea furniturii, se vor acoperi din garanţie, restul se Vor vărsa la tezaur în profitul Statului. 
Când contractul sar rezilia numai pentrucă o parte din Îurnitură n'a fost predată şi această parte nu va i mai mult de jumătate din furnitură, administraţia mili- tară va putea decide, după cazuri, pierderea garanţiei Pioporţional numai cu Îurniţura nepredată. 

„Art, 30.— Gatanţia se va pierde şi în următoarele Cazuri : 
_ Când întreprinzătorul ar refuza, după ţinerea lici- laţiei, să subscrie procesul-verbal relativ ; când nu ar aduce hârtia timbrată, pentru contract; când nu ar Subscrie contractul la timp (48 ore dela subscrierea Contractului de ministru) şi când nu ar plăti taxele de » înregistrare şi alte dări prevăzute de lege.



    
„Despre plăți 

IE ART. 34. — Sumele cuvenite întreprinzătorului pen- 
| „tru furniturile predate şi primite în regulă, se vor plăti 

"în moneda ţărei (argint, bilete de bancă sau aur) con- 
iorim legei de contabilitate publică şi după conturi în 

- regulă ce se vor prezenta. 

  

Note suplimentare la caetul de -sarcini 

1. Pâinea și carnea se vor contracta de corpuri pe peri- 
oade de un an, socotit dela 1 Octomvrie la 3U Septemvrie viitor 
de oa:ece toamua este epoca. cea mai avântajioasă când se pot: 
face asemenea aptovizionări îi bune condițiuni, 

Bineînţeles că pâinea nu se va aproviziona din comerţ de 
cât atunci când nu există manutanțe miiitare în garnizoană, în 
care caz corpurile sunt obligate.sa lua pâinea degia ele coniornt 
iustr. anexa litera B din regulam. soid:ior pag. 106 cae zice: 
„pâinea se va cumpăra toţdeauna deia manutanţeie militare,, ori 
de câte ori acestea există in garnizoane“, 

2. În caeieie de sarcini cari se vor întocmi de către cor- 
purile ce irupă pentru procurarea pâinei şi carni, se va avea 
în vedeie a se intercaia dispoziţiunile pievâzute de art. 163 din 
regulamentul serv. sub. în campanie M. O. 20 R. 1906 care sunt 
tirmătoarele : 

1. Intreprinzătorul se obligă a procura corpului contractent 
în condițiunile prevăzute în acest caet de sarcine, pâinea sau 
catnea necesară, pe tot timpul mobilizărei sale, până în ziua 
inclusivă a plecărei corpului din garnizoană, oricare ar fi efec- - 
tivul său. - 

2. Dacă întâmplator mobi lizarea trupelor are loc în ultima 
Aa lună a duratei acestei întreprinderi, contractul se consideră de 

drept pretungit încă pentru 0 lună din Ziua publicărei decretului 
de mobilizare. 

3, Pentru pâinea Sau caruea procurată. pe timpul mobili- 
zărei, preţul siipulat în contract, va putea fi sporit la suma ce 
se va hotărâ de către comandaritul corpului de trupă, fără nici 

un drept de împotiivire din partea întreprinzătorului, în ceeace 
priveşte predarea cantitaței cerute, | 

1) Semnătura celui care contractează În numele administrației răz- 
„Boiului. „i 
i 2) Semnătura contractantului adiudecatar, 3]    



    

    

         

   4. Sporul se vă fixa, luându-se de baza preţului curent-cu - Care se.va vinde în localitate, la acea epocă, pâinea sau carnea. | 5. Se va puiea pune la dispoziţia întreprinzătoruiui, lucra= tori militari, dacă din cauza chemărei sub'drapel a luciătorilor civili, ar avea :nevoe de in aseinenea ajitor. 

Ordin circular No. 15.858 din 13 Iulie 1919, relativ la executarea. ari. 73 și 174 din legea contabiiității publice şi art. 53 anexă lit. A din regulamentul de administraţie, cu privire la ținerea licitaţiilor, | . 
M, O. 32 p, of. 1919 

S'a observat că nu se execută legea contabilităţii publice şi regulamentul de administraţie în ceiace priveşte ținerea licitaţiilor. S'a văzut publicaţii în care se arată că fiecare furnizor să se prezinte Ia licitaţie cu modelul său, din fusnitura ce se âprovizio- nează ; ori cu procedeul acesta nu mai este licitaţie ci o simplă con- tractare prin bună învoială. ” | „ Pentru ca pe viitor să nu'se mai repete asemenea abateri, se atrage atenţia tuturor comanda mentelor, corpurilor şi serviciilor ar- matei, a lua n:ăsuri ca publicaţiile pentru licitaţii să se facă aşa după cum pisvede art. 14 din legea contabilităţii pubiize iar condițiuvile ce t:ebue să îndeplinească lurnitura, să se arate lămurit în caetul de Sarcini, care să [ie întocmit conform cu art. 73 din legea contabilităţii publice şi anexa lit. A din regulamentul de administraţie, caiete de sarcini ce nu trebuesc mod'ficate, întrucât modelul este făcut după principii juridice ce nu se pot anula da justiţie. | | Dacă se va trece clauzele afară de cele hotărâte Şi vor fi în de- zacoră cu legile învigoare, este cazni să se anuleze caietele de sar- Civi În faţa justiţiei şi deci a se prejudicia interesele ministerului, de răzbui. 
| Pe viitor, pentru fiecare licitaţie ce se va anunţa, se va tri- mite și ministerului (Direcţia respectivă), copii depe publicaţii „ŞI caetul de sarcini întocmit, spre a se vedea dacă sa executat „. întocmai prevederile legilor şi ordinelor în vigoare, 

. „1. Despre contracte 

Nota, — Contractul este o Convenţiune prin care se dă "maştere unei obligaţiuni, 
-_ Prin convenţiune se înțelege acordul a două sau mai multe Voințe prin cari se naște, se modiiică sau se desfiniează un ra- : port juridic, Art. 942 Cod, civil confundă cont-actul cu conven- unea şi dă contractului această definiţie a convenţiunei (Nacu ol. il. pag. 403), | 

„_„ Ooligaţiunaa este o datorie isvorâtă dia un drept şi con- „ Sistă în a da, a faze sau a nu face ceva, 
Diviziauea contractelor, Contractele se devid . în mai multe feluri, a 
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Prima diviziune : 

1, Contractul bilateral sau sinalagmatic este acela care dă 
naştere la obligaţiuni din ambele părți contractante, ca contractul 

"de yânzare, închiriere, schimb, etc., (art, 943 C. civ.). 
2. Contracinl unilateral este acela care face să-se nască 

obligaţiuni numai pentru una din părţi—ca contractul de îm- 
prumut cari nu dă naştere la obligaţiune decât din partea celui 
ce se împrumută de a restitui la termen suma împrumurată (Art 
944*Cod. civ.) | | 

| Tot ca contracte unilaterale se consideră şi oferta sau po- 
licitaţiunea, care din moment ce a fost cunoscută de cei căruia 
a fost adresată devine obligatorie (art. 38 Cod. comercial). Dacă 
olerta a lost acceptată și notilicată ofertantului, atunci devine 
un contract bilateral. 

A doua diviziune: . 
1. Contractul oneros este acela în care fiecare parte voeşte 

a-şi procu'a un avantagiu (art. 945 Codul civil) contract de vân- 
zare, închiriere împrumut, etc. 

2. Contractul gratuit în care una din părţi voeşte a procura 
fără echivalent, un avantagin celeilalte ca: donațiunea, testa- 
mentul, etc. art. 946 Cod. civil, 

A treia diviziune: 
e 

1. Contractal oneros comulativ când obligaţiunea unei părți 
este echivalentul oblig. .celeilalte (art. 947 Codul civil) contr, 
vânzare, chirie, împrumut, 

2. Contractul oneros aleatoriu când echivalentul depinde de 
un eveniment încert (art. 947 Codul civil) ca contr. de asigurare, 

A patra diviziune : 

1. Contractele solemne sunt acele pentru validitatea căruia 
legea cere împlinirea unei formalităţi, cari lipsind, contractul e nul 
contractul de căsătorie, contractul dotal, adoptaţiunea, dohaţiunea 
şi ipoteca. 

2. Contractele consensuali care se formează prin simplu 
consimţimint al părţilor. Sunt toate celelalte afară de cele dela 
No. 1 (contractele solemne), 

In fine contractele mai pot îi principale sau accesorii, când 
pe lângă un contract principal se alătură un altni accesoriu și . 
contracte numite şi nenumite. după cum -sunt sau nu prevăzute 
de lege. » | 

II, Condiţiunile esenţiale pentru validitatea conrenţiunilor 
sunt: (art 948 Codul civil). 

a) Capacitatea de a contracta. Poate contracta orice per- 
soană care nu este declarată de lege incapabilă. 

Sunt incapabili de a contracta; 
1. Minorii. 
2. Interzişii.
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3. Femeile măritate, 
4. Toţi acei cărora legea le-a prohibit oarecare contracte 
In caz de se contractează cu vreuna din aceste persoane , 

se poate da naştere la o acţiune în nulitate de partea celui in- 
capabil, aceste incapacităţi fiind create de lege în interesul lor 
iar nu pentru acei ce au contract cu ei şi cari nu pot invoca. incapacitatea. De aceea trebue a se observa de a nu se con- 
tracta cu inca pabilii. 

b) Consimţimântul: valabil al părților. | 
Consimţimântul nu este valabil când este dat prin eroare” 

smuls prin violenţă sau surprins prin dol (art. 953 cod, civ.). Dă 
„Maştere la actiune în nulitate. 

Eroarea este credința greşită ce are cineva asupra unui 
lucru, ex.: am crezut că cumpăr diamante şi mi-a vândut sticlă, 

Violenţa când consirmţlmântul a fost smuls prin amenin- 
țarea unui rău considerabil asupra persoanei şi averei sale, acesta 
dă naștere la acţiune de anulare. Când însă e violența materială, 
când mi-a forțat mâna pentru a face un înscris, atunci consim- 
țimântul este nul dela sine şi dă naştere la acţiune penală. 

Dolul când mijloace viclene întrebuințate de una din părţi 
sunt astfel în cât fără aceste machinaţiuni, cealaltă parte nu ar 
fi contractat, (Vezi art. 900 end. civ.). | 

c) Un obiect determinat. Acesta este unul din elementele 
esenţiale lără care contractul nu poate exista. 

Numai lucrurile ce sunt în comerţ pot fi obiectul unui 
contract. Nu pot forma obiectul unui contract lucrurile publice : 
strada, biserica, funcțiunile publice, ete. | 

Obligatiunea trebue să aibă. un obiect determinat, cel puţin în 
specia sa. Nu mă pot obliga să-ţi vând un animal, dar mă pot 
obliga a-ţi vinde un cal, bou, etc,, fără a preciza care anume. 

Lucrurile viitoare nu pot fi obiectul unei obligaţiuni. 
d) O cauză licită când nu e prohibită de legi sau contrarie 

bunelor moravuri şi ordinei publice. (art. 908 c, civ). Sunt nute 
convenţiunile de concubinaj, prostituție, case de joc, etc. 

NU. Efectul conrenţiunilor. | 
Convenţiunile legal făcule au putere de lege între părțile 

contractante. Eie se pot revoca prin consimţimântul mutual sau din cauze autorizate de lege (art. 966), 
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Contraciul model tip. prevăzut de regulament 
N 

(M. O, 17 R. 1909) . 
| Anexa lit. A, 

| CONTRACT Art. 55 

Intre subsemnaţii, 1)... de o parte şi 
Deea de alta, 

In urma licitaţiunei publicată in „Monitorul Oficial, 
No. 3)............ s'a stabilit și convenit cele ce urmeăză: .. 

ART. |. — Snbsemnatul, 4)... ae a mă 
0blig5)........... nau cantitate des)... ua 
„ART. 2, — Preţul cuvenit pentru această furnitură 
va li de?).......... lei. 

ART. 3. — Condiţiunile ce trebue să îndepiinească 
furnitura termenul de predare, modul de recepție al 
iurniturei, acţiunea - ce 8) ai Şi rezervă 

„asupra garanţiel depuse, precum şi toate celelalte ces- 
tiuni de detaliu, privitoare la executarea contractului de 
față, sunt cele prevăzute în caetul de sarcine pe deplin 
şi fără nici o rezervă, acceptat şi semnat de ambele părţi 
contractante, şi care caet de sarcine, în mod implicit, 
jace parte integrantă din acest contract .), 

ART. 4. — Pentru asigurarea îndeplinirei obligaţiu- 
nilor stipulate prin acest contract şi caet de sarcine, 
subsemnatul 4)... ..... neant am depus garanţie la 
casa de depuneri şi consemnaţiunig suma de!) ..... 
lei, iar recipisa respectivă sub No... sa depus în 
Casa 8)... 

  

, 1) -Numele, pronumele, gradul şi funcțiunea celui ce contractează în 
numele aaministrației militare şi autoritatea pe care o prazintă, 

2) Numele, pronumele proiesiunea şi . domicilul furnizorului contrac- 
tant. Dacă ei este prezentat prin'o altă persoană, se va menţiona : 
pîn baza“ procurii speciale autentificată de tribunalul nea sub 
No... din 

3) in urma înţeiegerei prin bună învoială cin ZIUA cae aaa 
4) Numele şi pronumele furnizorului. , 
5) A preda sau contecţiona cutărei autorităţi militare. 

16) Obiectul furnitureii. exprimat în cifre şi în litere, 
7) în cilre şi în litere, unitar şi total, 
8) Autoritatea militară care închie contractul. 
9) Dacă împrejurări diverse ar face să se admită excepțiuni dela 

caiet ele se arată anume în contract, bine lămurite, pentruca în execu- țiune să nu rămână urmă de îndoială i . 
- +10) în cifre şi în litere,
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ART. 5, — „Domiciliul ce subsemnatul 4... | declar pentru executarea contractului de faţă este în cresa Strada... mu. NO. 
Făcut în dublu: exemplar atât acest contract câţ şi. . caetul de sarcine relativ, luându-se câte unul de jiecare . din părțile contractante,      

       
          

       

          
         

        
    
       
         
   
     
      

     
   

   
     

Pee enma aa e ein aa 

A j Nota 1, — Contractele se f 
E pe timbrul legal de 2 sau 10 

tura, întrece sau nu suma de 500 lei şi anume: -- „Art, 20 al. 7 din legea timbrului M. 0.13 R. 1906. >» Contractele încheiate între particulari sau fatre par- i ticulari și vre-o autoritate publică, pentru întreprinderi i Și executări de Îgerări 
t 

ac în dublu exemplar fiecare 
lei coala. după cum. furni- 

reparațiuui, fatreţineri,- transpor- turi şi ori-ce furnituri sau aproviziunări a! căror preţ total nu va trece peste 500 lei“ sunt supuse la, taxa timbrului jix de 2 lei coala, precum și taxa de Întegistrare- de 50. bani la suta de lei“, , | | | Iderm la taxa timbratăi fix de 10 lei co tările. sau furniturile de mai sug, întrec 500 lei precum “ si la taxa de înregistrare de 50 bani la sută de lei con- form art. 46.al..2 din legea timbrului, 
Contractele de vânzare și cumpărare de producte. agricole șt animale, sunt supuse la timbru fix de 1 leu coala conform art. 19. al. 9 din legea timbralui. In această - privinţă este şi ord, cir. No. 6 M. 0. 12 8, 1907 în | „î:, următoarea cuprindere: - a 

i „Când productele vândute a: matei sunt: chiar de pe ""% moșiile proprietarilor sau arendașilor ce au contractat cu | - Ministerul de războiu, actele se considera ca. vânzări de | producte, se fac pe timbra de un-leu și suni scutite de taxa de înregistrare; iar când contractelă suit încheiate de ministerul de răsbdiu cu intermediari: speculanţi, actele se consideră ca contracte de furnituri Şi sunt "supuse tira- 

4 

ala când luc-   

   11) Semnatură celui case contractează în num boiului si a directoruțui Sau șefului de serviciu, 
ele-adniiriistraţiei tăz= 

12) Semnăţu «contractantului adjudecatar, 
>      
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brului fix de 2 și 10 lei și în acest din urmă caz şi taxei 
de înregistrare de 50 bani la suta de iei“. 

Nota 2. — La plata dărilor către stat. a se mai ob- 
serva Că în caz când furnitura e de natura celei „specifi- 
cate mai jos și trece de 1000 lei, se va supune şi la taza 
de 25 bani la mie. 

Tabela C. din legea patentelor (ultimele modificări 
din 1889). 

„„ Întreprinzătorii de luerări: publice, precum: pavag€ 
poduri, sosele construcţii mari şi alte asemenea se taxează 
pe lâugă patenta de clasa | şi cu 25 bani pentru fiecare 
mie de lei ce constitue preţul ce primeşte dela, orice între- 
prindere publică sau privată până la maximum de 1000 lei. 

Nota 3. — D. M. No. 48 din 31 Ianuarie 1914, pentru 
înfianțarea unui registru, capitolul diverselor, art. 864, pen- 
tru contractele de productie şi materiale, încheiate cu furni- 

zori, armatei. 
Ei 

M. O. 5R, 1914 ! 

Pentru aprovizionarea materialelor și productelor tre- 
buincioase armatei, comandamentele, serviciile şi corpurile 
de trupă urmează ca în fiecare an să încheie contracte, 
conform prevederilor legii contabilităţii publice şi legii 
timbrului. 

In scopul ca orice autoritate militară, care a încheiat 
" diferite: contracte, să poată centraliza toate acele contracte 
pe garnisOane și furnizori, se înliințează un registru, în 
care s9 vor înscri contractele şi numele furnizorilor. 

Fiecare furnizor va avea partida sa deosebită. 
| Dacă un îurnizor va avea ua singur contract pentru 

- zaai multe feluri de producte și materiale, se vor deschide 
atâtea partide câte fsluri de producte ara contractate. 

Fiecare partidă va cuprinde toate indicaţiunile relative 
dela începutul și pâna la deplina lichidare a contractului, 

În executarea unui contract intervin adeseori împe- 
jurări deosebite, precum : mărirea sau micşorarea cantită- 
ţilor, prelungirea termenului de predare, cedarea sau trans- 

„_miterea lor asupra altor persoane, rezilierea lor din cauza 
neîndeplinrii condiţiunilor, ete. 

'Toate aceste schimbări vor fi trecute în registru — 
după caz — la partida fiecărui iurnizor. 
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Mai ate necesar ca, oricând, se poată vedea situ- - ația contractului, adică: cât sa predat, ce sa plătit, precum şi dacă predările s'au făcut în termenul fixat, 
i-%ii, Operațiunile acestea se vor face la partide, înainte de ordonanţarea conturilor, ce reprezintă valoarea acelor 
materiale, prin înscrierea proceselor-verbale de predare, 
alăturate la acele conturi. Serviciile de intendență dela 
comandamente nu vor ordonanța nici o factură, decât după 
ce şeful biuroului materialelor va certifica pe conturi (fac- 
turi) că a operat în registrul de partide procesele-verbale 
de predare, alăturate la conturi ; iar după ordenanţare se 
va face menţiune, tot în registru de partide de modul 
cum s'a efectuat plata, 

Acest registru va face parte din tabelul de nomen- latura imprimatelor prevăzut de D. M. No. 119 din 20 
Aprilie 1911, şi anums: din capitolul diverselor, art, 864, luând fiinţă dela data apariţiei deciziunii de faţă, 

Comandamentele vor face operaţiunile privitoare _tu- 
turor contractărilor în exerciţiul 1913/1914, în care scop 
depozitul de imprimate le va trimite registrele necesare. 

Aceste registre se vor tipări şi se vor da ca parte 
anuală după regulile stabilite pentru toate imprimatele 
armatei. 

Publicarea acestei deciziuni în Monitorul Oastei servă 
drept notificare, 

4 

Alte diferite Jelurl de contracte ce se fac obișnuit în armată 

1) Contractul de vânzare (art. 1294—1405 C. div). >» 
2) Vinderea este o convenţiune prin cari două părţi se obli- 

gă între sine, una a trnnsmite ceieilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi prețul lui, 
b) In această categorie intră contractele de furnitnri pentru „ Subsistență sau materiale ce se predau administraţiei militare. 
c) Contractul de vânzare poate fi bilateral sau unilateral, „EI este oneros, comutativ, consensual. (Vezi explicaţiele de mai „Stis), " 

„„_ 4) La formarea lui a se avea în vedere condiţiunile esen- țiale pentru validitatea convenţiunilor. Ele se formează întocmai după modelul tip de mai sus, ” €) Este un act sub semnătură privată, adică nu se autenti- fică, când e vorba de lucruri mişcătoare. Are acelaș elect ca și actul autentic întru cât se recunoaşte scriptura sau semnătura părţilor contractante (art, 1176 şi 1172 C, Civ.) 
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„n î) El'se face în atâtea exemplare originale câte părți sunt 
CU intersse contrarii, obisnuit în două exemplare fiind un vân- 
zător şi un cumpărător. Fiecare exemplar trebue să facă menţi- 
une de numărul exemplarelor ce s'a făcut. Dacă aceste reguli nu 

"se observă, contrantela nu sunt valabile. Cu toate acestea lipsa 
:.de mentiune că contrastul s'a făcut în număr îndoit, etc. nu poate 

îi opusi da acelea care a executat în patrie, convenţiunea, (art. 
1179 £, Cui), e | 

E 8) Câad este vhrba de cumpărare de imobile. contractele se 
„fac de minister, urmând a"se avaa în vedere de serviciul con- 

„ fencios, dilerite tormalităti răative la: proprietate, autentificare 
-transciințiuni, ete. : 
- h) Regitele dela aliniatâle e şi / de mai sus, sunt 'comune 

„.. Pentru orice fel de contraste şi urmează a se avea în vedere la 
facerea lor, | | 

i) Toate exemplarele 'se fac pe timbru fix de 5 lei pentru 
„ Vânzări mobiliare sau imobiliare -până la prețul 1400 lei inclusiv 

* (art. 22 al. 5 L. "T). iar pentru. un preţ mai mare pe timbru fix 
„de 10 iei (ait, 23 al, 5 L. T). plus taxa de înregistrare de 3 la 
> sută (art, 47 L. Ţ), 

Vânzăiile de bonuri mobiliare făcuta de autorităţile admi- 
„Ristrativa prin organele lor, fie prin! licitaţie fie prin bună în- 

Voială, sunt supuse la taxa de înregistrare de 3-la suiă care se 
va achita de cumpărător deosebit de preţul cuimpărărei (art. 47 

„L. T). Sint scutiie vânzările de producte, vezi însă nota de 
- mai sus, E 
„+ Contractele pentru întrepiinderi şi exesutări de lucrări, 
reparaiiuni întrețineri trânsporturi şi "orice fel de furnituri sau 
Drovizionări, sunt supuse la timbru fix de 2''ei până la valoarea 

"de 500 lei. iar -pentiu cele mai mari ca.5)9 tei. timbru fix 10 
"Îpentru fiecare exempla:) osebit taxă da inragistrare de. 50 bani 
„la Sută pentru cele mai mari ca 500 lei Ari. 2Dal. 7; 23 al.4; 
46 al 2 din L. T; (Vezi notile de mai sus). 

-.2). Contractul de locaiiune (art. 14:0—:450 C Civil). 
„19 Obiectut contrastului da lo:aţiune, este un lucru' sau o 
„lucrare (ast. 1410)... a 

- | 3) Lois k 

* din 'pă'tila. cv; 
„Sința uaui urs 

5) 
pării sa î 
ceala'tă pai: i 

i î : i 

"lor. pro ii, | . | | 
Se chiamă. închiriere, iuc țiunea edificiilor şi aczea a miş- 

     
   

    

      

ionilor este un contract. prin care una 
a se fidlatorrşa a asgua cois: 
"ru uă iat) dei : 

  

n p:ej detciminut, a ave ceva pentru 

cătoaseior. _ ai aa 

„*-Arendare, locaţiunea foiidurilor rurale. —- | 
Presfaţiunea, kicrărilor; locaţiunea muncei și a serviciu lui, 

      

22 ddr esti ua contact i in care una din 

de mai inuite feluri şi au  regulele . 
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Antrepriză, luarea săvârşirei unei lucrări drept un preţ 
E “determinat, când materialul se dă de acela pentru cae se exe- |: cută o lucrare “(art. 1413) sau cu materialul său (art. 1478). 

1; 5) Contractul de locaţiune este bilateral, oneros, comutativ, ii consensual. 
6) La formarea lui a se avea în vedere al. d, e. f, dela 

contractul de vânzare. , 
7) Contractele de locaţiune în armată î. și au aplicaţiunea 

la angajeri de maeştri, armurieri, muzicanți, etc., adică „orice personal civil ce se angajează urmează regulele stabilite de con- ., tracte, fiind considerate ca contracte de locaţiune a manci şi a - 
serviciului. 

8) Ele sunt supuse la taxa timbrului proporţional, conform “art, Sim 42 L.T. a Ia cc Nu sunt supuse la plata taxelor de înregistrare. 
Aceste contracte se fac pe o singusă coală timbrată; cele- „ laltate exemplare se fac pe hârtie simplă. - . 
Sunt supuse la formalitatea vizei Administraţiei financiare, „în termenul de 30 ziie dela data când începe închirierea sau „ arendarca, i SE 
9) Relativ la angajarea maeștrilor, vezi instrucțiunile minis- teriale dela anexa lit, G acest manual relativ la condițiuni, de 

aptitudini, termine de angajare, salariu, perimisii, disciplina, etc,, 
care toate. trebue observate la angajarea meseriașilor. 

10) Relativ la reţineri pentru pensiuni, registrul matricol al. meseriașilor etc., vezi legea meseriaşilor M. Q. 7 p. r. 1907 precum şi regulamentul M. O. 25 p.r. cu instrucţiunile din M, 
O. 26 acelaş an, trecută Vol. 11. o A 

11) Relativ la formalităţile pentru închirieri de clădiri. și 
"terenuri, vezi art. 54 și urm. din R. C. din 1908, Vol. Ii, 

„Contract de lecajiune | - 

(Mode!) 

. .. . a. 
Intre subsemnaţi, 1) ...,. deoparte şi 2) . 

„de alta. | 
„In baza actelor prezentate prin 'petitiunea înregis- 
trată la No... şi a procesului-verbal al comisiei exa- 
“minatoare, s'a stabili şi convenit cele ce urmează: | . - ţ NR - . : 

  
  

-"1) Numele pronumele şi gradul comandantului corpului sau șeful | serviciului. : ! 
„___2) Numele, pronumele, profesiunea şi domiciliul celui ce se an- . gajează, 

-    



    

pa pd j 

30 . - — , | m 

1) Subsemnatul 1)...... mă angajez ca maes- tru 2) în regimentul 3). .... pe termen de 4) .... 
ani cu începere dela 5)....,. RR 

2) Mă angajez a urma corpul în acest timp în orice garnizoană va Îi deplasat precum şi în timp de manevre 
şi războiu, dacă trebuinţa va cere. 

3) In caz când corpul nu ar mai avea .nevoie de serviciu pentru care mă angajez, consimt a fi concediat 
înaintea expirărei termenului din prezentul contract, liind anunțat despre aceasta cu o lună înainte. 

4) Mă oblig a mă supune în totul regulamentelor 
militare în ceeace priveşte serviciul și voiu respecta în- tocmai programul ce se va stabili de corp pentru servi- 
ciul zilnic. | 

5) Mă oblig asemeni a executa orice lucrare privi- 
toare meseriei niele, fiind răspunzător de materialul ce 

„mi Sar încredința, care în caz de pierderi Sau atricăciuni 
mi se va imputa din salariil meu. | 

» 6) Pentru toate condiţiunile neprevăzute în acest 
contract, mă supun în totul dispoziţiunilor cuprinse în 
instrucţiunile ministeriale No. 10347 pubiicate în M,. O. 
34 p. r. din anul 1900. Vezi instrucţiunile în vigoare dela 
anexa lit. G. acest manual. | . 

7) Pentru serviciul la care mă angajez prin acest 
contract corpul îmi va plăti un salariu lunar de lei (în 
cilre şi litere). Plata acestui saiariu se va face lunar și 
pe timp servit, 

8) Pentru care sa încheiat prezentul contract în du- 

1 Numele pronumele, profesiunea şi domiciliul celui ce se anga- jează, , , 2) Mecanic, armurier, fierar, potcovar, curelar, croitor, gagist muzi- cant, etc. 
! 3) Art. 5 din instrucţiile relative la angajarea maeștrilor, vezi la anexa G acest manual. , , Ma , 4) La muzicanți : mă oblig a cânta din cutare instrument, a instrui și învăţa elevii din corn Sau muzică ce mi-se vor încredința, a cânta în toate ocaziile când ml se va 'ordona. | Na , , 5) Acest contract se va trimite la administraţia financiară pentru viza “după cum S'a aratat mai sus, la descrierea contractului de locaţiune.
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blu, luându-se câte un exemplar de fiecare din părţile 
contractante, : | 

a Făcut la... la: „a a + 1908, 

Comand. Regimnentulua 

Colonel. a 

Maestru 

: NO... 

(No. de eşire din registru, corpului, unde se trece 
în întregime), Se 

„1. Explicafiuni relative -la modul cum se fac 
aprovizionările armatei 

„1. Principii generale 

Dileritele subsistențe şi materiale necesare armatei se apro-. 
vizionează în două modu:: | 

a) Prin cumpărături b2nevole sau tocmeli, 
'b) Prin cumpărături “torţate' sau rechizițiuni, 
Tome!:e sunt de două feluii: 
1. Prin adud<.a'ie, +m baza uasi licitaţiuni publice făcută 

prin conzurei:a şi publi. iate. ” 
2. Prin bună iavoială, | 
Re:.hizi: uniie sunt şi ele de două feluri: . 
i Cu dept ia de:păgubire în ţară la noi, conform legei 

Onvei::uniior ce sar închera, | 
„2. Fără die ia despăgubire în ţară inamică, fiind. conţi- 
arate ci contribui:uni de:războiu. în baza dreptului de războiu, 

Ss săpune mai la vale, printipiy generale numai asupra 
meieio-, care după cum am spus se fac în două feluri: | > D. Piz adiudecație şi în acest caz trebuie a. se îndeplini 

Umăloareie reguli prevăzute de legea contabilităţei publice a statului; 
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1, Despre licitaţii 

În regulă generală, toate. cumpărăturile din care de- rivă o cheltuială a statului, trebuiesc făcute pe calea pu- blicităţei și a concurenței, prin licitaţiune' şi adjudecaţiune publică, conform art. 70 din legea contab. publice Vol. II. Nu se poate face nici un contract, tocmeală sau ad- judecaţie peste limitele anului jinanciar,  Escepţiuni pen- îra contractele de arendare, închiriere,  construcţiuni și reparaţiuni publice ; aprovizionări de iurage, materiale şi muniţiuni trebuincioase armatei, în acest caz se trece în bugetul fiecărui an partea de cheltuială cuvenită (art, 69 L, C. P.) : : Licitajiunele se efectuează numai de ministru sau de delegaţii acestuia, în baza împuternicirilor speciale sau prevederilor diferitelor legi sau Tegulamente. 
Aceşti delegaţi pot fi directorii superiori din minis- ier, comandanții de corp armată, divizii, garnizoane; co- mandanţii ecrpurilor de: trupă, şefii de servicii, etc, (Art, 80 L. C. P. art. 17 L. A, ast. 9 din instrucţiile pentru a- prov. combustibilului, ari, 4 instrueţ. aprov. furajelor, art. SAR. A) | 
Publicaţiile. O licitaţie începe mai întâi prin a se publica, 
Anunţul licitaţiilor se face în forma şi modul pres- cris de art, 74 L. C. P. (Vezi vol. II). Se va observa ca anunţurile să indice punctele 1, 2, 3 de la art. 74 „precum și menţiunea de textele art. 72—83 L, C. P.. 
Ele s'ar putea redacta astiel ; modificându-se după 

trebuinţă. : e 
(Autoritatea care publică licitaţia). . 
„In conformitate cu ordinul (dacă există) sau cu art... din cutare lege sau regulament, . se publică spre  cunoş- 

„ființa generală că în ziua de (ziua, luna, anul) ora... se 
„va ţine licitaţia publică prin oferte serise în pretoriul co- 

mandantului regimentului (cutare) dia garnizoana (cutare) 
pentru darea, în întreprindere a. următoarelor producte 
(sau materiale): * - Si 

Condiţiunile şi caetul de' sarcine respectiv, se pot 
vedea în toate zilele de lucru în cancelaria regimentului 

" dela orele... . 

   



  
  

          

Licitaţia se va ţine în conformitate cu art. 72—83 din legea contabilităţii publice. p. enCurenții vor fi însoţiţi de o garanţie de 10 la sută din valoarea turniturei, 
e 

Comandantul (83) No. şi data publicaţiei | 7 Relativ la limitarea concurenţei streine, cazurile Şi Mo- dul cum se fac publicaţiunile în streinătate, vezi notă de mai jos, 
| Vezi și art. 10 caetul de sarcine, în caz de preţuri egale se dă preferință fabricanţilor indigeni. Vezi și nota 1 de mai jos pentru avantajele acordate de lege meseriașilor români. | 

. Garanţiele. Relativ la garanţie, legea nu prevede a se: face menţiune în publicaţie, cu toate acesțea este bine a se aduce aceaata la cunoștința concurenţilor, cu atât mai mult că aceăsta este prevăzută de art, 12 cast sarcine anexa lit 

Art. 12 din caetul 'de sareine „modelul tip. prevede 10% ; pentru combustibil este tot 10/0 vezi art. 25 iastruct, acest manual; pentru furaje 5% producători și 10% prin licitaţii, art, 32 instruct. relative- E Pentru Construcţiunile militare este fixat 5 la sută garanţie provizorie şi 10 la sută gâranţie definitivă M O. 28 din 1900. 
In principiu garanţiele (numerariu sau efecte pnblice a statului or recunoscute de stat) se depun la licitațiune în _recipisa administraţiunilor financiare etc. (art, 12 caet  sarcine model tip), 

„Pentru garânţiele mai mici de 1000 lei, acestea, se pot Primi de persoana însărcinată eu licitaţia, fie în numerariu, Îie în efecte (art. 12 caet sarcine mode] tip) care se con- semnează apoi la Casa de depuneri. cc Cactul de sarcine. Mai înainte ca licitaţiunea să se pu- blice trebue să se întoumească caetul de sarcine, după mo- delul tip: prevăzut la anexa lit. A din R. A. care trebue 

       



  

006 

să fie gata, pentruca după apariţia anunţului lieitaţiei, a- 
matorii să poată lua, cunoștință de el în orele indicate în 
publicaţie. A se avea în vedere a au modifica nimic din 
caetul de sarcine model tip, ci numai a complecta locurile 
goale; căci acest caet este făcut după prineipii juridice ce 
nu se pot anula de justiție ; dacă se prevăd clause altele 
decât cele ailate în el, acestea pot fi prohibite de lege și 
în acest caz caetul de sarcine e anulabil în faţa justiţiei, 
iar contractantul știind acest lucru, îl poate rezilia ori când 
nu i-ar conveni restricțiunile impuse. Asemeni Contractul 
nu trebue să prevadă dispozițiuni care ar modifica caetul 
de sarcini, ci și el trebue făcut asemeni după modelul tip. 
Vezi pentru toate acestea anexa lit, A din acest manual, 
cu adnotaţiunile respective. Relativ la cele de mai sus, vezi 
ord. cir. M. O. 18 p. r. 1899. 

Ținerea licitaţiei și adjudecarea se va tace conform dispozi- 
tiunilor art. '75—84 din L. C. P. (publicate vol Ii precum şi 
după regulele prevăzute de instrucţiunile anexate lit. D) din R. A. 
(acest manual). 

A se observa: 
a) Să fie alişat în sala de adjudecaţie, textul art, 72—83 din 

L. C. P. (publicate mai jos) conlorm art, 84 L. C.P. 
b) Licitaţiunile orale sau prin strigări, se pot face pentru 

o valoare mai mică ca 5000 lei, art. 75 L. C. P. 
c) Supra oiertefe sunt cu desăvârşire interzise (art. 78 L. 

C, P. art. 11 caiet sarcine). 
d) Licitaţiunile sunt de drept închise îndată după deschi- 

derea primei oferte, care trebue să aibă loc la ora prevăzută în 
publicaţie (art. 9 caet sarcine), 

e) Nu se mai prevede a se fixa un maxim sau un minim 
de preţ pe care concurenţii să nu-l poată întrece sau micşora; 
este lăsată o deplină concurenţă. 

î) Ofertele se datează şi subscriu de cei ce ţin liciţație pe 
măsură şi imediat ce se deschid, după care se trece în procesului 
verbal art, 80 L. C. P. și înstruc. anexa lit. D), 
/ g) O adjudecaţiune nu e valabilă decât după ce s'a aproba 

de autoritatea care a ordonat licitaţia (ministru sau delegaţii săi) 
ast. 31 L. 0.P. * 

- Procesul verbal al licitației. Se formează chiar în şedinţă 
şi îndată ce licitațiunea s'a deschis începe a se redacta. El îre- 
bue să cuprindă dispoziţianile prevăzute de. art. 80 L.C.P. 
(de mai jos). La corpurile de trupă, proseesul verbal s'ar putea 
redacta ca mai jos, modificându-se după trebuinţă. Se face în 
“dublu, unul în registru şi unul pe hârtie separată. 

La procesul verbal se dă mumărul care urmează în registru | 
de procese verbale al comisiei aprov, sau comisiuni recepţie,



  

   
PRPCES-VERBAL *) 

Astăzi anul una mie nOuă sute opt luna Ianuarie în şase zile, Oi membrii comisei de aprovizionare a regimeritului...... (sau subsemnatul comandant al garnizoanei... în baza delega- țiunei date din ordinul No... ) constituită prin ordinul de zi 0........... întrunindu-se Pentru a proceda la ţinerea licitaţiunei pu- blicată în Monitorul Oficial No......... din... „relativă la darea în întreprindere a cantităței de (carne, Pâine, lemne, Îuragiu,“ etc.). âm constatat următoarele. 
1. La ora... S'a anunţat prin Strigări deschiderea licita- ției, după care s.a prezentat următorii concurenţi: . D. N. N., domiliat În Oraşul......... strada........... No........... (etc.). „2. Procedându-se la verificarea calităţei şi -capacităței con- curenților conform arț. 76 din L. C. p. şi art. 1 din caetul de Sarcine în baza actelor prezentate (sau fiind cunoscut personal 

  

concurenţi. 
4. Sa întrebat cu glas tare dacă mai este vreun concurent |. cara doreşte a olerta, punându-se în vedere că după deschiderea primei olerte nu se mai admite nimeni a concura, Asemenea s'a | picut ungscut Că nu .se admit supra oferte conform art. 78 it 

. . 

    
5. Sa procedat apoi la primirea garanţiilor care fiind con- 

/-.  lorme cu caețul de sarcine (vezi descrierea de mai sus a garan- “i tillor) s'a admis (iar d-lui N, N, neavând garanţia legală s'a respins) după cara s'a procedat la deschiderea ofertelor depuse în plicuri închise, citindu-se în. auzut tuturor preţul oferit şi :.!* garanţia depusă iar rezultatul a iost următorul : 3 e DIN, Na oferit preţul de ...... — (În cifre şi în litere) - depunând ca garanţie sumă de lei (în cilre şi litere şi cu menţiune „dacă e în recipise, efecte sau numerariu) 2 D-I N. N. idera ca mai sus. IN o 6. Oferta d-lui... cuprinând. escepţiuni dela caetul de „„Sârctne (a se arăta ce anume) s'a respins. 
, "+: (Toate oiertele“ se rețin se subscrie şi  daiează de toţi Membrii). ” 

_ În casul când mai multe oferte ar fi cu aceiași preţ se Procedează conf. art 77 L. C. P. de mai jos. | „ Î. Dintre ofertele admise. cea mai avaniagioasă, fiind a 
d-lui... Comisiunea a adjudecat provizoriu furnitura, asupra D-sale, Teținându-se garanţia depusă, care se va consemna la Cassa . de depuneri, Ni | | îi 

*) Este dat ca model, se poate modifica după ttebuinţă, |   1       

  



        

„8. Garanţiile depuse de ceilalţi cencurenți, li s'au înapoiat, 
după ce sa pronunţat adjudecarea, 

9. Pentru constatarea acestor operaţiuni s'a încheiat în şe- 
dinţă prezentul proces-verbal care s'a subscris de comisiune, adju- 
decatar şi de ceilalţi concurenţi, (d. N. N. ma putut a suberie nes- 
fiind carte nu a voit să subscrie pentru motivul cutare (art. 80 L. C. 
P. demai jos) Acest proces verbal se va supune decisiunei d-lui........... 
(ministru, comandant al corpului de armată, comandant al regi- 
mentului, etc). , 

4 (Urmează semnăturile). 
% 
Resultatul licitației se înaintează pentru aprobarea ministru 

lui sau persoanele pe cari ministru ori legi sau regulâment, le 
au autorisat pentru âceasta. (Art. 81 L. C. P. anexa lit. D. din 
R. A, acest manual,” 

Astfel, resultatul licitaţiunilor pentru lemne și furagiu se 
înaintează comandamentelor care aprobă sau nu adjudecaţiunile 
în basa autorisaţiei ce ar avea, sau le înaintează la rândul său 
ministerului. Resultatul licitaţiilor de o valoare mai mare de 
50.090 lei, se supun aprobărei consiliului de miniştri (art. 81 L. 
C. P.), chiar când sunt relative la hrană, echipament, etc. care 
se lichidează din fonduri bugetare sau a stab. militare M. O. 50 

„p. of. 1895 pag. 1015. (Vezi excepţiile pentru timp războiu la 
art, 5 pag. 14 acest manual) 

La corpurile de trupă şi serviciuri, în casurile când sunt 
autorisate prin lege, regulam. sau ordine a ţine licitaţtuni, ele se 
fac atunci de comisia de aprovis. conlorm art. 54 R A, iar 
rezultatul se aprobă sau nu de comandant (nota 2 pag. 47 acest 
manual) dacă aprovisionarea e lăsată în sarcina corpului, cum 
este hrana trupei, contrar se trimit la aprobarea comandamen- 
telor. - 

Pentru servicii, licitaţiunile se ţin şi se aprobă în confor- 
mitate cu regul. speciale după cari se conduc sau cu ordinele 
ce ar avea. | 

Actele ce se înaintează ca rezultat al licitaţiei sunt: pro- 
cesul verbal original semnat de cei ce au ţinut licitaţia, de 
concurenţi şi de adjudecațar. La corpurile de trupă procesul- 
ve:bal original, se face în registru de procese-verbale. ale co- 
misiei de aprov. Pe lângă procesul-verbal se înaintează ofertele 
datate şi semnate de membrii comisiunei și în registrate, 
. Toate acestea însoțite de un raport în care se va arăta 
părerea pentru. a se aproa sau nu (instrucţii anexa lit. D). Relativ 
ia înaintarea tutulor actelor şi resultatele licitaţiunilor anterioare 
este ordin cir. M. O. p. r. 1888 pag. I41. | | 

Modul cum se ţin licitațiunile, vezi articelul de mai jos şi 
anexa lit. D din R. A. acest manual: 

Modul cum se redactează procesul-verbal vezi art. 80 de 
mai jos. - Si
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Contractarea se face numai după ce licitația s'a aprobat de cei îndrept şi se închee de ministru .sau de persoanele ce au ţinut licitaţia în numele Şi ca delegaţi ai ministrului. La contractare urmează a ss avea în vedere contractul mo- del tip, şi dispoziţiunile cuprinse în anexele A şi D ambele din R A acest manual. 
Textul art. 72—83 din L. C. P. care urmează a fi afişate - în sala de adjudecaţie, pentru a se lua cunoștință de concurenți. Art. 72, Licitaţiunile publice, relative la Îurnituri, la lucrări, la expleataţiuni şi la fabricaţiuni care nu pot fi supuse fără inconvenient unej concurențe ilimitate, vor fi mărginite între persoanele care vor îi recunoscute capabile de a concura de că- tre adminisțraţiune, Castele de sarcini vor indica dovezile ge capacitate ce urmează a se produce, spre a îi admise la licitaţiu ne. Art, 73. Caetele de sarcini vor determina natura şi cuan- tumul garanţiile ce lurnisorii sau antreprenorii vor trebui să depună spre a îi admiși la licitaţiune şi pentru a garanta înde- plinirea contractului, 

Ele vor determina de asemenea. şi acţiunea ce admintstra= țiunea va exercita asupra acestor garanţii, în caz de neîndeplinire a angajamentelor, 
Ori cari ar îi popririle şi sechestre făcute asupra sumelor cuvenite întreprinzătorilor, ele nu se Ver putza apiica decât asupra decontului final ; toate aceste sume ve: servi mai întâi la asi- gurarea lucrărilor contractate, apoi la plata lusrătorilor, a agen- țiloc, tașeronilor şi furniturile de materiale, până la terminarea şi recepţia provizorie a luciăriler, | Art. 74. Anunciurile licitaţiunilor s2 ver publica, afară de casurile de urgenţă, cel puţin cu 36 de zile înainte, prin jur- nalele oficiale și cele maj răspândite în ţară, și prin toate mij- * loacele de publicitate, iar pentru licitaţiunile mai importante, cari ar întrece suma de lei 100.900, termenul publicaţiunei va fi de cel puţin două luni, 
Numai în casul când furniturile sau lucrările ce vor îia se da prin licitațiune, vor îi din cele pentru cari nu s'ar găsi o concurenţă îndestulătoare între producătorii sau întreprinzatorii din ţară pentru a garanta preţurile cele mai avantagioase, anun- ciurile de licitațiune se vor putea publica şi în străinătate, Anunciurile vor indica : 

al. Locul unde se pot vedea condiţiunile ; 2. Autorităţile înaintea cărora se vor ține licitaţiunile ; -3 Locul, ziua şi ora pentru adjudecaţiune ; Art. 75, Licitaţiunile se fac prin olerte scrise şi sigilate. Olertele se vor depune sigilat în şedinţa publică. *. „„ Licitaţiunile se pot face şi prin strigări când obiectul ce se licitează are o valoare mai mică de 5000 lei (legea din 4 Mart, 1906). 
„Ministerul se Ya pronunţa asupra licitaţiunilor în terimen: maximum de două luni, | 
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Art. 76, Mai înainte de deschiderea ofertelor se cercetează 
garanţiile şi dovezile de capacitate presentate de concurenți, 

E Nu se vor deschide?decât oiertele acelora cari vor înde- 
plini condiţiunile de capacitate şi cari vor fi -depus garanţiile 
cerute. - 

Art, 77. In casul. când 'mai mulţi concurenii ar oferi acâlaş 
preţ își când acest preţ va fi cel mai avantajos din cele cuprinse 
în ofe:te, se va proceda'lao nouă adjudecajiune chiar în această 
ședință prin noi oferte şi numai între concurenţii cari au oferit 
același preţ. 

Art. 78. Licitaţiunile cu supra oferte sunt interzise. E 
Art. 79. În casul când o licitațiune nu va avea nici un resul- 

tat, lie din Jipsă de oferte, fie din cauza exageraţiunei preţusilor, va 
trebui să se facă o nouă face-care de licitațiune într'un termeu mi- 
nimum de 15—30 zile ; iar pentru licitaţiunţie mai importante, cari 
ar trece peste suma de 100.000 lei, acel minimum va [i de 45 zile. 

Art. 80; Rezultatul fiecărei licitaţiuni se va constata printr'un 
proces-verbal, care va relata toate împrejurările operaţiunilor. 

Acest proces-verbal se va încheia în şedinţă chiar, îndată 
după deschiderea ofertelor, şi se va constata adiudecaţia faţă cu 
toţi concurenţii, însemnându-se atât numele fiecărui concurent, 
cât şi preţul cuprins în eferta sa. Preţul va fi scris nu numai 
în ciire, dar şi în litere, i | 

Acest proces-verbal se va subsemna de ministru sau de de- 
legatul său, de adjudecatar și de toţi cei alți concurenţi prezenţi. 
Nevoinţa sau neputința din partea acestora de a subscrie se va 
menționa în proces-verbal. e IE 

Art. dl. Adjudecaţiunile'şi readjudecaţiunile vor îi totd'auna 
supuse aprobârei ministrului competent și nu vor fi valabile și 
definitive decât după această aprobate. 

- Rezultatul licitaţiunilor de o valoare mai mare de 50.000 
lei vor îi supuse aprobărei consiliului: de miniştrii. 

Art. 62. În caz. de neexecutare a contractului, furniturile, 
transporturile şi lucrările se vor scoate din nou în licitaţiune, în 
contul adindecatarului, sau se vor executa în regie. 

Art. 83. Orice licitaţiune abătută din formele prescrise de 
această lege va fi considerată ca nulă. 

Art. 84. Textul art. 72—83 va fi totd'auna afișat în sala de 
adjudecaţiune. | Na 

Asemenea se va face menţiune şi în publicaţiune despre 
aceste articole. 

Il. Cumpărături prin bună învoială 

Se pot lace cumpărături prin bună învoială în cazu-. 
rile prevăzute de art. 71 L. C. P. (de mai jos) și în cazurile 
ce ar îi prevăzute prin legi speciale (art. 70 L. C. P.). 

z “Aceste cumpărături nu sunt supuse la concurența 
"publică, se fac însă oferte pentru ele şi se închee con- 
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tracte întocmai ca și la cumpărăturile pria licitaţie. Con- tractele încheiate prin bună învoială vor îi aprobate ase- meni de ministru sau delegatul său şi vor trebui să fie însoţite de acte justificative (eferte, devize, planuri, me- 
morii, ordine, etc.). 

| Când asemenea eontragtări sunt de o valoare mai mare ea 10.000 lei, se supun aprobărei consiliului de mi- niştri (art. 85 L.C. P.) chiar când sunt relative la hrană, echipament, ete. destul numai să se lichideze prin fondu- rile budgetare sau acele a stabilirn, militare. D. M. 269 M. 0. 50 p. of. 1895 pag, 1075. -- 
La stabilirea prețurilor prin bună învoială, se ia ca normă mijlocia cumpărăturilor în cei din urmă trei ani, 

1 

„Cum și valoarea ce circulă pe piață M. 6 O. p.::of. 1896 pag. 71; 

Ordinul Ministerului de răzbeiu, Direcţia Intendenţei No. 4795 din 11 Iunie 1914. 

La aprovizionările făcute de comandamente prin bună învoială se primesc oferte din cari unele nu prezintă nici | 0 seriozitate astiel: | 
Unii . furnizori fae oferte numai pentru” a încurca lucrurile ; iar parte di stabilimentele industriale prezintă olerte pe care a doua zi nu le mai țin în seamă pretex- tând diferite motive. 

„În unele cazuri retragerea ofertelor o fac lesne dacă sa scăpat din vedere să se îa şi garanţia legală. 
Pentru a curma acest neajuns, vă rugăm a dispune caori decâte ori se caută eferte prin bună învoială să fie la bază şi garanţie legală. 
Bine înţeles că nu intră în prevederile de mai sus cumpărăturile făcute din piaţă cu bani gata prin sistemul comercial „văzut şi plăcute, 

Modul aprovizionăriler În corpurile de trupă i 
Relativ la cumpărarea alimentelor necesare hranei trupei upă cum rezultă din art. 54 şi 55 din R, A, 'se poate face în trei moduri, după găsirea cu cale a comandantului, care hotără= şte prin ordin de zi modul cam urmează a se aproviziona. „__ 4) Prin adjudecaţie în baza. unei licitațiuni publice făcută Prin publicitate şi concurenţă, (art. 54 R. A). 
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Acest mod de aprovizionare este general şi se întrebuințează 
mai înainte de a se ajunge la celelalte moiuri de aprovizionare. 
În acest caz sa procedeiză întocmai după regulele arătate mai 
sus, Se fac publicaţii, caete de sarcine iar operaţiunile licitaţiei 
se constată prin p:oces-verbal al comisiei de aprov. care se su- 
pune deciziunei comandantului. Se inchee contracte conform art. 
55 R. A. după modelul tip dela anexa A din acest manual. 

Notă; Art. 54 din R. A. nu e clar. In adevăral. lala- 
cestui articol zice că hrana trupei se asigură prin aprovizionări 
sau angăâjări prin bună învoială scrise, iar prin cuvântul apro-. vizionări s'ar înţelege adjudecaţiuai prin licitațiuni publice; cu „ alte cuvinte hrana sar putea asigura prin licitaţii sau prin bună 
învoială, Aliniatu! ÎI a! aceluiaș articol zice că asemeni opera- 
țiuni se fac prin concurentă, or dacă e concurenţă nu mai poate 
ii bună învoială și âtunti ar rezulta din toate a:estea că hrana 
trupei să se aprovizioneze numai plin. mijlocul concurenţii adică 
a licitațiunilor publice. Si 

Art. 55 al. II conticmă acest lucru, căci zice că cumpără- 
turile fără iicitaţii se lac numai când se cumpără direci dela 
producători sau fabricanți. 

b) Prin angajări prin bună învoială scrise (art, 54 R, A.) 
Art. 71 din L. C. P. publicat în întregime mai jos, prevede 

cazurile când se pot face asemenea aprovizionări şi anume, în 
„ceace priveşie hrana trupei de care ne ocupăm: | 
E , Pentru furniturile ce nu vor fi mai mari ca 10.000 Isi 

al. - 
«. Pentiu materialele şi productele de hrană predate de 

însuşi producătorii, fără mijlocitori (al. 8). . 
3. Când după două licitaţiuni ținute nu sa presentat con- 

curenți sau s'a oferit: preţuri neacceptabile (al. 13). 
Art. 85 din L. C. P. zice că asemenea contractări prin bună 

învoială, să fie aprobate de ministru sau delegatul său, In cazul 
nostru, această aprobare esțe dată de art. 54 din R.A. 

Prin urmare în cazurile de mai sus, corpurile pot face apro- 
vizionări prin bună învoială contorm art, 54 R. A.şi art. 7iL, 
U. P. Aceste aprov. se fat prin comisia aprov,prin proces-verbal 
după ord, de zi, şi se aprobă de comandant. Furn'sorul face 

"ofertă ia cunoştinţă de caetul da sarcine pe care îl semnează și 
se închee contract ca și ia adjudecaţiunile publice, deosebirea 
este numai că ia acesi fel de aprovizionare a lipsit concurenţa, 
contractarea e însă aceeași, A 

Art. 71 din L. C. P. Se vor putea încheia contracte prin 
bună învoiala : 

- 1. Pentru furniturile, transporturilor, lucrările, arendărilor şi 
închiriările imobilelor Statului acăror cheltuială sau venit nu va 
îi mai mare de 10000 lei sau, dacă este vorba de o tocmeală 
făcută pentru mai mulţi ani, a căreia cheltuială sau venit anual 

„ nu va trece peste.suma de 3,000 lei, 
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__2. Pentru orice furnituri, transporturi şi lucrări, când îm- prejurările cer ca. operațiunile guvernului să rămână secrete Aceste contracte vor trebui să [ie mai întâiu autorizate de Rege, după un raport special ; (Art. 98 serviciul subsist companie). Pentru achiziţiunea de obiecte a căror. labricaţiune este exclusiv proprietatea cu brevet de invențiune sâu de importa- i țiune a acelui ce le are ; 
| N 4. Pentru obiecte cari nu star putea găsi de cât la o sin- a gură persoană; h 

5, Pentru furnituri și lucrări ce se pot îace de industria - casnică; 
6. Pentru construcţiunile, produsele de atiă, mașinele, in- strumentele: şi lucrările de precisiune a căror execuţiune nu poate să Îie încredinţată decât la artişti speciali; 7. Pentru exploataţiunile, fabricaţiunile şi furniturile cari nu sunt făcute decât sub titlu de încercare ; 
8, Pentru materiale și producte de hrană cari, din cauza naturei lor și a uzului special la cari sunt destinate, vor îi cum= părate şi alese. la locurile de producțiune, sau cari se vor preda de către însuși producătorii, fără mijlocitori ; 
9. Pentru vânzare de electe mobiliare afară din uz, când valoarea lor nu trece de 500 lei; j 10. Pentru închirieri de localuri în trebuința administraţiu- i nilor publice şi cumpărări de imobile până la valoarea de 10.000 lei în acelaş scop (legea din 190); 
11. Pentru cumpărări de cai de remontă ; p 12. Pentru prozurarea materialelor şi furniturilor necesare i exploatațiunei stabilim:ntelor industriale şi comerciale Statului (regia tutunurilor, căi Ierate, eic.). P;ocurarea acestor materiale : şi furnituri se vor îace coniorm legilor speciale ale acelor sta- i b'limente; 
13. Pentru furnituri, transporturi şi lucrări pentru cari, la două licitaţiuni ţinute, nu s'a oferit nici un preţ, sau pentru cari sar fi oferit preţuri nea:ceptabile; cu toate acestea, în cazul când administraţiunea a crezut că trebue să fixeze un m aximum de preţ, acest maxim nu se va putea depăşi; „14. Pentru închiriări şi arendări de imobile ale Statului pentru darea în întreprindere a; veniturilor Statului, pentru fur- nituri, transporturile şi lucrările cari, din cauză da. urgență în- vederaiă, provocată de împrejurări neprevăzute, nu vor putea su- . feri adăstarea termenelor de licițaţiune. *% : In Cazurile prevăzute, prin acest articol, guvernul va putea executa lucrările şi va putea implini veniturile și în regie. 
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“NOTA, — In iimpu! de războiu, aprovizionările ar matei de orice na tură şi orice valoare, se vor face prin bună învoială în baza aprobărilo ate de ministru de războiu sau deiegaţii săi. Vezi legea din M. O. 24 R, 1913 şi nota 5 pig. 14 acest manual de escepţiunile ce se fac,      



   

      c) Prin cumpărături directe de la produtători sau fa- bricânți. | 
Acest mod de aprovizionare este prevăzut da art. 56 al 1 R. A. după principiile art. 71 al. 8 din, C, P. și se poate exe- cuta în donă moduri: 
1. Prin comisia de aprovizionare ; 
2. Direct de corp prin scrisori de comandă. 
A se observa că regulamentul prevede-că asemeni cumpă= rături se fac numai de la producători sau fabricanți iar nu şi de, la comercianți sau mijlocitori ; spre exemplu: zahărul, să- punul, făina, etc, se pot cumpăra direct de la o fabrică, prin scrisoare de comandă; nu se poate cumpăra de la un băcan” pentru că băcanul nu e producător sau fabricant, ci mijlocitor” Bine înțeles când e vorba de aprovizionări mari pentru mai mult timp, căci contrar se cumpără zilnic din piață de ofic. cu aprov. Tot asemenea carnea când corpul şi-ar procura vite pe picioare, se pot cumpăra vite de la producători direct, nu S'ar putea lua “de la măcelar în acest mod, căci acesta este un mijlocitor, cel puţin aşa resultă din litera regulamentului. 
Tot printre cumpărăturile directe se consideră şi alinia- tele pe cari le cumpără zilnic dia piață ofic. cu aprov. şi care “nu ar înfățișa nici un avantaj pentru a i asigurate prin apro- 

  

obişnuit legumele, articolele de băcănie, etc., când nu sunt apro- visionate. Vezi pentru toate acestea. notele de sub art. 65R.A. 
Cumpărături diferute. Relativ la cumpărarea celorlalte 

materiale necesare corpurilor pentru întreţinere Şi gospo- 
dăriei precum și cumpărăturile de tot felul în manevre şi | campanie, care n'ar fi aprovizionate de corpuri sau nu s'ar Pa distribui de serviciul de subsistență, ele se fac direct de N ofie. cu aprov, conform instrucţiunilor din aneza lit, Ş. din 
R. A. şi dispoziţiunilor din instrucţ. Anexa lit, B acest 
manual, 

Pentru aprovizionarea combustibilului și furagelor, vezi 
anexa lit. D precum și instrucțiunile ministeriale ce se dau 
relative la aprovizionarea lor. 

Pentru aprovizionările la celelalte serviciuri şi stabi- 
"limente militare, a se avea în vedere regulamentele speciale 
care determină modul cum se fac aprovizionările materia- 
alâlor necesare la exploatarea, lor. A 

Aprovizionările. în timp de războiu. (Regul. serviciulu 
subsist. în campanie M, O. 20 p. r, 1906 Vol. II, Vezi şi 
instruc. anexa lit. B acest manual). | i 

„Art. 98 din Regulam. serv. subsis. campaniei — Cum- 
părările precedate de publicaţie fiind incompatibile cu starea 

    E 

vizionări, în modurile indicate mai sus (art. 55 şi 39 R.A.) 
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de războiu cu urgenţa trebuințelor și cu secretul operajiu- | 
nilor, licitaţiunile, prevăzute ' de legea contabilităţei publice 
nu pot să aibă loc. 

Autorizaţiunea regală, prevăzută de aceea lege, pentru 
asemenea împrejurări, este implicitamente dată prin decretul 
do mobilizare“ (Vezi nota de ași sus). 

Art, 99.— Intreprinderile nu sunt admise, în principiu, 
decât în mod excepţional, numai pentru zona etapelor și 
cea interioară și numai pentru vite pe picioare, făină şi alte 
furnituri de această natură, a căror procurare ar părea 
lesnicioasă prin acest mod de furnizare, 

Ele se constată totdeauna prin contracte scrise, 
Art. 100. Cumpărările prin bună învoială, desbătute 

verbal şi constatate cu faeturi, fiind cele mai simple și: repezi 
vor constitui regula generală. | 

In zona operaţiunilor 'ele ze vor face de către per- 
sonalul administrativ al serviciului de subaistență, de către 
ofițerii de aprovizionare, fără autorizațiuni prealabile în 
ceeace privește stabilirea preţurilor, 

In acest scop ei vor dispune de sumele necesare. 
Constatarea se va face prin facturi, bonuri chitauţe 

sau chitanțe de, debite, conform instrucțiunei ministeriale 
privitoare la contabilitatea serviciului de subsistență în 
campanie, ă 

Dacă fracţianile aceluiași corp de trupă sunt prea 
depărtate unele de altele pentru ca, ofiţ. cu aprov. să poată, 
face toate cumpărările, şefii de corpuri vor putea însăr- 
cina cu aceasta pe comandanții de companii, excadroane 
sau baterii, punându-le la dispoziţie mijloacele necesare. 

Art, 101. Cumpărările „zise cu tarii şi bani gata, - 
constau din aducerea furniturilor,' la magaziile armatei, 
de către însăși vânzătorii, şi plătirea lor imediată, | 

Autoritatea militară aduce, prin toate mijloacele de 
publicitate de care dispune, la cunoştinţa populaţiunei că: 
cu începere din cutare zi se va primi şi plăti cu bani 
gata cu preţul cutare, furnitura cutare, predată la magazia 
“cutare, 

„Acest mijloe de cumpărare se va întrebuința atunci 
când ărmata, având trebuinţă de aprovizionări considera- bile, productele ar îi răspândite în mici cantități, pe di- 
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ferite punete şi pentru a căror cumpărare, prin toemeli, nu sar dispune nici de timp, nici de: personal suficient, 

II. Dispozițiuni privitoare Ia licifațiunile tinute de 
| autoritățile militare 

|. Avantajele acordate de lege meseriașilor români 

A) O. C. 40 M. O 29 R, 1910 
Pentru încurajarea muncei naționale, legea de or- ganizare a meseriilor la art. 95 prevede următoarele : „In toate întreprinderile sau furniturile Statului, ju- deţelor, comunelor şi celelalte autorităţi civile şi militare cari nu trec peste 30.000 lei, românii vor fi preleraţi, chiar dacă ofertele lor vor îi mai scumpe cu 5%, decât „a acelorlalţi concurenţi. 
„Societăţile de meseriaşi români, constituite legal, vor li admise a depune numai jumătate din garanţia cerută la licitaţiile publice“, + 
„Intreprinzătorii şi societăţile prevăzute mai sus Nu vor putea ceda întreprinderile lor la “alte persoane, în caz. contratiu ei pierd de drept, chiar dela încheierea contractului, avantajele acordate. prin cele două aliniate de mai sus“, 

ă 
„Se vor aplica aceste dispoziţiuni Şi în cazul când întreprinzătorii şi societăţile se vor servi de persoane i interpuse“. 4 

- „Antreprenorii străini nu vor fi primiţi Îa licitaţiuni „decât dacă vor îi dovedit că există în țara ior un drept de reciprocitate pentru români“, 
„În caeteie de sarcine de lucrări, publice sau îur- nituri se va prevede clauza că antreprenorul nu va pntea întrebuința meseriaşi străini decât în proporţia Îixată de - administratiune, după natura lucrărilor sau regiunea unde ele se execută“, | 

” Aceste dispoziţiuni 'precise ale legii meseriilor se vor avea în vedere de către autorităţile militare la toate aprovizionările sau întreprinderile. Caietele de sarcine „cari se întocmesc vor face menţiune de aceste dispozi- “țiuni sau chiar se Vor prevedea în ele.   
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Se atrage atenţiunea că cel ce a satisfăcut legea re- 
crutarii, dacă este străin, fără a fi recunoscut sau natu- - 
ralizat, tot străin rămâne, după cum a decis Curtea de 
casație prin jurisprudența dată fin şedinţa dela 24 Maiu 
1907. | 

Măsura se aplică la toate furniturile, fie că ele se 
angajează de către corpuri sau servicii, lie de. coman- 
damente sau administrația qentrală a războiului. 

Orice abatere va atrage răspunderea persoanei care 
a aprobat sau contractat Îurnituri cu străinii, contrar 
acestor dișpoziţiuni ale legii. _ | 

Publicarea prin Monitor serveşte 'de notificare. 
B) Ord. minist. 7334/1913 (direcţ. geniului) prin 

care dispune executarea adresei de mai jos a casei cen- 
trale a meseriașilor : " | 

Art. 103 din legea pentru organisarea meseriilor. 
creditului şi asigurările muncitoreşti prevede că la toate 
întreprinderiie sau furniturile statului, judeţului comu- 
nelor şi ale celorlaite autorităţi civile și militare cari nu 
trec peste 30000 lei, meseriașii- Români vor i prelerați 
chiar dacă olertele lor vor îi mai scumpe cu 5% decât 
a celorlalți concurenţi. 

Pentru ca de prevederile acestui articol să se fqz 
losească cât mai mult meseriaşii români, avem onoare a 
vă ruga să bine voiţi a lua dispozitiunile ce veţi crede 
de cuviință pentru ca toate autorităţile şi serviciile de- 
pendinte, de acel onor Minister, să co. .unice în mod 
regulat şi din timp Casei Centrale a Msseriilor orice 
lucrare sau Îurnitură va avea de executat? = că urmează 
a se lace în regie, lie a se da în întreprindere prin bună 
învoială sau licitaţiune,. 

Aceste științi ne sunt trebuincioase pentru ca pe de 
O pari. să putem constata dacă și întrucât sunt aplicate 
dispoziţiunile art. 103 din legea meseriaşilor iar pe de 
altă parte pentru a le face cunoscut corporațiilor de 
meseriaşi, instituiți la cari credem că ar fi bine să se 
adreseze toate autorităţile. civile și militare pentru lu- 
crările sau furniturile de cari vor avea nevoe. 

Aducânduvă aceasta la cunoştinţă şi în credință că 
ne veţi da tot concursul Domnieivoastre, vă rugăm stă- 
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ruitor a dispune să ni se comunice în mod regulat știid- „fele cerute şi de cari avem absolută nevoie. - 

2. Condipuniie ce trebue să îndeplinească pei'soanele eare se prezintă la licitaţiunile publice militare, 

O. C. 26 M. 0. 21 R. 1909, * 
Art, 72 din legea asupra contabilății publice prevede că licitațiunile relative ia furnituri, la lucrări, la explotaţiuni şi ia fabricaţiuni, cari nu pet fi supuse fără ingonvenient unei concurenţe limitate, vor fi mărginite între persoaneie cari vor fi Tecunoscute capabile de a concura de către administraţiune, Caetele de sarcine vor indica dovezile de Capacitate ce urmează a se produce spre a îi admise la licitație. Modelele tipe de caete de sarcine întocmite de ministerul de răz- boiu, indică în mod general aceaste dovezi de capacitate arată persoanele cari sunt capabile a lua parte la adiudecaţiunile publice, - Un model tip general nu putea însă să se ocupe decât de principi şi nu putea prevedea toate cazurile speciale, „_De eele mai multe ori nu este destul ca cineva să îndeplinească aceste condițiuni şi să depună o garanţie pentru ca ca să tie apt a obţine şi încheia un contract. Admrnistraţiunea militară trebue să aibă siguranța că ofertatorul este apt a executa contractul şi că nu va fi nevoită să - recurgă ia mișloacele prevăzute -de caet pentru reziliarea contractului, confiscarea garanţiei. etc, : Legiuitorul, în prevederile sale a avut în vedere să înlăture dela adjudecaţiunile publice pe toți mijlocitorii și samsarii, precum şi toate per- soanele cari mar fi competinte sau n'ar avea putinţa să execuțe singure contractele încheiate. Concurența limitată numai între cei capabili va sta- bili un preţ real al furmturitor şi administrația militară va avea siguranța. «Că contractul se va executa bine şi la timp, | ” Pe baza acestor dispozițiuni ale legii, caetele speciale cari se tn- tocmesc de diferite autorităţi militare vor prevedea anume condițiunile care trebue să le îndeplinească acei care iau parte a licitaţie. Astfel în corpurile de trupă nu pot lua parte la licitaţiile pentru furnizarea cărnei decât măcelari care tae vite sau acei cari se ocupă cu vinderea cărnei (pariagii); la pâine nu pot lua parte decât brutari şi ne- guțătorii care se ocupă cu vinderea pâinei; la zarzavaturi zarzavagii, etc. “orice perşoane străine cari intervin ca mijlocitori între administraţie şi Producătorii reali sunt excluși de Ia licitaţie, Lu La făină nu pot licita decât morarii acei cari se ocupă cu negoţul făinei şi producători cari şi-ar măcina produsele -proprietăţilor lor. La furaj - numai productorii sau persoanele cari se Ocupă cu asemenea comerţ. La achipament şi furnituri diverse nu pot concura decât persoanele cari se Bocupă cu industria relativă îurnituri, sau fac' comerțul acelei îurnituri. : 

Pentru a proba calitatea lor persoanele cari se prezintă Ia licitaţie, dacă nu sunt bine cunoscute, trebue să prezinte acte prin cari să-si jus- țitice că plătesc Statului dările cuvenite pentru comerţul care îl întreprind „Şi care le-ar da dreptul a fi admişi ia licitaţiile publice. , Orice persoană care nu ar îndeplini aceste condițiuni Şi sunt numai mijlocitori, chiar dacă depun garanție, sunt exuluse de la adjudecaţiunile publice, . | P Aceste dispoziţiuni se vor avea în vedere de către toate autorităţile militare. SR a - . , Publicarea acestui ordin prin Moniterul Oastei servă drept notiticare  
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3 Modul cum trebue să se procedeze pentru cprovizionarea materialelor necesare armatei, prin licitațiuni publice, 

A.) 0. C. 30 M.0, 25 R. 191, 

Legea contabilităților publice a statuiui prin art. 70, prevede că toate contractele trebue să fie încheiate pe baza unor licitaţiuni publice, cu ex- cepțiuniie prevăzute la articolul 71. , Prin această prescripțiune legiuitorul a dorit ca furniturile de care are trebuinţă Statul să ţie puse în concurență publică şi să se adjudece asu- pra persoanei care oferă pretul cei mai avantagios. iar la contractâri cu 
Administraţia militară, deşi s'a conformat acestor prescripţiuni, totuşi în ultimii ani se observă, mai cu seamă în ceeace priveşte aprovizionarea lemnelor și furajelor, că la două licitaţii nu se prezintă concurenţi şi ine- vitabil se recurge la cumpărături prin bună învoială. „Cauzele care dau loc la asttel de procedări Sunt multiple şi ele vari- rază pe regiunii și garnizoane. Cartelurile, inţelegerile teciproce şi altele 

licitaţie, nu pentru că nu există, dar pentru că ei se abţin din diferite . motive, având siguranța că tot ei vor obține furnitura. Aceste procedâr: contribuesc a mări Prețul cu care Statul contrac- tează furniturile. 
Pentru a se înlătura o stare de luccuri păgubitoare intereselor Sta- tului, autorităţite militare Suni datoare să ia toate măsurile legale şi să contribue prin toate mijloacele pentru a se produce o- concurenţă cât mai mare. De multe ori nu este suficientă publicarea licitaţiei prin Monitorul „Oficial, căci mulţi pot să nu-l cetească, Autoritatea militară care publică licitația, din datele ce are la îndemână şi din informaţii, este bine să facă preveniri personale, chemând la concurență pe toate persoanele cunoscute ca capabile a furniza materialele ce se cere, sau a executa lucrarea pusă în licitaţie. Această procedare a dat bune rezultate în toate garnizoanele în cari au fost întrebuințate. 

i In principiu, dacă la întâia licita“e s'au prezentat cel puţin doi concurenţi şi preţnl obținut este normal și se judecă avantagios este bine să se aprobe această licitație şi să nu se dea niciun cut's la supraofetele 
astiel se va stabili o concurență dreptă şi se va înlătura procedările laturalnice cari încurcă administrația, zăticnesc aprovizionările la vreme şi Scumpese “ furniturile. Când concurenți serioşi cari oferă prețuri normale cu beneficii drepte vor avea siguranța că ofeştele lor vor fi aprobate dela început, ei se vor prezenta Ia licitație şi nu vor mai aştepta buna învoială, Excepţii se va fece pentru cumpărăturile directe dela producatori, cari se tratează fără licitaţii, . după regulele stabilite în această privință, Autorităţile *mintare, însărinate? a ţine licitaţiite sunt rugate a avea în vedere aceste dispoziţiuni și a lua toate măsurile legate pentru ca con- tractările să se facă de regulă pe baza de adjudezaţii publice şi numai execepționa! să se recurgă după două licitaţii la bună învoială, - Acest ordin se va publica în Monitorul oficial și al Oastei, servind astfel de notificare autorităților militare şi publicului doritor de a lua parte la licitaţiuni, . 
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B). Ordinul minist. No, 11376]1912 (Directia inted,) 
j 

Prin ordinul circular No. 30 din 3 Iunie 1911 publicat în monitorul oastei No. 25, sa atras atențiunea tutulor autorităţilor militare asupra procedeurilor de întrebuințat pentru ca furnitunle trebuincioase armatei să se contrae- teze pe baza licitaţiilor publice. 
Din actele cari se primesc la minister pentru aprobare se observă în foarte multe cazuri, că la 2 licitaţii ţinute nu s'au prezintat, concurenţi, și se propune aprovizionarea cu bună învoială, chiar dela persoana din localitate, cari de sigur au avut cunoștință de licitaţie. 
Această protedare de şi în acord cu legea compta- bțlităţi publice a statului, în practică este păgubitoare in- tereselor armatei, căci furniturile nu se angajează la vreme și cu preţuri normale, 
Am onoare, Domnule General a vă atrage din nou atenţiunea asupra, recomandaţiilor prevăzute în ordinul circular menţionat mai Sus, și vă rg a face ca la apro- : Vizionările viitoare 34 se aplice cu cea mai mare scrupulozi- tate principiile prevăzuţe în el, pentru ca contractele să se închee pe bază de licitaţii. 
Dacă excepţional nu va fi cu putință și va fi nevoe a se recurge la cumpăraturi prin bună învoire este bine ca aceasta să se facă dela persdane streine iar nu dela cele din localitate, cari puteau și trebueau să se prezinte la licitaţie. 
Vă rog ca prin mijloacele de cari dispuneți, să faceţi a se aduce aceasta la cunoștiința tatulor furnizorilor ace- Ini comandamânt, mai cu seamă pentru furniturile de fu- raj, lemne şi [ăină. | 
In cele din urmă, pentru ca să se înlăture această atare de lucruri, ministerul va fi nevoit, să centralizeze la sine, aprovizionările cu bunăînvoială, şi să respingă pe furnizorii din localitate, cari nu s'au prezintat la licitaţie, chiar dacă ofertele lor ar îi mai avantajoase pe cari le puteau da la vreme și să nu recurgă la precedări lătu- ralnice pentru a obţine furnitura, 

 



  

4. Reguli pentru aprovizionarea echipamentului | trebuitor armatei 
| D, M, 605 M. 6.39, 1943 

Având în vedere dispoziţiunile legii asupra contabili- tăţii publice privitoare la ţinerea licitaţiilor, pentru a pre- - ciza regulele de urmat la aprovizionarea echipamentului „de toate categoriile trebuitoare armatei, decid : Aprovizionarea efectelor, obiectelor şi materialelor cara intră în Constitnirea echipamentului trebuineios -ar- matei se face prin licitație publică şi numai în cazurile excepţionale prevăzute de art, 11 din lege prin bună în- 
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“voială, 
i Ministerul, după cazuri, 
admite şi concurenţa străină, 

publicaţiile licitaţiei. In ambele cazuri la adjudeeare se va, - ține seamă de dispoziţiunile art, 15 din legea încurajării industriei naţionale care prevede preferința acordată 'ofer_ telor din ţară față de cele străine, precum şi precădere i. industriei caznice a cooperativelor sătești, a meseriaşilora - |. și societăţilor de meseriași față de străinătate și chiar de i. fabricele din țară. o | ” Toate articolele de echipament scoase în licitaţie sunt i: clasate pe categorii şi anume: obiecte întregi (fabricate |. gata) și materii prime, cari se adiudecă în parte sau - pe E Berii, - 
| 

hotărăşte dacă la licitaţie se 
făcând aceasta cunoscut prin 

a
   

   

   

  

   

   

  

   
     

Pentru aprovizionările hotărâte a se face numai dela -* bricile din țară, fabricanţii proprietari sunt obligaţi să !. 4% prezinte în. persoană la licitaţie, sau să dea, delegaţia "&i reprezenta unui funcţionar al fabricii, iar pentru fa- ticile aparţinând diferitelor societăți se admite numai de- &atul consiliului de administraţie, învestit cu actele ce. Coustată această calitate. 
4 Pentru articolele cari se iau. din comerț se: admite i Concurența comercianților cu firmă înscrisă la tribunal, i cari se vor prezenta, personal la licitaţie, având asupra - ! ler acte cn care să dovadaască că sa ocupă cu desface- .. 83 articolelor ce oferă a furniza armatei, „Fabricile şi cassele străine de furnituri militare pot f ua parte la licitaţiile şi consure uţele ce se ţin la minis- 
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tevul de răsboi prin reprezentanţii lor, dacă aceştia au 

fost recunoscuţi de minister. | 

Sunt consideraţi ca fabricanți numai aceia cari au 

instalaţiuni proprii pentru. a produce articolele cari con- 

cură, ministerul se va încredința de aceasta înainte de a 

se hotări adjudecarea, având drept a respinge pr cei cari 

nu corespund acestei obligaţiuni. 

Intermediari de orice categorie nu sunt admiși la con- 

curenţă. 
Sunt consideraţi ca atari chiar și fabricanţii sau co- 

mercianţii cari nu corespund. condiţiunilor de mai sus. 

Publicarea prin' Monitor a deciziei de faţă servă drept 

notificare. | | 

5, Interzicerea de a se mai elibera de către autorităţile 

militare certificate la diferiţi furnizori şi înventatori, 

O, C. 23. M. 0. 24. R. 1911, 

e 

Adesea ori ministerul a fost acţionat în judecată de 

diferiţi funizori şi inventatori, cerând daune și despăgubiri 

de sute de mii de lei și probând înaintea justiției cauza 

ce susțineau cu certificate liberate de însuşi autorităţile 

militare. 
Pentru a nu se mai expuue ministerul la procese şi 

pretențiuni nejustiticate din partea acestora, cari nu urmă- 

sese alt scop decât ke a exploăta aceste invenţiuni în 

detrimentul armatei, interzice pe viitor autorităţilor 

militare de a mai elibera asemenea certificate fără auto- 

rizaţia ministerului, 

6. Ordinul ministerului de războiu (Direcţia intendenţei) 

No. 4796 din 6 Iunie 1914. 

Cu ocazia aprobărsei licitaţiilor pentru lemne, făină, 

ete. S'a primt la rmainister o sumă de reclamaţiuni din par- 

tea, ofertanților cari se plângeau Că la aprovizionările prin 

bună învoială n'a fost şi ei înştiinţați căci ar îi oferit alte 

prețuri egale sau poate chiar mai mici decât cele obţinute 

„în urmă prin bună învoială.  



  

  
  

Pentru a se invita în viitor aceste reclamaţiani, cu onoare vă rog să binevoiţi a dispune ca ori de câte ori o licitaţie nu S'a aprobat şi se caulă alte oferte prin bună învoială, să se pună în vedere această înscris la toţi cei ceau 
concurant la licitaţiile anterioare, 

1. Relativ la bmitarea concuvențe străine, există jur- nalul cons, ministri No. 18 M. O, 6 ot. 1896 care pres- crie următoarele : 
a) De câte ori producţiunea din țară vă îi suficientă şi va garanta că se pot obţine preţuri avantagioase şi material de bună calitate, licitaţiile se vor publica numai 

între concurenţii din ţară ; ” 
b) Dacă producţiunea din ţară nu este suficientă sau concurența este limitată și din cauze diverse, preţurile cari 

s'ar oferi n'ar fi avantagioase, seva admite la licitaţii şi concurența străină. , 
c) Pentru stabilirea preţurilor în caz de cumpărătoare 

prin bună învoială, se va avea de normă .mijlocia obţi- nută în cei trei ani din urmă pentru furnituri de aceiaşi 
calitate predate în aceiaşi condițiuni, cum şi valoarea care 
circulă pe piață la timpul în care se face aprovizionarea, 

In referatele către cons. ministri se va specifica pro- 
cedeele întrebuințate. 

8. Ordin circular No. 36 din 16 Iulie 1913, relativ la măsu- 
rile ce trebuesc îuoate în contra furnizorilor cari predau, 

armatei producte de o calitate inferioară celei 
prevăzule în contracte . 

M. O. 32 oi, 1913 . 

Sa observat că nnii furnizori, profitând de nevoia 
ce are armata de proviziuni de hrană, au predat de o 
calitate inferioară celei prevăzute în contracte și unele chiar 
stricate şi vătămătoare. sănătăţi. 

Se reamintește tuturor că în art. 256 din codicele 
de justiţie militară și în art. 245 dia codul penal comun 
se prevăd pedepse aspre pentru astfel de furnizori, cari 
jie de rea credință fie ;din neglijență, procură alimente 
Vătămătoare sănătăţii pe lângă acţiunea în daune la care 
39 expun, 
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"Toate autorităţile civile și militare sunt rugate a lua 
severe măsuri contra făptuitorilor, trimiţându-i fără cru- 

țare înaintea instanţelor penale competinte, spre a îi daţi 

judecăţi. | | 

Odată cu deschidorea acţiunii penale contra lor, se 

va aduce faptul şi la cunoștința, acestui minister, spre a 

se putea constitui parte civilă pentru daune cauzate armatei 

Qrdinul de față se va publica de îndată atât în Moni- 

torul Oficial . cât şi în Monitorul Oastei și se va trans- 

mite și Marelui cuartier general, spre a se lua aceleași 

măsuri în Întreaga zonă ocupată de armata de operaţiuni 

9. Reguli pentru aprovizionarea diferitelor materiale de. că- 

tre comandamente (lemne, furaj, făină) şi trimiterea 
rezultatului la minister 

(Ordin. minist, 921 | 1909 direcţia intendenţei) 

Binevoiţi vă rog a dispune să se observe pe viitor urmă- 

toarele reguli penru aprovizionarea materialelor şi trimiterea 

rezultatului la minister ; - 

“ 1.. Rezultatul fiecărei licitațiuni se va consemna într'un 

proces-verbal întocmit în formele prescrise de lege, la care se 

vor anexa toate ofertele, datate şi semnate de cei ce le au primit. 

--2, Comandamentele vor centraliza de la toate garnizoanele 

rezultatele licitaţiunilor sau tocmelilor prin - buiiă favoială, care 

se vor trimite Ministerului odată pentru toate garnizoanele îm- 

preună cu un raport de rezultatul aprovizionărei şi părerea co- 

mandamentului pentiu fiecare garnizoană în parte. 

3. Împreună cu actele de mai sus, se va “înainta ministe- 

rului şi un tablou format întocmai după alăturatul model. 

A. In general toate ;materialele trebuitoare armatei se vor 

aproviziona prin licitaţiuni publice, după cum "prevede legile şi 

regulamentele speciale, Niciodată nu se vor putea face propuneri 

prin bună învoială, de cât în urma a două licitaţiuni. Cazurile 

excepţionale de urgenţă, se vor justifica. | 

5, Dacă la licitaţii se prezintă oferte 'care au în ele adăo- 

iri de scăderi de preţuri scrise bine înțeles de ofertatori mai 

înainte de a presenta oferta închisă, se va face menţiune, în pro- 

cesul-verbal despre aceasta, arătându-se ambele preţuri olerite, 

adică: cât este preţul înainte și cât după reducere ? 

Pentru toate aprovizionările de materiale se vor îi 

contracte, . 
6. Copii după ele se vor trimite ministerului, îndată după 

încheierea lor. In el& se vor menţiona numărul şi data ordinului 

ncheia 

„de aprobare al ministerului, în puterea cărui se contratează, 

 



  

    

eroare 

7. Cantităţile aprobate a se aproviziona nu se vor putea mări decât cu aprobarea “ministerului, micşorarea se va pntea lace de comandamente, comunicâudu s și ministerului pentru a se deduce creditele angajate. Bine înţeles în. toate caetele de sar- cini va figura clauza mărirei sau micşorărei cantităților cu 1/4. 8. In caz:când se aprobă în principiu aprovizionări prin bună învoială în limitele unor anumite prețuri, se va raporta în= dată după contractare, cantităţile angajate, preţurile şi îumele furnizorilor. 
10, „Modul întoemirei contractelor pentru diferite apro- vizionări de materiale, (Ord. minist, 14868/1911 air, intend) 1. S'a observat că contractele ce se Închee de comanda» mentele de divizii și garnizoane, pentru diferite ap:ovizionări de lemne, furage, făină, etc., nu snt întocmite conform dispoziţiu- nilor regulamentare și nu coprind datele necesare pentru con- trolul lor. 
Asemenea, parte din comandamente, nu îndeplinesc prescrip- țiunile art, 81 şi 85 din legea contabilităței publice, peniru a so- licita la timp ministerului aprobarea consiliului de miniştri, pentru furniturile cari întrec 50,000 lei prin JicKaţie publică şi 10,000 lei prin bună învoiala, iar la actele de piată nu se ane-. xează copii dnpă aceste aprobări : din care cauză la controlul ce se face de către Inalta Curte conturi se găsesc adeseori acte necomplectate, pentru care nu sa observat înto:mai dispozițiu- nile prescrise de lege. ” . Pentru a nu se mai da loc pe viitor la asemenea neregule cu onoare vă rog, d-le General, să binevoiţi a da cuvenitele or-. dine, pentru a se observa la întocmirea contractelor, următoarele prescripțiuni : 
1. Contractele se vor forma, în principiu, după modelul tip anexat la regulamentul serviciului administrativ, complectându-se Cu datele necesare. Condiţiunile tecnice şi detaliu se vor co- prinde. în caetele de sarcine respective, întocmite pentru fiecare fel de țurnitură, după modelul publicat în „Monitorul Oastei“ No. 17 p. r. 1909 (vezi pag, 296 acest manual). 
2. Se va mienţiona totdeauna în eOatracte data şi numărul ordinului de aprobare al ministerului, precum și modul cum s'a asigurat furnitura, adică prin licitaţie publică şi după a câtea- sau prin bună învoială, . 3. Cantităţile și preţurile aprobate vor putea fi micşorate de comandamente, dacă se constată că sunt peste trebuință, pro- cedându-sezcontorm ordinului 14181/1911—ele însă nu vor putea fi nici întrun caz mărite, decât cu aprobarea ministerului, Mărirea sau micşorarea cantităților şi orice alte modificări survenite în urmă, se vor comunica ministerului pentru a se opera în registrele ce se țin în acest scop, Să . 4. Pentru toate furniturile cari Cad în condiţiunile art. 81 - şi 85 din legea contabilităței publice, se va solicita ministerului     -- da timp, aprobarea consiliului de miniştri, înaintându-se?un tabel    
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de cantitățile contractate, garnizoanele respective, prețul unitar 

valoarea totală, data şi numărul ordinului de aprobare al minis- 

terului precum și orice relaţiuni necesare la întocmirea refera- 

iului către consiliul de miniștri. După trimiterea copiei după 

jurnalul de aprobare, se va menţiona pe marginea contractului 

respectlv, număul și data acestui act, anexându-se copie după 

el, la actele de plată. 
Până la îndeplinirea formalităţilor ia consiliul de miniștri, 

comandamentele pot încheea contracte în baza aprobărilor comu- 

micate de minister, sub rezerva aprobărei definitive a consiliului 

de miuiștri. 
5. Copii după contractele încheiate se vor trimite ministe- 

rului. după complectarea lor, pentru a se trece în registrele res- 

pective, precum şi pentru a servi la delegarea creditelor nece- 

sare comandamentelor de la art. respective ale bugetului. Nici 

un credit: nu se va delega fără a se primi. mai întâi copii după . 

contractele încheiate, 

10 bis. Ordinul ministerului de război No. 10005 din 29 Oc- 

tombrie 1912. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa d-siră, că Inalta Curte de 

Conturi în nennmărate rânduri a semnalat ministerului, cum că 

actele jnstilicative ale mandatelor pentru diferite furnituri de îuraje 

lemne făină, etc. emise de către şefii serviciilor de intendenţă ai 

comandamentelor nu sunt complecie, astfel că la multe din 

contracte nu se face menţiune că aprovizionările sunt făcute prin 

bună învoială sau licitaţii publice şi nici ordinul de aprobare în 

baza căruia s'a făcut contractarea precum si No. monitorului o- 

jicial unde a fost înserată publicarea de ţinerea licitaţiei; ase- 

menea pentru furnituri mai mari de 10.000 lei prin bună invo- 

ială şi 50.000 lei prin licitaţie publică nu se anexează copie 

după jurnalul consiliului de miniștri potrivit art. 81 şi 85 din 

legea contabilităţei publice. 4 

Deși prin ordinul cirenlar No. 65 publicat în M. O. p.r. 

No. 48 din 1910 și ordinul circular de biurou No. 14868 din 2 

Martie 1911, s'au atras atențiunea comandamentelor pentru înde- 

plinirea formalităţilor de mai sus, totuși sunt. comandamente 

cari nu ţin în seamă dispoziţiunite acestor ordine, . 

Cu onoare, vă rog domnule general, să binevoiţi a dispune 

ca în viitor să se observe cu cea mai mare exactitate ca atât 

contractele cât şi actele justificative ce însoțesc mandatele de 

plătă, să fie întocmite în conformitate cu legea conţabilitătei pu- 

blice şi ordinele mâi sus menţionate, evitându-se prin aceasta 

lungă şi zadarnică corespondenţă ce se urmează atât între Inalta 

Curte de Conturi şi minister precum şi între minister și co- 

mandamente.
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„ÎL Ordinul ministerului de război No, 11184 din 17 Noem- 
rie 1912, ca plata furniturei să se facă în monedu țărei nu în aur. 

Bine voiţi a lua cunoştinţă de adresa d-lui ministru de fi- 
nanțe No. 139.263 din 15 Noembrie curent, notată în copie pe 
contra-pagină, precum şi de rezoluţia d-lui ministru de război 
pusă pe acea adresă. i 

Contorm dispoziţiunilo acelei adrese, trebue neapărat ca 
în contractări'să se prevadă că plata se va face numai în moneta 
țărei noastre, adică în lei şi bani. 

In caz de imposibilitate, față de pratențiunile fabricanţilor 
dacă ei nu cedează, vă rog să prezentaţi cazul d-lui ministru 
mai înainte de prezentarea contractului spre semnare, spre a de, 
cide dacă admite sau nu „ca plata să se facă în aur“ în orice 
caz chiar dacă se admite ca plata să se facă în aur nu trebue 
însă să se precizeze în ce anume felde monetă, ținându-se seamă 
că de obiceiu furnizorii din streinătate, mai ales cei din Germa- 
nia, pretind să se pună în coniract ca plata să se facă în „franci 
aur“ expresiuni ce nu trebuesc admise, 

In ceeace privește ordonanțările, ele se vor îace și în.viitor 
ca şi până acum numai în lei și Dani, chiar dacă contractul 
prevede „Plata în aur“, - Da 
„In consecință ordinele pentru ordonanţare vor fi lămurite,- 

adică întocmite pe suma cutare de' lei şi bani, cu indicaţiunea 
„de a se plăti fabricei cutare în aur“, rămânând ca diferenţa de 
schimb să se ordonanţeze ulterior tot în lei şi bani cum s'a pro- 
cedat până ăcum, 

12, Instrucţiuni ministeriale relative la înregistrările pe 
„preturi şi valoare la depozitele militare pentru tot 

felul de materiale, efecte şi obiecte 

M. O. 5 R. 1916 

In vederea dispoziţiunilor din legea asupra contabilității pu - 
blice şi în vedere că unele depozite militare fac înregistrări de 
materiale, electe şi obiecte, f4ră arătarea prețului şi valoarea lor. 

Considerând că, în conformitate cu principiul coatabilităţii 
şi. indicaţiile din regisirul de magazie (primiri şi consumaţii), 
se impune a se face înregistrările pe preţuri şi valoare peniru 
tot felul de materiale. | 

In vederea faptului că depozitele sunt de două feluri: co- 
mercializate, adică cari vând din produsele lor, ca cele de îar- 
macie, arsenal, pirotehnie, pulberărie, manutanţe, etc. şi cele ne= 
comercializate, ca depozitul central de e:hipament, depozitul cen- 
trai de muniții de război, depozitul de armătură Târgovişte, etc. 

Ținându-se seamă că principinl este acelaș pentru toate 
gestiunile de depozit şi în vedere de a se complecta pe viitor 
toate înregistrările cu indicaţiunea preţurilor.



            

    
“Pentru aceste motive şi pentru întătarărea neajunsurilor de 

până acum, se hotărăsc următoarele dispozițiuini : : 
1 1. Inscrierea materialelor, efectelor şi obiectelor de tot fe- 
ul ce se trec în gestiunsa depozitelor, stabilimentelor ai servi- 
ciilor-ce au depozite, se va lace cu arătarea preţului pentru 
fiecare, așa cum. se îndică în coloanele registrului cu matcă de 
-primiri şt consumaţ'uni (regisiru de magazie) ; însă numai intră- 
rile la partea coatuiui de gestisnz, nu şi la matca registrului 
unde se vor opera numai cantitățile lără preţuri iar la ieșire se 
vor înscri numai cantităţile fără valori atât în matca registrului 

„cât şi în partea conturui de gestiune. 
2. Preţurile cu cari -se va face înregistrarea zilnice, vor îi 

acelea prevăzute prin contracie, comenzi sau oterte aprobate, 
după cari sau făcut aprovizionarea materialelor. 

3. Pentrucă aceste preţuri variază dela o aprovizionare la 
alta, aşa după cum se obțin prin licitaţii, concurență sau prin: 
bună învoială, prețul real se stabileşte la finele exerciţiului sau 
„la încheierea gestiunii şi pentru a complecta toate coloanele 
„contului de gastiune cu valorile materialelor, se procedează în 
- în modui următor : 

a)- Se totalizează valoarea pentru fiecare îel da material în 
patie socotită pe, prețurile cu cari sau înregistrat ; 

b) La acest total se adaugă valoarea materialului de acelaş 
fel repurtat din exerciţiul precedent, constituind împreună un total 
genera! care se împarte la totalul număr al electelor, materiale. - 
lor sau obiectelor, după caz, și astlel se obţine prețul real cos 
tisitor cu care se înscriu, complectându-se coloanele respectiv 
din registrul de primiri şi consumaţii. 

La rotunjirea preţului mediu fracţiunile mai mici de 5 bani 
se Îniregese, 

Acest preţ va servi şi la imputaţii sau despăgubire a ma-9 
terialului lipsă “sau deficit în gastiune, constatat la recensămint 
schimbare de contabil, sau predărea depozituiui sau serviciului 

13. Dispoziţiuni relative la plata taxelor către stat, peniru 
diferite aprovizionări. . 

-]. Scutirea de taxă de înreg gisirare a“ producielor cumpă- 
rate direct dela produrăiori. - 

O. C. î4M, 0. 7 R. 1913, 
Qidin cir. No. 91244 M. O. 34 R. 1905 este în vigoare, 

conform adresei Min, Fin. No. 165712 din 14 lan. 1913; prin 
urmare ; 

Producătorii: “sunt datori ca să doyedească calitatea lor, di- 
rect la adm. fin. prezentând la viză contractele încheiate cu adm 

“rhilitară. In asemenea cazu't numai este nevoie de certilic. primă- 
rielor Şi percepțiilor respective, care se vor cere numai pentru 
cazurile când nu se vor dresa acte (contracte) scrise, cum este 
cazul cumpărăturitor făcute cu ocazia menevrelor, când nu se



    

închee contracte, ci produciele se plătesc pe simplă factură, la - care trebuie anexate certificate primăriei şi percepției, 2. Ord. minist. 9117/1912 prin cart comunică adresa minist, finanțe No. 1028521912 relativă la plata patentei. desea ori ni se aduce la cunoştinţă că se eliberează între- prinzătorilor de lucrări publice și. furnizorilor de materiale, ot- donanţele de plată fără a li se cere să justilice plata patentei pe trimistrul îu curs. 
- Cum prin art. 90 din legea de constatare şt percepere şi art. 96 și 97 din legea contabilităţei publice se pune obligația atât or- donatorilor primari cât şi celor secundari a nu emite nici o or- donanţă, până ce întreprinzătorii nu vor justifica piata impozitelor către stat, cu onoare vă Tugăm să aduceţi la cunoştinţa seviciilor dependinte de acel departament, dispoziţiunile acestea, 3. Ord. minist, 9122/1912 prin care comunică adresa mi- - nisi. finanțe No 8818219142 relativ la plata laxelor, când se eumpără animale, 

Răspunzând adresei dv, No, 02395/912. avem onoare a vă face cunoscut că dacă cumpărarea auimalelor de către stat se face direct dela producători, taxa de 0,59 bani la sută nue datorită. | - | Dacă însă cumpărarea animalelor se face dela comercianţi sau oameni de afaceri, atunci trebnie neapărat ca să se perceapă 

la formarea duplicatelor şi copiilor de pe coniractele de vânzări mobiliare, pe acelaș timbru că și unicatul, 
M, O. 27 R. 1912 

Ministerul este informat că unele corpuri şi servicii pentru diferite furnituri, precum carne, legume. furaje şi altele asemenea nu fac pe timbrul legal decât contractul unicat, iar duplicatele ce se dau furnizorilor se scrie pe hârtie simplă, Având în vedere și expllcaţiunile date de ministerul finan= Ă țelor cu adresa No, 67.780/912, se atrage atenţiunea corpurilor. şi serviciilor că, potrivit art. 22, alin, 5 şi art. 23, alin. 5 din legea timbrului, dugplicatele și copiile contractelor de vânzări niobiliare trebuesc formate pe acelaş timb:u ca și unicatul, Şi că orice abatere dela această regulă cade sub penalitatea de a- mendă prevăzută de art. 84 din acea lege, 
14. Ordin circular No. 26 din 31 Mai 1914, privitor la cumpărătrii de materiale pe credit 

Cu ocazia centrolului s'a constatat că unele corpur- și servicii angajează cheltueli şi-fac aprovizionări de matej riale pe credit liberându-se furnizorilor de către agenţi, lor bonuri sau Chitanțe, iar mai târziu când se face plata      



  

după facturi acele, acte neglijindu-se a fi cerute, ele sunt 
din nou prezentate de furnizori, dând naştere la nume- 

roase reclamaţiuni și chiar la plăţi îndoite pentru aceleaşi 

materiale, | : 
Pe de altă parte angajarea de chetueli, atunci când 

“nu se dispune de fonduri, în așteptarea obţinerii lor din 

economiile viitoare, este contrară dispozițiunilor regula- 

mentare, pâralizează acţiunea controlului și falșifică situaţia 

fondurilor indicate pe gestiune, căci ele în realitate sunt 

"gravate prin diferite angajeri a căror plată este ţinută în 
suspensie, | 

Pentru fnlăturarea neajunsurilor care rezultă din ase- 

menea procedeuri se ordonă a nu sa mai angaja, sub „nici 

un motiv, cheltueli cari nu pot îi plătite imediat. 

Comandamentele sunt rugate a lua măsuri ca orice 

abateri dela dispoziţiunea acestui ordin să fie pedepsit. 

Publicarea în monitorul Oastei servă drept notilicare. 

  

Anexa lit. B 

(Art, 40 şi 53 R. A, Arţ. 100 și 1% din R. subzist, camp.) 

Instrucţiunile anexa hi. B, diu regulamentul serviciului 

administrativ au fost complect nodificate şi anulate prin în- 

strucţiunile ministeriale No. 3132 din 3 Iunie 1909 cari 

Sau publicat în broşură separată, 
La această aneză se trec întocmai acele instrucțiuni, 

aflate în vigoare. 

INSTRUCTIUNI MINISTERIALE 
i . No, 3132 din 3 lunie 1909 N 

relative la însărcinările ce au ofiferii cu aprovizionarea 

ordinarului şi executarea serviciului în campanie 
In conformitate cu art. 100 156 din regalamentul serviciului 

de snbsistență în campanie, instrucțiile cari urmează relative la 

“ însărcinările ce au ofițerii cu aprovizionarea şi procedeurile cari 

- dpebuesc urmate în administraţia ordinarului şi execulării serviciu- 

dui în campanie, se vor aplica pe viitor cu începere dela publi- 

carea. ior. 
Instrucţiile alăturate la regulamentul de administra- 

“ţie al corpurilor de trupă şi orice alte dispoziţiuni con- 

 4rarii, sunt şi râmân anulate.      
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CAPITOLUL 1 
„ Personalul 

ART. 1.—Oliţerul cu aprovizionarea este un agent 
administrativ de execuţiune, pus la dispoziţiunea corpu- 
rilor de trupă şi serviciilor din armata, după prevede- 
rile regulamentului de administraţie în corpurile de trupă. 
şi acel asupra serviciului. de subzistență în campanie. 

ART. 2.— Funcțiunea acestui oliţer în corpurile de 
trupă şi servidiile armatei este în principiu considerată 
de ordin executiv, căci dânsul pune în lucrare toate 
dispoziţiunile cari privesc aprovizionarea şi priinirea 
subzistenţelor în corp. Cum însă ofițerul cu. aprovizio- 
narea în îndeplinirea atribuţiunitor sale, mânueşte îon- 
duri şi materiale de ale statului, el este pentru acest 
fapt considerat comptabil şi deci pentru aceste cazuri, 
cade sub prevederile art. 23- din legea asupra contabi- 
lităţei publice. | 

ART. 3.—Oiiţerul cu aprovizionarea, faţă cu mul- 
tiplele atribuţiuni pe cari luncţiunea sa, i-le impune și 
iață cu rolul său de execuţiunea în o parte de adminis- 
trațe corpiurilor de trupă, este un factor de mare im- 
portantă în satisfacerea nevoilor zilnice pentru hrănirea 
olițerilor, trupei, animalelor şi altor însarcinări impuse 
funcțiunei sale. , | 

ART. 4. — In executarea atribuţiunilor sale în corp: 
ofiţerul cu aprovizionarea este pus sub direcţia şi pri- 
vegherea imediată a ajutorului şei de corp. E! este de 
asemeni agentul comisiunei de aprovizionare în Corp și. 
ține toate scriptele și arhiva comisinnei. In aceasta fune- 
țiune dânsul este execntor al deciziunei dată de comau- 
dant pe lucrările comisiunei ale cărei atribujiuni în timp 
de campanie polrivit regulamentului de administrație al 
corpurilor de trupă, trec în totai asupra ofițarului cu-a- | 
provizionarea. | | 

ART. 5 — Serviciul aprovizionărei fiind organizat 
pe unități de corpuri de trupă şi servicii, fiacare corp 
sau serviciu făcând corp în parte, trebue să aibă un 0- 
Îițer cu aprovizionarea cu gradul de locotenent sau 
sublocotenent,



    

In caz de mobilizare la corpurile de trupă al căror 
efectiv se sporește însemnat, se va putea 'destina încă 
un ofițer ca ajutor al ofițerului cu aprovizionarea. 

Acest ofițer ajutor, precum şi gradele inferioare 
destinate serviciului de aprovizionare_vor lucra sub di- 
recțiunea olițerului cu aprovizionarea, care are răspun- 

_ derea execuţiunei serviciului în toate îmdrejurările, 
La companiile ori serviciile făcând corp în parte 

în lipsă de ofiţeri subalterni, serviciul aprovizionărei în 
timp de pace se va putea îndeplini de un subofițer, sub 
privegherea comandantului, | 

Pentru corpuriie sau serviciile anume prevăzute în 
ordinea de bătae, a căror creaţiune și luncţionare este 
hotărâtă numai pentru campanie şi anume : cartiere ge- 
nerale coloane de muniţiuni și subzistențe, depozite 
mobile și alte formaţiuni administrative şi de comanda- 
ment ale armatei, se va destină din timp de pace unul 
din locotenenţi sau sublocotenenţi activi sau de rezervă 
cu Îuncțiunea de ofițer cu aprovizionarea, 

„Pentru corpurile sau serviciile care s'ar crea în timp 
de război sau numai întâmplător, comandanţi sau şefii 
acelor unități numiţi atunci, vor desemna ofiţerii cu a- 
Provizionarea din cadrele cari li Sar repartiza prin or- 

„ dinele de creaţiune şi în condiţiile prevăzute prin aceste 
- instrucțiuni, | | - „Notă. — Vezi ord. minist. No. 5523 din 3 Agust 191]. 
de mai jos pentru a se da câte un plutoniar cu ajutor 
of. cu aprovizionarea a 

„Intre alte funcțiuni administrative care cad în sarcina 
ofițerilor este și ceaa serviciulu aprovizionărei, care 
reclamă câte un oliţer pentru fiecare corp de trupă. 

Această nevoe are însă inconvenientul că un număr: 
destul de mare:de ofiţeri sunt împiedecaţi dela instrăcţie atât 
în detrimentul lor personâl cât şi în acel al serviciului, 
dat fiind mai ales lipsă mare de ofiţeri la corpurile de trupă. 
„- Cum însă pe de altă parte serviciul aprovionărei 
„reprezintă o gestinne da materiale (furaje, lemne, producte 
_eet.) de o valoare destul de mara, mai alea la trupele 

călări această funcţiune nu poate îi încredinţată în mod 
titular decât ofiţerilor eare conform legii contabilităţei sin- 
guri pot îndeplini sarcina de contabili răspunzători, . 
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Pentru a remedia, pe cât posibil inconvenientele sem- nalate mai sus, ministerul dispune că plotonierii. Cari, în Organizaţia noastră sunt “chemaţi a înlocui pe ofițeri în toate detaliile, să contribue și dânși la acest serviciu în corpuri ajutând pe ofițerii titular: cu aprovizionarea în executarea acestui serviciu, astfel ca aceştia să aibă posi- bilitatea a participa şi dânşii la clasele de iostrucţie. acest scop, vă rog domnule general, să binevoiţi a da cuvenitele ordine și instrucţiuni corpurilor din coman- damentul dumneavoaatră, pentru a detașa fiecărui ofițer cu aprovizionarea câte un plutonier din cei mai destoinici peutru asemenea servicii dela a căror executare depinde mult atât buna îngrijire a' hranei cailor și oamenilor, căt şi Îngrijita conservare a aprovizionamentelor. 

Alegerea și numirea ofițerilor cu aprovizionarea 

ART. 6 — In principiu alegerea ofiţerilor cu apro- vizionarea se -va face dintre aeei ofițeri care au conlir-. mat în serviciile şi însărcinările lor însușiri în ale or- dinei şi gospodăriei, sau sunt recunoscuţi cu aceste ca- lităţi prin firea şi purtarea lor, In niciun caz nu se vor numi ofițeri cu aprovizionarea dintre olițeri noi eşiţi din şcoală și se va căute ea ofițerii aleşii să aibă cel puţin un an de serviciu, putându-se face excepţii nu- mai cu ofiţeri de administraţie. 
ART. 7. — Numirea ofițerilor cu aprovizionarea se va face de comandanţi la începutul anului financiar prin ordine de zi pe corp, înlocuirile pentru cei comba- tanţi se lac în lie-eare an, iar oliţeri de administraţie când sunt numiţi în aceste Iuncţiuni, pot îi ţinuţi un timp mat îndelungat, dar nu mai mult ca 3 ani, 
ART. 8. — Ofițerii cu aprovizionarea combatanți, „Pot Îi dinspensaţi de alte servicii şi. însărcinaţi în corp cu privire însă la. instrucţie dânși în timp de pace sunt ținuți a lua parte la perioadele principale şi ori de câte Ori comandantul găseşte necesar pentru menţinerea ni- velului_ instrucţiunei oliţerilor,; 

„ART. 9. — Pentru a se forma mai mulţi ofiţeri “apți în aceste înncțiuni, înlocuirele se vor'lace cu ofițeri. cari nau mai îndeplinit asemeni servicii [ie în corpul  



    

  

- 3 

unde sunt însumaţi, fie în altele unde au mai servit, 

Oliţerii cu aprovizionarea înlocuiţi vor Îi notaţi în 

memoriul personal asupra modului cum au îndeplinit 

__ funcțiunea şi serviciul lor şi în ce grad au corlirmat 
“ aptitudinele de ordine „și gospodărie. 

Asemeni note slujesc comandanților în aprecierile 

ce fac când vor avea a da servici similare sau a încre- 

dința acestor oiiţeri misiuni speciale. | i 

ART. 10. — In principiu ofiţeri cu aprovizionarea ! 

cari au luat parte la pregătirea și exeeutarea mobilizărei 

serviciului de aprovizionare al corpurilor, vor continua 
a îndeplini aceste funcțiuni pe tot timpul cât va dura 

campania, Pentru cazurile când olțerii  afiaţi în funcţii 

la declararea mobilizărei mar prezenta destulă destoini- 

cie sau aplicațiune pentru acest serviciu. sau în fine 

când înprejurări de forţă majoră invite în campanie ar 

inpune înlocuirea lor cu alţii, comadantul corpului de 

trupă sau şeful serviciului hotărăşte înlocuirea. 

“Personalul ajutor al ofiferiler cu aprovizionarea 

ARȚ. 11. — In timp de pace se va da ofiţerilor i 

cu aprovizionarea câte un subofițer sau caporal ca ajutor Ă 

şi secretar în servictu luându-se din efectivul companiei 

sau plutonului afară de rânduri sau dela unităţile ce 
_se vor hotărâ de comandanţi dacă prin buget nu este 
prevăzut. (Vezi nota, de mai sus). 

Oamenii de trupă pentru serviciile zilnice ordinare 
sau extraordinar ale serviciului de aprovizionare, se 

“or orândui de către serviciul zilnic după prevederile 
regulamentului serviciului interior, 

ART. 12. — Pentru timp de concentrări, manevre 
şi. război se va destina ofițerului cu aprovizionarea de 
jiecare batalion, sau divizion câte un subolițer sau ca- 

poral cum şi numărul de soldaţi de serviciu și meseriaşii 

trebuitori pentru buna funcţionare a  aprovizionărilor, 

primirilor și distribuţiunilor zilnice. 

ARTi 13. Meseriaşii se vor da în raport cu 
serviciul de hrănire care cade în sarcirfa corpurilor ca: 

măcelari, pentru tăerea și distribuirea cărnei, lemnări 
* 
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ierari pentru reparaţiuni în trăsuri şi unelte, potcovari pentru cai, Îuragieri, distribuitori etc, 

Personalul de grade inferioare trebuitor pentru 
Îuncţionarea serviciului de aprovizionare în campanie 
va fi anume destinat repartizat prin lucrăriie de mo- 
bilizare ale corpurilor şi serviciilor, 

ART. 14. — Ofițerii cu aprovizionarea în timp de 
manevre şi campanie trebuind să lie călări corpurile de 
trupă vor îngriji a se da acestor ofiţeri caii de călărie 
din acei ce posedă, sau cari se vor rechiziţiona. 

CAPITOLUL II 
Material, unelte, trăsuri şi cai 

ART. 15. — Materialul şi uneltele afectate fiecărui 
corp de trupă sau serviciu pentru trebuinţele aprovi- 
zionărei, variază după nevoile timpului de pace sau ale 
războiului astiel: 

Pentru timp-de pace corpurile posedă : 
Trăsuri sau furgoane necesare pentru trănsportul 

merindelor şi furajelor din piață sau dela depozitele 
administrative. - 

Uueltele, şi vasele necesare pentru gătirea hranei 
distribuirea ei la oameni manipularea furajelor. etc, 

Pentru timp de război corpurile posedă: 
- “Trăsuri şi furgoane necesare la aprovizionarea, pre- 

gătirea, distribuţiunea şi repovizionarea hranei zilnice. 
Trăsuri Regimentare necesare pentru transportul 

hranei de rezervă în urma trupelor. 
Unelte și vase pentru bucătărie, distribuţiune, mă- 

celărie, furaje şi tot ce priveşte gospodăria htanei ofi- 
țerilor, trupei şi animalelor. . 

ART. 16.— Numărul trăsurilor de aprovizionăre şi. 

  

== 

trăsurile de hrană regimentare este acel lixat |de repu- 
lamentul de mobilizare şi acel asupra serviciului de 
subsiistenţă în campanie. Ele intră în gestinnea ofițerului 
cu îmbrăcămintea și sunt date cu inventar în păstrarea 
oliţerului cu aprovizionarea, care îngrijeşte de buna lor 
întreținere,
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Trăsurile. întrebuințate, pentru serviciu în timp de 
pace, şi harnașameutul cu cari se înhamă- sunt lăsate 
asupra micilor unităţi, sau asupra ofițerului cu aprovi- 
zionarea, după lelul cum se execută serviciul. Uneltele 
şi obiectele diverse, precum pregătirea sau distribuţia 
hranei, sunt lăsate tot astfel. Acele însă cari au o des- 
tinaţie proprie mobilizărei, sunt 'date "în primirea ofiţe- 

* -" rului cu aprovizionarea cu inventar, sau se păstrează în 
- măgaziile ofițerului cu îmbrăcămintea, după mijloacele 

        

și localurile de cari dispune fiecare corp. . 
| ART. 17. — Uneltele şi vasele serviciului de apro- 
vizionare din timp de pace sunt acele obişnuite cari se 
întrebuinţează ziinic. 

Pentru .serviciul de aprovizionare în campanie 
„aceste unelte şi vase sunt după cum urmează : 

A) Unelte pentru hrană şi distribnţiuni 

Pentru o companie, baterie sau escadron 

Cazane pentru gătit hrana allate Iă trăsurile de a- 
provizionare, sau alte vase în caz.de lipsă 

2 cuțite pentru tăiat carne. 
2 linguri, . . 

strecutători, 
fund. pentru tăiat carnea, 
saci pentru pâine. 
toporaş pentru oase. 
topor pentrn tăiat lemne, 
ferestrău, 
ciocan de bătut cue, 
vas metal pentru spălat carnea. 

| cutie cu compartimente pentru sare şi alte in- 
-:-  grediente mărunte; 
- 1 cutie pentru calea sau ceai. 

2 costume de bucătar. 
1 furcă pentru fân (3 la. baterii Si escadron). 
1 măsură de grăunţe (3 la baterii și escadron). 
1 Îrânghie de 10 metri (3 la baterii şi escadroane). 

„2 saci de orz, (10 la baterii și escadroane), 
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B) Unelie pentru măcelărie * 

O serie de asemeni unelte se compune d tele urmatoare : 
2 cuțite pentru tăiat vite. 
2 cuțite pentru jupuit. 
2 centuroane de piele cu 2 port-cuţite şi un port- masat. ” 
2 masate. 
1 topor. ” 
1 cântar de 100 chilograme putere cu accesorii, 4 şorțuri de pânză. 
2 frânghii de 6 metri lungime. 
4 cârlige de atârnat. 
1 scripete, 
2 felinare portative. 
1 decalitru metal. 
1 serie măsuri pentru lichide, | ART. 18. Uneltele de măcelărie sunt repartizate pe corpuri şi servicii după cum urmeeză: 
Una serie de liecare batalion Sau divizion şi ser- vicii corespunzătoare. 
Câte o serie pentru liecare regiment de artilerie şi liecare din coloanele de muniţiuni ce mobilizează. "O serie pentrn fiecare companie sanitară și câte o serie pentru fiecare din anbulanțele ce mobilizează corpul de armată. | 
Cinci serii de fiecare companie de subsistență, din Cari patru pentru coloane şi una pentru brutăria de campanie. Un același număr pentru depozitele mobile, * O serie de fiecare unitate sau serviciu indepedent. Aceste unelte aprovizionate din timp de pace sunt puse la trăsurile. de campauie ale corpului după  na- tura lor. Sa 

Animale 

ART. 19, Animalele corpurilor şi serviciilor. pre- Cum: caii pentru trăsurile necesare Serviciului dela stat „ major, boi de jug pentru serviciul trarnsporturilor grele şi catârii pentru transporturi de alimente sunt sub di- 

Z2,



  

: recțiunea, îngrijirea şi răspunderea ofițerilor cu aprovi- 

a zionarea, iar lichidarea drepturilor de hrană cade în 

| gestiunea comandantului companiei- sau plutonului A. R. 

In timpul concentiărilor și manevrelor, caii şi cele- 

ialte animale adăogate la stat-majorul corpurilor, fie ai 

ofițeritor, lie pentru transporturile alimentelor pentru 

„trupă şi cai, cad tot în sarcina și îngrijirea olițerilor cu 

aprovizionarea, cu restricțiunea dela aliniatul precedent 

Dentru gestiunea hranși lor. : 

ja timp de campanie ofițerii cu aprovizionarea, în 

calitatea de şefi ai serviciului de subsistență ai corpurilor 

de trupă, au în primire toți caii şi animalele pentru în- 

Hămarea trăsurilor de aprovizionare şi a celor regimen- 

tare, având şi gestiunea întregului serviciu. 

d
.
 

Harnaşamentul 

Art. 20.—Pentru înhămarea cailor la trăsurile apar- 

zinând statului major al corpurilor. oliţerii cu aprovizio- 

marea primesc harnaşamentul necesar dela olițerii cu 

?nbrăcămintea cu inventar în regulă, îngrijind şi de în- 

t-ațirerea lili, 
Tiarnasamentul de mobilizare pentru înhămarea tră- 

tar ceriiciului de subsistență se păstrează . sau în 

momazia, otterului cu înbrăcămintea în. a cărui gestiune 

iri *» acea a ofițerului cu aprovizionarea, dacă 

soare > = magazie proprie, În ori şi ce caz, oli- ăi 

„iu. cu ape rdionarea trebue să cunoască bine harna- 

şamentul, Îelul cum se înhamă şi lipsurile ce ar avea, L 

cari se vor complecta prin rechizițiuni la mobilizare. 

11 “upul concantrărilor şi manevrelor, când parte 

cin acesi harnaşament se întrebuințează, este scos din 

magaziile în cari se păstrează, iar dnpă terminarea ma- j 

- nevrelor se curăţă, se unge și se predă la magazie O $ 

ei Harnașamentul care s'ar' rechiziţiona pentru co:n- 

Sa pleciarea nevoilor în campanie, trece de asemenea în? 

primirea olițerilor cu aprovizionarea, afară de cazurile: 

fac rechiziţuni de scurtă durată, după . care sc 

     

  când se i 
înapoiază proprietarilor. 
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CAPITOLUL III - 

Impărțirea şi funcţionărea serviciului de aprovizionare. 

Principii generale 

ART. 21— Serviciul ofițerului cu aprovizionarea 
se împarte în două: serviciul în timp de pace şi servi- siul în. timp de război. 

Serviciul din timp de pace îmbrăţişaeză totalitatea 
executării atribuţiunilor cu privire la aprovizionarea cor- 
purilor de trupă sau serviciurilor, cu tot ceea ce le tre- 
bue după reguli anume prevăzute în legi şi regulamente. 

Serviciul din timp de război, îmbrăţisează totalitarea 
executări atribuţiunilor cu privire la satisiacea nevoilor . de hrană şi materialul de întreținere dela decretarea 
mobilizări şi până la întoarcerea din campanie. 

Serviciul din timp de pace 

Atribuliuni generale ale ofiţerilor cu aprovizinnatea. 

ART. 22. — Atribuţiunile generale ale ofiţerilor de 
aprovionare în timp de pace, sunt acelea pe cari le 
execută din proprie iniţiativă şi acelea care sunt prevă- 
zute atât în programul serviciului zilnic, cum şi în dife- 
rite dispoziţiuni prescrise de legi, regulamente, instrucţii 
şi ordine. a 

ART. 23. — Oliţerii cu aprovionărea pregătesc și 
supun ajutorului comandantului toate proectele de lu- 
crări şi caete de sarcine .pentru a Sluji la ţinerea licita- 
țiilor, de aprovizionarea tuturor furniturilor şi materialelor 
lăsate în sarcina corpurilor, cari lucrări după ce au luat 
caracterul definitiv prin aprobarea dată, sunt păstrate în 
arhiva sa, formând dosare pe ani şi specii,.de aprovi- 
zionare. | 

Ingrijesc de contractele pentru diferite merinde sau 
materiale să fie reânoite la vreme fie pe baza adjude- 
cațiunilor publice, ţinute conform legii contabilităţii fie 
prin bună învoială, 

     



  

ART. 24, — Pentru progresul și continuitatea în 

serviciul său, ofițerul cu aprovizionarea se ţine Ia curent 

cu toate dispoziţiunile administrative apărute în. Moni- 

torul Oastei sau cu cele primite pe cale de corespon- 

dență. El raporteăză ajutorului comandantului în cazuri 

“când trebue a provoca luarea, unor anumite măsuri în 

interesul serviciului de aprovizionare a corpului. 
ART. 25. — Pentru cnmpărăturile zilnice, lie şi 

mărunte în cazul când corpul Sau serviciui mar avea o 

învoială scrisa cu diferiți negustori din piaţă ofiterul cu 

aprovizionarea merge în persoană pentru a face ale- 
gerea mărlei şi tocmeala. 

Pentru alimentele şi materiale angajate prin con- 

tracte și învoeli, de temeiul unor tarife sau prețuri cu- 

rente cunoscute sau aprobate de mai înainte, cumpărarea 

se poate lace şi de către gradatul ajutor al ofițerului cu 

aprovizionarea sau de un alt grad inferior delegat de 

dânsul. 
ART. 26. — Toate alimentele şi materiale aduse 

zilnic din târg, mai înainte de a'se pune în consuma- 

țiune sau lucru, sunt examenate calicativ de organele 

în drept după cazuri și apoi suut cântărite, numărate şi 

înscrise în registrele respective. | 

ART. 27. — Ingrijeşte ca distribuţiunile alimentelor 

“pentru oameni şi animale să se lacă regulat, 
Intocmeşte şi supune săptămânal ajutorului progra- 

'mul asupra gătirei hranei. arătând pe zile lelui mâncărei 

„care se afișează în bacătărie. Programul se poate modi- 

fica la nevoe. a 

" Ingrijeşte de asemeneni ca alimentele distribuite de 

dânsul direct sub împărțirilor sau primite delia turnizori 

să fie în cantitatea şi de lelul celor trecute în listele 

zilnice de alimente, rapertând abaterile ajutorului. | 

„ART, 28, — Pentru distribuţia alimentelor coman- 
“danţii companiilor dau din ajun, prin sergenţii de zi, 

liste certificate în regulă, de numărul oamenilor cari ur- 

“mează a se hrăni la ordinar în ziua următoare. Ele, re- 

capitulate, şervă ofițerului cu aprovizionarea pentru a 

-” cumpăra msrindele trebuiucioase la prepararea hranei 

“sau la . distribuirea lor din magazii când ar Îi aprovi- 

“zionate în cantități mari, 
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La ora hotărâtă pentru distribuții, sergenţii de zi ai fiecărei companii se prezintă ofițerului cu aprovizionarea 
împreună cu oamenii de corvoadă, dela care primesc cantităţile de merinde cuvenite şi prin bucățarii. compa- niilor şi sub privigherea ofițerului de zi se pregăteşte hrana, împărțindu-se merindele în părți egale - pentru. cele 2 mese ce iau oamenii.. | 

La distribuţie se dă sergenţilor de zi o notă model 3, care servește de control ofițerului de zi şi comandan- 
ților de companii, când se asigură de cantitatea și cali- tatea merindelor. 

ART. 29, — Cantităţile de merinde distribuite se înscriu zilnic de ofițerul cu aprovizionarea în livretul de Ordinar, care la ora raportului se prezintă ajutorului co- mandantului pentru verificare. După ce se coniruntează cu notele model 3. se asigură de prețuri şi exactitaţea calculelor, livretul de ordinar se semnează zilnic de aju- torul comandantului pentru verificare şi exactitatea ope- rațiunilor. 
| 

ART. 30. — Pentru hrana, furaj sau combustibil, care se primeşte din depozite, olițerul cu aprovizionarea centralizează bonurile subimpărțirilor din corp și libe- rează un bon general. Bonurile se întocmesc separat pentru pâine, carne, legume, îuraj, combustibil, et ., după jelul cum sunt instalate şi administrate depozitele sau secţiunea lor, 
Orice producte primite şi eşite din magazie, nu se mai pot înapoia” pentru preschimbare, afară de conser- vele închise în cutii sau pachetele de furuj presat, a căror calitate n'a putut îi verificată la primire. Asemenea nici O plângere nn se mai poate adresa în urmă pen- tru cantitatea sau greutatea producte!or. | Primitorul are drept să lacă contestaţie în momentul Primirei: ele se judecă de către olițerii de intendenţă însărcinaţi cu supravegherea și la nevoe de autoritatea care dirijează depozitul sau stabilimentul, cari hotărăsc. 
Productele găsite că nu se pot distribui şi consuma din dilerite cauze, se constată de către ofiţerii de inten- dență şi la nevoe de cei sanitari, Comandamentele .hotă- răsc, după cazuri, imputarea, vinderea Sau distruzarea lor. 
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Se ţine un cont curent între şefii de de depozite şi 

ofiţerii cu aprovizionarea pentrn lăzile, bntoaele și sacii 

daţi împreună cu proviziile, cari trebuesc înapoiaţi de- 

pozitului. 
ART. 31. — Pentru necesităţile serviciului de apro- 

vizionare şi spre a face față cumpărăturilor mărunte ce 

rebuesc plătite îndată, se liberează oiiţerilor cu apro- 

vizionarea avanse permanente, în „raport cu nevoile, 

aprobațe de comandant. Ele nu trebue să depășească 

cheltuelile pe o lună. 
Sumâle cheltuite din aceste avanse sunt rambursate 

de casier pe temeiul actelor şi conturilor prezentate la 

lichidare la epocile fixate după ce sunt verificate de 

ajutorul comandantului. 
Pentru timpul când efectivele corpului se măresc 

prin concentrări şi manevre, comandantul dispune mă- 

mirea avansului în raport cu nevoile ce se ivesc. 

Este interzis ofițerilor cu aprovizionarea să între- 

__buinţeze din avans sume pentru alte nevoi de cât ale 

aprovizionării. Pentru aceasta casierul va reiuza achi- 

tarea unor astfel de sume. 
Ofițerii cu aprovizionarea sunt răspunzători de avan- 

sele de bani încredințate lor şi pentru abateri li se 

aplică dispoziţiunile penale ale legitor şi regulamentelor. 

La schimbrrea oiiţerilor cu aprovizionarea, înlocui- 

torul este îndatorat a primi avansul complect, când se 

va schimba şi chitanţa, fiindu-i oprit „da primi drept 

bani acte şi chitanţe a căror lichidare privea pe pre- 

decesor. 

| Atribuţiuni speciale 

„ART, 32. — Ofiţerul cu aprovizionarea pe lângă 

“ atribuţiunile generale impuse îuncțiunei sale are şi ur- 

mătoarele atribuţiuni speciale ; 

Este de drept agentul executiv și secretarul comi- 

siunei de aprovizionare în corp pentru cazurile când a- 

ceastă comisiune îşi exercită mandatul său în chestiuni 

de. aprovizionare. i | 

„_ Privighează buna întreţinere a hranei de rezervă 

_ “destinată a fi distribuită oamenilor şi încărcată pe îră- 

suri la mobilizare şi ţiue socoteală de cantitatea sau  
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lotul ce trebuește pus în consumaţie pentru împros- 
pătarea cantităţei păstrate, | | 

Pentru a se asigura de buna întreţinere a acestei 
hrane, va deschide coletele din când în câud și va încerca 
calitatea lor, în caz de observă o stricare, este îndato- 
rat a provoca o constatare a celor în'drepi. 

ART. 33. — Studiază şi întocmește instrucțiuni pen- 
tru îormarea personalului său de ajutor la serviciul apro- 
vizionărei şi gospodăriei corpului ca: bucătari, lufa- 
jieri etc. pe care le supune aprobărei ajutorului coman- 
dantului după cari se ia măsuri pentru aplicarea şi 
executarea lor. 

Cu privire la formarea. bucătarilor se va avea în 
vedere ca instrucțiunile să aibă de bază următoarele : 

q) Că trebue să se formeze numărul necesar de 
bucătari pentru ca liecare contigent să aibă câte doi 
de companie, escadron sau baterie. | 

b) A căuta să se atingă tot folosul practic în pre- 
gătirea hranei, ceiaului sau cafelei, întrebuinţându-se 
acele metode practice şi simple pentru a se deprinde 
bucătarii să gătească mâncări cât mai bune, mai sub- 
stanţiale. i 

C) Priveghează pregăţirea hranei, ţinerea curăţeniei 
în bucătării, curățirea vaselor în mod regulat şi însăşi 
curăţenia. corporală şi a îmbrăcămintei *bucătarilor. 

In acest scop se recomandă că instrucţiunile ce 
se vor da de comandanți, să se prevadă anume ca în 
alegerea bucătarilor tendința d'a da la astiel de serviciu 
tot ce este mai slab ca inteligenţă şi aptitudine, . este 
în detrimentul bunei hrăniri a soldatului. 

Spre a se ajunge cât mai bine scopul acesta cor- 
purile în lipsă de specialişti, pot autoriza mici cheltueli 
din fondul de întreţinere, ce bucătarii civili de meserie 
să lie tocmiţi în răstimpuri pentiu a lace practică şi 
Și îndruma pe bucătarii soldaţi. Ă 

La nevoe se pot înfiinţa şcoli practice pe garnizoane 
în cari să se înveţe de bucătarii aleşi, preparaer ali- 
mentelor ; astiel de școli se vor aproiu ce către coman= 
danţii corpurilor de armată, care hoiărăsc și cheltueliie 
de suportat de corpuri din iondul de întretineze,. 
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Și pentru celălalt personal afectat serviciului de 
aprovizionare sau de distribuţie în corp ofițerul cu apro- 
vizionarea întocmește Instrucții asupra modului de pro- 
cedare și exccutarea însărcinărilor Îixate fiecărui. 

Atribuţiunile ofițerilor cu aprovizionarea în timp de război 

Principii generale 

Art. .34. — Atribuţiunile ofițerului cu aproviziona- 
rea în război sunt din cele mni grele de îndeplinit. Ser- 
viciul zilnic pentru hrănirea în chip regulat a nnor efec- 
tive de 3—4 ori mai mare ca acele din timp de pace: 
operând pe întinderi de teren mărginite si adeseori de 
centre bogate în resurse, cere dela aceşti ofițeri pe 
lângă o putere de muncă foarte mare şi un deosebit 
simţ de prevedere. | | 

Art. 35. — Pentru ca ofiterii cu aprovizionarea să 
poată a'și împlini mai cu înlesnire atribuțiunile -lor în 

| tirap de război, trebue să lie pregătiți din timp de pace 
In acest scop ei vor lua parte la întocmirea de 

„ mobilizare ale corpurilor sau serviciilor şi vor aplica în 
concentrări şi manevre principiile Incrărilor cu privire 
la organizarea şi funcţionarea servicilui de subsistenţă. 

Art. 36. — Părţile privitoare organizărei serviciului 
hrănirei trupelor unui corp'în timp de război şi pe cari 
ofiţerii cu aprovizionarea trebue se le cunoască din timp 
de pace sunt următoarele : 

a) Personalul nominal destinat prin lucrările de mo- 
bilizare ale corpului trebue să lie cunoscut ofiţerilor cu 
aprovizionarea, putând a fi întrebuințat la serviciu în 
timpul concentrărilor şi manevrelor, ca astiel pe deoparte 
să fie îndrumat, iar pe de alta să le cunoască capacita- 

„tea, puterea de muncă şi direcțiunea în cari se aplică. 
b) Materialul pus la dispoziţia corpurilor de trupă 

pentru serviciul de subsistență în campanie, constând 
din trăsuri cu harnașamentul lor, unelte şi obiecte pen- 
tru execuţia serviciului, hrana de rezervă etc. trebue să 
se posedă în complect și în stare dea fi întrebuințat 

“cu folos în campanie,    



  

a
e
 

c
m
 
T
a
g
 

e
a
t
 

a
i
a
 

ac
ei
 

    

„Caii necesari pentru înhămarea trăsurilor de sub- Sistenţă Sunt repartizaţi corpurilor de comisia respectivă de rechiziţii. In acest scop olițerul cu aprovizionarea va li instruit din timp de pâce asupra sursei de rechiziţii şi a felului cum va urma cu primirea, potcovitului şi “ înhămarea lor la trăsuri. 
Pe lângă hrana de Tezervă, care se poartă. de oa- meni în sacul de merinde sau în trenu! regimentar, tre- - bue să se studieze modul de suplinire al ci în caz de lipsă, cum şi modul de a procura hrana proaspătă pe timpul transportului Şi pentru 2 zile dela zjungerea pe zona de adunare, 
Toate aceste date şi procedeuri de urmat la mo- . bilizare trebue să fie periect cunoscute . ofițeruiui cu aprovizionarea pentru a nu [i nevoit să recurgă la im- - Provizaţiuni cari provoacă încurcături, 

Executarea serviciului în campanie 

Art. 37.— Regulele peutru executarea serviciului în. campanie decurg din diferite situațiuni în care se află corpul de trupă astiel: - | a) Executarea serviciului pe timpul mobilizărei. d) Executarea serviciului pe timpul concentrărei. . c) Executarea serviciului pe zona de adunare. 

active. 
ART. 38.—Pentru executarea serviciului pe timpul mobilizări şi concentrărei, ofițerul cu: aprovizionarea primeşte ordinul comandantului trupei pentru a pune în aplicare toate dispozițiunile prevăzute în. instrucțiunile de pregătire ale mobilizărei privitoare serviciului de aprovizionare, care pe. acest timp cad în sarcina corpu- rilor de trupă. 
Atribuţiunile ofiţernlui cu aprovizionarea prevăzute . . în acele instrucţiuni sunt stabilite din timpul de pace și ele prevăd zi. cu zi şi în amănunte tot ce. trebue făcut “- pențru ca trupa să lie bine hrănită şi toată gospodăria: corpului complectată astie] că plecarea corpului la ziua iixată să nu fie întru nimic stânjenită, 

d) Executarea serviciului pe timpul operațiunelor 

 



    

- intendenţei de către ofițerul cu aprovizionarea, trebuesc 
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In general aceste atribuţiuni se referă la : 

a) Hrănirea efectivelor de oameni cari zilnic s0- 

sesc pentru a complecta unitățile corpului. 

b)Complectarea hranei şi tot materialul serviciu- 

lui de subsistenţă al corpului cu care trebue să plece 

în campanie. 
| 

c) Primirea rechiziţiunilor de material, animale și 

trăsuri, pentru organizarea și complectarea trenului ie- 

gimentar. 
d) Imbarcarea trenului regimentar, pregătirea și în- 

cărcarea în vagon a hranei necesare, pentru a îi con- 

sumate în timpul transportului cu calea ferată, cum şi 

a hranei necesare a îi consumate la debarcarea trupe- 

lor pe zona de adunare. 
Pentru corpurile destinate a servi în total sau în 

parte ca trupe de acoperământ, la stabilirea instrucțiu- 

nilor de urmat se va avea în vedere repeziciunea cu 

care se face primirea lor către zona de adunare sau alte 

direcţiuni. Prin urmare în executarea serviciului se va 

avea în vedere excepţiunile cari se fac şi. procedările 

de urmat, până ce corpul sau detașamentul din el, întră 

în stare normală pe lângă unitatea din care face parte. 

ART. 39. — Indată ce corpul a sosit pe zona de 

adunare, ofițerul cu aprovizionarea caută a fi zilnic în 

contact cu serviciul intendenţei, cari din acest moment 

are sarcina aprovizionărei trupelor şi dela care primeşte 

detalii relative la locul, timpul şi mijloacele de hrănire 

pentru care în ordinele zilnice ale comandamentului se 

prevăd anume principii asupra acestor date. 

Toata detaliile şi lămuririle primite dela serviciul 

îndață aduse la conoştința comandantului corpului de 

trupă. | | 

Pentru cazul când un corp de trupă soseşte pe 

zona de adunare mai înainte ca serviciui intendenţei să 

fi organizat depozitele provizorii, cum e cazul trupelor 

de acoperământ, gorpul de trupă va expedia îndată pe 

ofițerul cu aprovizionarea pe teritoriu zonei, spre a lua 

măsuri şi a pregăti aprovizionările necesare până când 

serviciul intendenţei va intra în acţiune. |    
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Sosind pe zona de adunare, ofiţerul cu aprovizio- 
harea se va pune în contract cu delegaţii servicului de 
intendenţă, care au misiunea de a pregăti aprovizienă- 
rile depozitelor provizorii şi va pregăti hrana necesară 
corpului care sosește chiar în acea zi. 

Indată ce serviciul intendenţei a înfințat depozitele 
„provizorii, ofițerii cu aprovizionarea ai trupelor de aco- 
perământ, primesc alimentele dela aceste depozite după 
normele stabilite şi comunicate din vreme corpurilor. 

ART. 40. Pe timpul operaţiunelor în cari pot avea 
loc marșuri depărtate sau apropiate de viăjmaş, lupte 
urmăriri sau retrageri, ofițerul cu aprovizionarea ia zilnic 
cunoştinţă de ordine date pentru hrănirsa trugelor, 
execută în amăunt toate prevederile acelor ordine, luând 
avizul comandantului pentru cazurile neprevăzute. 

ART. 41. — Pentru executarea serviciului de sub- 
zistenţă al corpului în timpul operaţiunilor active se pot 
lixa norme şi directive ; împrejurările războiului variind 
însă dela o zi la alta, tot inițiativa, prevederea şi simţi- 
mântul datoriei sunt elimente de cari ofițerul cu apro- 
vizionarea trebue în tot momentul să dea dovadă, elemente destul de limpezite de altfel de către regulamentul ser- 
viciului de subzistență în campanie, 

Totuşi ţinând seamă de situaţiunea generală, exe- 
cutarea serviciului de subzistență al corpurilor în perioda 
operaţiunilor active şi chipul funcţionărei acestui Serviciu ; 
coprinde următoarele elemente : ” a) primirile și distribuţiunile zilnice: 

b) înlocuirea hranei zilnice ; | | 
c) reaprovizionarea trenului regimentar şi mişcarea lui 
d) exploatarea resurselor locale; Se 
€) Îixarea zonelor de alimentaţiune ; 
/) executarea rechiziţiunilor; 
9) executarea cumpărăturilor ; 
1) plata lurniturilor; 
4) dispoziţiuni speciale cărnei ; 
J) dispoziţiuui speciale furajuini şi conbustibilului : 
k) cunoasterea calităţei alimentelor ; | 
i)comptabilitatea ofițerului cu aprovizionerea. 
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a) Primirile şi distribnţiuni zilnice. 

ART. 42. — In principiu atât primirile ori aprovi- 
zionările de hrană, cum și distribuţiunile la trupe în timpul 

campaniei se fac de cu seara pentru a doua zi. 
Primirile de hrană se îac zilnic la orele și dela de- 

pozitele, localitățile sau gările indicate în ordinele de 

” staţionare ale comandamentelor. | 
Pentru primirea alimentelor corpului pe a doua zi 

merge—alară de cazuri extra-ordinare—însuşi ofițerul cu 

aprovizionarea însoțit de personalul ajutător necesar şi 
trăsurile sacii și obiectele de trebuinţă. 

Pentru cazurile anormale primirile se îac după dis- 

poziţiunile comandantului trupei respective. 

Ofițerii 'cn aprovizionarea vor avea totdeauna cu 

dânși carnetele cu bonuri chitanţe și îacturi, pentru a 
“libera celor în drept după cazuri. | 

Distribuţiunile pe subimpărţiri în corp se fac de 
către olițerul cn aprovizionarea cu regulă şi la timpul 

hotărât. de comandant. 
In principiu pregătirea și distribuirea mâncarei se 

face după cazuri potrivit: regulamentului serviciului în 

campanie, care stabileşte orele de mâncare după cele 

de plecarea îu marş. | | 

b) Inlocuirea a hranei zilnice 

ART. 43, — Hrana proaspătă pe o zi purtată de 

soldat și dusă pe trăsurile de aprovizionare se nuineste 

„hrană de ai. | | 

Această hrană trebue - consumată în ziua plecărei, 
după ordinele date după executarea marșului din acea zi, 

“In principiu această hrană se înlocueşie în îiecare 

seară.. | 
Pentru cazurile de forță majoră, oliţerul cu aprivi- 

_zizionarea prevenine pe comandant asnpra îelului mai les- 

“nicios de înlocuire a hranei de zi. | - 

ART. 44. — Ca bază a procedărei de înlocuirea - 

hranei consumate zilnic în campanie, potrivit celor pre- 

scrise de regulamentul de subzistenţe și pricipiilor ope- 

„ raţiunilor militare, se. are în vedere următoarele : 

  

     



    

   
Hrăna zilnică d'asupra oamenilor se înlocuieşte de regulă dela trăsurile de aprovizionare ale corpurilor alară „de cazuri anormale, când se dau ordine în raport cu Situaţiunea. 
Hrana proaspătă dela trăsurile de aprovizionare se înlocuiește : | ' a) Dela coloana de Subzistență în regulă generală ; d) Dela dilerire stațiuni de cale ierată unde vor fi depozite sau trenuri magazii, în cazuri când distribuţiunea dela coloane nu s'ar putea ace. - 
€) Din rechizițiunile locale strânse prin îngrijirea corpurildr de trupă, când împrejurări diverse vor impune aceste ; 
d) Şi în fine prin consumarea unei zile de hrană dela sac, când situaţiuni anormale mar îngădui înlocuirea Cu hrană proaspătă. 
ART. 45.— Punctele, localităţile şi ora distribuţiunilor de alimente se fixează în liecare zi după intrarea trupelor în cantonamente prin ordinele de staționare. Dacă din di- lerite cauze acest ordin ar Îi întârziat a se da, oliţerul Cu aprovizionarea este ţinut a lua inlormaţiuni dela ser- viciul intendenţei respective asupra locului și orei de distribuţiune. | 

_Indată ce ordinul de staţionare s'a primit la core ofițerul cu aprovizionarea pleacă îndată la centru di „distribuţiune al subîmpărţirilor, unde execută primirea şp încărcarea proviziunilor în timpul fizat prin ordinul dat, îngrijind a conduce convoiul în cantonament, unde ur- mează a ace distribuţiunea la trupă. 
ART. 46.— Distribuţiunea alimentelor la sub îm- părţirile în corpuri se îace pe temeiul trebuinţelor zilei următoare. De ordinar se face mai întâiu distribuţiunea hranei care a fost transportată în trăsurile de aprovi- Zionare și numai în urmă, eşalonul de trăsuri porneşte la centrele de distribuţiune pentru a se reaproviziona. Pentru a se înlătura îngrămădeli de personal la ser- viciul şi locul de distribuţie în corpuri, oiiţerul de apro- ' Vizionare supune aprobărei comandantului un program Oral de distribuţiune, afară dacă nu ar conveni mai bine - ca la ora raportului corpului fiecare sub împărţire să ia - „„HOtă la ora la care va primi alimentele pentru a doua zi, 
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c) Reaprovizionarea corpului alimentar 

ART. 47. — Hrana proaspătă purtată în trăsurile 

de aprovizionare se înlocueşte după cazuri : 

a) Dela coloana de subsistenţă a corpului de armată 

când reaprovizionarea se face prin convoiuri. 

b) Dela trenul magazii, sau dela staţia de cale ferată 

când reaprovizionarea se face prin mijlocirea căilor ferate. 

c) Dela centru de aprovizionare respectiv când re- 

complectarea proviziilor consumate se face prin exploa- 

tarea resurselor locale şi în ine. 

d) Delta portul său vasul orănduit când reaprovizio- 

nasea sar face pe calea unui cuts de apă. 

Când din dilerite împrejurări nu s'ar Îi dat cuve- 

nitul ordin de reaprovizionare până la ora când distri- 

buţiile în corp s,au terminat, ofiţerul cu aprovizionarea 

are îndatrorirea a sa informa la serviciul de. intendență 

prevenind şi pe comandantul său în caz de Sar îi în- 

târziat prea mult cu darea ordinului de distribuţiune. 

Hrana de rezervă dela sacul de merinde consumată 

după ordinele superioare se înlocueşte îndată ce timpul 

îngădue a se lace' distribuţiunea la oameni. Raţia sau 

parte din rația consumaţă se ia din hrana de rezervă 

purtată de trăsurile trenului regimentar, iar complectarea 

acestor trăsuri cu hrana ce a distribuit oamenilor, se 

face de drept şi fără vre-o intervenire oficială dela 

secţia respectigă „a coloanei de subsistenţă No. 4. In 

această privinţă” ordinul de consumare a hranei de re- 

zervă prevede neapărat şi calea de înlocuire a acestei 

hrane. 
Dacă întâmplător corpul nu -a putut primi această 

hrană în cursul zilei când ea fost consumată a doua ; 

zi. dimineaţa cel mult oliterul cu aprovizionarea, în cazul | 

că n'a primit vre-o înştiinţare dela serviciul intendenţei, 

va putea, cu aprobarea numai a comandantului, să cum- 

  
pere de pe loc hrana de rezervă similară sau echiva- ! | 

lentă, spre a nu transporta căruțele goale şi cu 0 

cantitate de hrană de rezervă mai mică de cât cea re-: 

gulamentară. . 

   



  

d) Exploatarea resurselor locale 

ART. 48. — Când se dispune hrănirea trupelor prin 
“exploatarea locală, rolul ofițerului cu aprovizionarea de- 
vine mai greu şi în acest caz potrivit situațiunii şi 
ordinelor date, li se dă ca ajutoare gradaţii şi trupa ne- 
cesară pentru a lorma un grup deosebit, numit grupul 
de exploatare. . Acest grup este la dispoziția sa 
poutru a pregăti alimentele adunate. rechiziţionate, pe 
cari apoi le ia în primire celălalt grup zis „de distri- 
uţie“. 

ART. 49.— Strângerea proviziilor se face sau prin 
serviciul întendenţii și atunci ofiţerii cu aprovizionarea 
dau numai concursul lor cn grupul de exploatare sau 
acest serviciu împarte zona de alimentaţiune pe corpuri 
Şi serviciuri, așa cum a fost lixată de comandament Şi 
ofiţerii cu aprovizionarea execut singuri strângerea pto-. 
viziilor. 

Pentru executare se urmează principiile puse de 
„regulamentul rechiziţiilor militare în timp de războiu, 
păzindu-se cu stricteță şi dispoziţiile regulamentului ser- 
viciului în campanie. 

ART. 50. — Pentru ca pe deoparte să nu se uzeze 
prea mult materialul serviciului de subsistenţă al corpu- 
rilor, iar pe de alta să se poată executa mai repede 
exploatarea resurselor, ofiţerii cu aprovizionarea vor uti- 
liza trăsurile, uneltele şi ateiajale particularilor, întru cât - 
aceasta 'nar stânjeni trupele și buna lor pregătire de 
marș sau lupte și întru cât aceasta ar Îi îngăduit prin- 
ordinele de comandament. | , 

ART. 51. — In cazul că din diferite motive nu S'ar 
“fi fixat unui corp de trupă zona sa de alimentaţiune, 

atunci întinderea cantonamentului acelui corp, cu toate 
satele şi fermele ce cad pe el, se consideră ca zonă de 
alimentaţiune a sa și dispune în consecinţă exploatarea ei 

e) Executarea | rechiziţiunilor 

ART. 52, — Felul cum trebuesc executate rechizi- 
țiunile militare este prevăzut în legea de rechiziții pu- 
blicată în Monitorul Oastei No. 15 din 1 Aprilie 1906; 

   



jar principiile de ordine în îndeplinirea acestui serviciu 
de către toate organle militare împuternicite a iace re- 
chizițiuni militare în timp de război, sunt prevăzute de 
articolele 287 şi 288 din regulamentul serviciului în cam- 
panie şi de art. 106, 107, 108, 109, 110, 1lişi 112 din 
regulamentul asupra serviciului de subsistență în cam- 
danie. (Vezittoate aceste legi în Vol. Il). 

„ART: 53. — Ofițerii cu aprovizionarea ai corpurilor 
de trupă, îndeplinesc rolul de executori și organe ajuta- 

"toare în facerea 'rechiziţiilor totdeauna când direcţiunea 
acestor operaţiuni o are serviciul de intendență. 

In acest caz ei primesc ca de ordinar productele 
rechiziționate şi adunate prin mijlocirea serviciului inten- 
denţei, liberând bonurile şi actele cuvenite depozitelor 
sau autorităţilor cari le-au strâns şi dedozitat. 

ART. 54. — Când potrivit art. 106 din regulamentul 
de subsistență dreptui de a face rechiziţiuni s'a delegat 
și ofițerilor cu aprovizionarea, aceştia au în acest caz şi 
rolul de direcțiune în serviciu, pentru cari singuri se 
vor prezenta muncipalităţilor sau persoanelor, după ca- 

“uri, spre a cere, în numele legii, punerea la dispoziţi- 
“unea corpulul lor de trupă a tuturor productelor de care: 

are nevoe și în raport cu ceea ce există de fapt. 
Identitatea ofițerului cn aprovizionarea este justili- 

_“cată la cerere prin calitatea lor şi prin ordinul coman- 
“damentului care prescrie rechizițiunea. .. 

cu aprovizionarea dau autorităţilor şi persoanelor con- 
cursui și garda necesară pentru paza ior, până când ele 

„sunt recepționate şi ridicate prin inlesnirea formelor pre- 
“văzuie în articolele respective de mai jos. | 

Transporturile proviziunilor rechiziționate în can- 
tonaimente se vor putea face și prin chiar căruțele par- 
ticulare cu care ele sau strâns, în cazul că aceasta nu 
aduce corpurilor veriun inconvenient, mai cu osebire că 

- prin acest mijloc se vor mai economisi şi trăsurile de 
aprovizionare. ale corpurilor de trupă. Pentru ordinea şi 
„paza lor se va arândui garda necesară. | 
--  Dela buna chibzuinţă şi prevedere a ofiţerilor cu 
aprovizionarea atârnă şi o mare înlesnire şi câştigare de 
feme în Îacerea distribuţiunii pe subimpărţiri, putân- 
: > . + 

7   
Pentru. înlesnirea în strângerea proviziilor oiițerii 
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du-se repartiza proviziunile rechiziționate chiar de pe loc, ca astiel carele să poată merge deadreptul la acele subimpărţiri. | 
ART. 55. — Pentru îndeplinirea cu regulă a servi- ciului de rechiziţiune, Ofițerii cu aprovizionarea vor avea cu dânşii carnetele de ordin de rechiziții, de facturi şi de bonuri, din cari se detașează, după cazuri, oile res- pective, după ce s'a înscris la“fel și în matcă, semnân- du-se 

î) Ecsecutarea cumpărărilor 

„ART. 56. — Când se va dispune ca aprovizionarea corpurilor de trupă in campanie să se facă prin cum- părături de către ofiţerii cu aprovizionarea, curti de fapt se întâmplă în cazul unor operaţiuni izolate şi urgente, sau când pentru anumite motive nu se găseşte nemerit a se usa de rechiziţiuni, atunci direcțiunea serviciuiui „ de aprovizionare cade în sarcina comandanților respec- tivi, având ca executori pe oliţerii cu aprovizionarea. Cumpărăturile se execută conform celor prescrise la art. 98 și următoarele, din regulamentul serviciului de subsistență în campanie. | Art. 57. — Pentru înlesnirea executărci serviciului de cumpărături zilnice ofiţerii cu aprovizionarea vor căuta. „1. Să ceară sumele trebuincioase pentru a Îace în- dată plata cumpărăturilor mărunte. 
2. Să comunice ofițerului plătitor ai corpului în liecare seară la raport suma de bani numerar de care trebue să dispună a doua zi, 

| 3. Să'şi procure tarifa şi bursa oficială a localităţei În care operează spre a cunoaște prețurile diferitelor “alimente şi Iurnituri, | 
Pentru cazul când pe baza prețurilor oficiale ale bursei părțile mar cădea la învoială, ofiţerii cu aprovi- zionarea vor lua avizul comandanților respectivi, cari au dreptul a aprecia cazurile și a aproba mărirea prețurilor. 

___ Art. 58. — Suma care se va da ca avans perma- nent ofițerilor cu aprovizioarea va îi egală cu costul a 2 zile de hrană pe intregul electiv ai trupei, oliţerilor ŞI animalelor corpului calculată după preţurile zilei. 
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Art, 59 — Ofițerii cu aprovizionarea vor trata per- 

sonal cumpărăturile şi direct cu vânzătorii, conform art 

100 din. regulamentul serviciului de subsistenţă în cam- 

panie. 
Pentru:a nu da loc la nemulțumiri ori neînțelegeri, 

ofițerii cu aprovizionarea vor libera vânzătorilor o notă 

de învoială din carnetul cu matcă în care se va trece 

cantitatea alimentelor cumpărate şi preţul unitar. Această 

notă semnată de ambele părţi slujeşte şi ca factură prin 

'"- complectarea datelor de pe contra-pagină semnându-se 

  - avansele ce au. i 

de wânzători în dreptul îurniturei predate. 

ART. 60 — Primirea şi predarea alimentelor se va 

îace fie în localul vânzătorilor, în care caz oiițerii cu 

aprovizionarea vin cu trăsurile respective, fie în canto- 

namente prin căruțele sau mijloacele vânzătorilor. 

Incărcarea. proviziilor şi întrwun caz şi într'altul se 

va face pecât cu putință pe unităţi din corp. 

g) Plata furnituritor în general 

ART. 61. — In campanie plata aprovizionărilor mi- 

litare se face celor în drept după cazuri, astiel: | 

=ntru furniturile rechiziţionate ofițerii cu aprovizi- 

onarea liberând bonuri comunelor sau persoaneior, pla!a 

se face îndata de către corpuri conform art, 39 din legea 

de rechiziţii, adică pe temeiul tarifelor speciale ale zonei 

respective. Oiiţerii. cu aprovizionarea vor avea grijă ca 

îndată ce lurniturile recepționate au lost predate să 

avizeze pe plătitorul corpului. | 

Pentru furniturile rechiziționate în timp de război 

plata se face prin ordonanţare asupra comunelor pe 

temetul bonurilor și ăctelor îmborderate de către servi- 

ciul intendenţei comandamentului respectiv. In consecinţă 

"ofițerii cu aprovizionarea au îndatorirea a trece în bonuri 

cantităţile exacte de provizii ce au primit, scriindu-le 

neapărat şi în litere. 

Pentru furniturile cumpărate direct de către corpuri 

plata se face de către ofiţerii cu aprovizionarea din 
9 
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h) Dispozitiuni speciale cărnei 

ART. 62. — Dispoziţiunile speciale privitoare 1ă carne sunt prevăzute de art. 134 la 139 din regulamen:ul ser- viciului de subsistențe în campanie. 
Anexa lit A alăturată la această instru ţie, aut procedeurile de urmat relative la tăerea vitelor. : ART. 63. — Pentru se:viciul măcelăniei, corpu'ile având asupră-le une'tele necesare, olițerii cu aprovzi- onarea vor îi îndatoriţi ca în timpul dileritelor marșuri, manevre să asiste la tăiatul vitelor de către întreprinză- torii sau serviciul intendenţei, atât dânșii cât și echipa de soldaţii măcelari. | 
Pentru a apropia cunoștințela strict necesâre aţât în alegerea vitelor cum şi tăerea şi îngrijirea lor, cor- purile vor dispune ca cel puțin 0 săptămână pe an ofi- țerii cu aprovizionarea să meargă la abatoarele comu- nale împreună cu echipa anume destinată pentru servi- ciul de măcelărie al corpului spre a-și apropia cunoș- tințeie strict necesare. 
In garnizoanele reședințe de divizii aceste dispozi- țiuni se va aplica după o instrucţiune ce se va da de către intendenţii diviziilor cari sunt îndatoraţi a conduce pe oițerii cu aprovizionarea la abator, unde le va da lămuriri asupra tuturor chestiunilor privitoăre serviciului de carne în campanie, | 
ART. 64. — Pentru formarea și instruirea echipelor de măcelari corpurile de tiupă sunt de drept autorizata ca 0 săptămănă pe an de preferat înaintea manevrelor, să-și procure carnea în vite pe cari le vor tăia în corp. sub îngrijirea ofițerilor cu aprovizionarea. : 

i) Dispoziliuni speciale furajelor şi combustitilului 

ART. 65. — In campanie aprovizionarea şi distri- buirea îurajelor şi coinbustibilului se face de ordinar numai din resursele locale, ofițerii cu aprovizionarea sunt îndatoraţi a îngriji ca în liecare zi Îurajul şi com- bustibilul să se primească pentru toţi caii şi animalele corpurilor cu drept la hrană. 
ART. 66. — Corpurile de trupă călări, având ser- 
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ere 

viciul de aprovizionare mai greu decât cele pedestre 
vor da olițerilor cu aprovizionarea ajutoarele . necesare 

în grade şi soldaţi astfel ca serviciu să nu sufere 

De obicei fie-care escadron sau baterie având chiar . 

din timp de pace formată câte o echipă zisă «de îură- .. 

jieri» toate aceste echipe mărite în timp de război şi 

conduse de câte un gradat, trec de drept sub direcţiu- 

nea ofițerilor cu aprovizionarea care le întrebuințează 

atât în concursul ce trebue să dea serviciului de inten- 

denţă în strângerea Îurajelor cum şi la facerea directă 

a aprovizionărilor, când acesta sar Îi lăsat asupra cor- 

purilor. 
ART. 67.— Pentru îndestularea corpurilor cu com- 

bustibil pentru fiert hrana bivuac, încălzit, etc, ofiţerii 

“cu aprovizionarea îşi calculează nevoile astfel în cât 

totdeauna să aibă pe trăsuri lemnele necesare pen, ru o 

“ distribuţiune adică o jumătate raţie.. 
Grija detaliilor acestui serviciu o au bucătarii asu- 

pra cărora se distribue şi uneltele de exploatare, to- 

poare, ferăstrae şi altele. | | 

ART. 68. — Ca şi pentru serviciul de carne, cor- 
L . . . . . . 

Durile instruesc din timp de pace personalul destinat 

exploatărei îurajului și combustibilului în campanie fiind 

îndatorate la aceasta prin chiar instrucţiunile de mobi- 

„_lizare anuale de buna pregătire a armatei pentru război. 

ca 

  

în acest scop ofițerii cu aprovizionarea vor studia 

cestiunea din toate punctele de vedere şi vor ţine con- 

ferințe gradelor iurajere la epocile lixate de către co- 

mandantul corpului, asupra chestiunilor următoare: 

Cunoaşterea uneltelor trebuincioase și buna lor în- 

treținere. E 

Asupra felului și calităței furajelor şi combustibilu- 

lui și înlocuirei în caz de lipsă. 
Modul de încărcare pe trăsuri, Îurgoane, etc. 

Cunoştinţe practice asupra măsurătoarei clăilor, şi- 

re!or, magaziilor, etc. 
Modul de formare al clăilor şi şirelor, aşezarea sa 

cilor cu. grăunțe în trăsuri, şoproane, magazii. . 

| Şefii serviciilor de intendență când vizitează cor- 

purile se vor încredința dacă cele de mai sus se exe- 

. cută regulat dând şi ei desluşirile ce ar crede oliţerilor 
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| IRRD | „DOXĂȚUNA: cu aprovizionarea pentru îmbunătăţirea instrucțiune DONA i cestei părți a serviciului de aprovizionare în campanie. | ART. 69. — Pentru cunoașterea calităţei furajelor “şi combustibilului ca şi pentru celelalte detalii de ex- ploatare a se avea în vedere înstrucţiunea litera B, (de mai jos). 

Dispozițiuni speciale legumelor şi lichidelor 

ART. 70. — Legumele şi lichidele se distribue tru- pelor zilnic ca și carnea. Ofițerii cu aprovizionarea po- sedă uneltele, obiectele şi vasele necasare în. care ele se primesc dela depozite sau coloane, păstrându-se în trăsurile de aprovizionare, 
Cunoaşterea calităţilor şi detaliile cu privire la ex- ploatare sunt prevăzute în iătrucțiunile litera C, (de mai jos). 

  

Contabilitatea serviciului 

ART, 71. — Pentru serviciul aprovizionărei COrpu-- rilor de trupă ofiţerii cu aprovizionarea ţin scriptele prevăzute de regulamentul de administraţie al corpuri- lor de trupă. și anume: 
1. Registrul de subsisțănță Model 375, 
2, Livretul de ordinar. - 
3, Registul de bonuri. . 
4. Carnetul cu matcă Model 628 cuprinzând 50 fac- turi fiecare. a 
5. Imprimatele de rechiziții, | 
ART. 72.— Pentru inlesnirea serviciului aprovizio-. nărei în campanie, corpurile vor îngriji din timp de pace, ca olițerii cu aprovizionarea să aibă în tot mo- . i mentul o serie complectă de registre Şi imprimate, în. - 

care vor începe să opereze din întâia zi de trecere a -: 
armatei pe picior de războiu. 

Operațiunile în registre urmează până la termina- .. 
rea lor, când se continuă în altele. . ” 

Registrele. şi scriptele diverse se păstrează de cor- _: puri, până se lichidează definitiv socotelile campaniei, şi controlul- este terminat de către Inalta _Curte de Compturi, o . 
         



    

358 

ART. 73— Justilicarea  cumpărăturilor . efectuate 

prin ofiţerul cu aprovizionarea se face în două moduri. 

a) Dacă cumpărarea se face dela-un vânzător sta- 

Dil care exercită comerț cu lirmă înregistrată, actul jus- 

tilicativ va i factura vânzătorului. 
5) Când cumpărătura se va face dela un vânzător 

ambulant, sau direct dela domiciliul locuitorilor, justili- 

carea se iace cu factura tăiată din carnetul cu matcă 

model 628. 
Facturile vor avea timbrul legal aplicate - pe ele, 

valoarea lui se scade vânzătorului care semnează peste 

timbru și certilică primirea sumei. 

Pentru cumpărările de o valoare care trece de 

500 lei se reţine vânzătorului și taxa de înregistrare 

care se varsă la tezaur, anexându-le recipisa la factură. 

Aceste dispoziţiuni se vor aplica şi în timp de răz- 

boiu, chiar în ţara inimică, făcându-se excepţii cu tim- 

brarea facturilor şi plata taxelor de înregistrare, care 

nu Sar putea aplica. - 

Notă. — Pentru campanie sunt carnete cu facturi speciale 

(verzi) în cari valoarea timbrelor și taxele de înregistrare se scad 

din va'oarea facturei, ne mai aplicându-se timbre. 

“ART. 74, — Lichidarea cumpărăturilor se face tot 

în 2 moduri: . 
a) Când cumpărăturile <unt făcute în contul  cor- 

pului, ele se lichidează prin trecerea în cheltueli la fon- 

durile respective, sau în livretul de ordinar. 

d) Când cumpărăturile sunt făcute în comptul altor 

fonduri și sumele trebuesc rambursate (furaj, lemne etc.), 

“compturile sau facturile, se: predau de către olițerul cu 

aprovizionarea casierului corpului, care pe categorii de 

materiale sau merinde, le înregistrează şi le înaintează 

pentru ordonanţarea şi rambursarea sumelor cheltuite sau 

pentru justificarea avănselor “cari sar îi liberat, | 

ART. 75. — şi cel din urmă.—Aceste instrucții cu a- . 

nexele alăturate la ele, se vor pune în executare pe data - 

dela aparţiunea lor. 
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Anexa litera A 

Dispoziţiuni privitoare carnei 

I 

- Alegerea animalelor 

Oticari ar fi specia sau rasa animalelor de consu- maţiune, se cere ca ele că fie bine conformate, sănă- toase şi într'o potrivită stare de îngrășare. Este de re- comandat a se prefera vitele—boi şi vaci—cari nau 
lost snpuse unei munci excesive înainte da fi tăiate. 

LI 
Rasa bovină 

Conformaţia boilor de măcelărie cari dau o carne 
bună atât ca cantitate cum şi ca calitate, au coarnele 
mari, pe când capul, sistemul osos şi. extrimităţile mem- 
brilor relativ mici și uşoare, 

Talia vitelor de măcelărie variază „după rasă şi 
vârstă la noi în ţară talia de mijloc este de prelerat. 

Greutatea minimă a boilor iață cu producţiunea noastră este de 250 kilo, pe când a vacilor până la 175 
kilo. 

: 
” Prezintă însă variaţinni însemnate rasele din diferite - regiuni, vitele din Moldova, mai cu seamă boii, sunt -. mult mai mari și mai grei decât cei din Muntenia. | 
Animalul sănătos se cunoaşte după următoarele ca- 

racteristice. 
Mersul ușor, regulat și liber, fizionomia Vioa€, con- : juctiva colorată roz, ochii vioi, nările deschise şi curate. 

  

urechile şi botul reci, părul' lustruit, coloâna vertebrală 
uşor Îlexibilă, respirațiunea uşoară Și regulată, rumega- 
rea activă. iar la vaci nici o urmă de scurgere prin vulvă. 

Animalul bolnav se cunoaşte după următoarele ca- 
racteristice; j ă o 

Atitudinea obosită și neliniştită “fizionomia tristă, 
ochii strălucitori dar fără expresiune şi câte odată lăc- rămând sau înroşindu-se, lipsa poltei de mâncare, botul - . uscat cu sau lără scurgeri de materii văcoase prin - 

cp    
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nări, gura caldă și adesea băloasă pielea uscată caldă 

şi lipsită de supleţă, iar părul aspru şi fără lustru. 

Coloana vertebrală este curbată şi prea sensibilă, 

uneori vita geme tuşește, rumegaţia este netegulată și 

întreruptă, respirația grăbită. dacă animalul se îmboldeşte 

a merge repede. 
Pentru animale destinate a merge în urma coloa- 

nelor, fie pentru tăere zilnică, Îie în parcurile de vite, 

trebue observată starea picioarelor şi înlăturate acele 

cari au tumori, sau sunt prea obsite. 

Viţele sănătoase sunt întro stare potrivit de în- 

grăşare, lucru care se cunoaște îndată dacă privim Îor- 

„mele trupului cari trebue să [ie rotunjite,. coastele nepro- 

nunţate vederei, iar toate - părţile osoase dispar sub 

muschi de carne. . i 

Boii şi vacile de consumaţiune nu trebue să Îie 

nici prea bătrâni nici prea tineri, aşa că ei pot Îi buni 

de tăiat între 4 şi 10 ani. | 

Rasa ovină 

In armata noastră de şi nu există obiceiul d'a se 

consuma carnea de oae, totuşi în timpul campaniei nu- 

se va putea exclude consumarea lor. 

Aceste animale sunt de preierat boilor şi vacilor în 

marşuri de mai muite zile, căci ele în mersul lor se 

hrănese relativ. şi suportă oboselile cu mai mare uşu- 

rință, au însă inconvenietul că trebue un niimăr însem- 

nat ca să înlocuiască rasa bovină. 
“Cunoaştea sănătăţei lor este uşoară căci orice în- | 

dispoziţiune cât de. mică se traduce prin refuzul anima- 
lului de a mânca sau paște prin încetarea rumegărei. 

Se va prefera animale în vârstă de 3 laG ani, |, | 
cari dau o greutate ae 30 la 40 kgr. de cap. 

d 

Rasa porcină 
— 

De asemenea se va recurge în campanie și la con 
sumarea cărnei de porc după antimpuri, excluzându-s |- 

-- numai în timpurile călduroase... -    



  

36t 

  

Starea sănătăței acestor animale se cunoaște numai decât prin observarea unor turburări în digestie cari pun animalul întro- stare de mișcare neobișnuită şi prin lipsa poftei de mâncare. | 
Pentru un procent mai mare de carne se preleră în consumaţiune rasa porcilor de baltă pe când pentru grăsime se preferă rasa mongolă. | _ 

Recepţia animalelor 

Când animalele se procură de către serviciul sub- zistenţelor, ele se constată mai. înainte_de către veteri- narii respectivi, așa că oliţerii cu aprovizionarea le primesc - Cu bonuri în regulă. In caz când ace singuri cumpărarea sau rechiziţia trebue a se convinge dacă localitatea nu - este contaminată, în care caz veterinarul trebue să. facă alegerea vitelor sănătoase, contrariu prezenţa veterina- rului va [i ceruta la tăere, 

E 

Tăerea animalelor 

In principiu tăerea vitelor în campanie se va face totdeauna când este cu. putinţă la abatoarele comunale iar când acestea sunt în afara de zona-de alimentare: sau Sunt prea departe, se va preleri marginile cursurilor de apă, tăerea se va face în câmp liber și ceva mai înalt: în alară de canțonamente, avându-se deosebita grije ca terenul pe care sa făcut tăerea să lie bine desinfectată în mod natural prin răscolirea Pământului -care acoperă urmele de sânge, iar sângele strâns de se va putea, se va îngropa adânc împreună cu resturile neconsumabile. In principiu se vor tăia vitele celor a căror stare de îngrășare le pot îngădui oboseala unui marş când e vorba de a se forma cirezi, iar când tăerea se va face din animale cumpărate şi rechiziționate pe loc,- vor fi tăiate - acelea a căror produs întregesc 1/2 sau o Tație, . In general vitele alese pentru tăiat vor îi de mai | înainte izolate şi ţinute 6 ore fără a li se mai da ceva - . „de mâncare, - e a _        



up „să fie egal favorizată. de partea calitativă a cărnei.   
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| Procedura tăerei 

Corpurile- de trupă posed seriile necesare de unelte 

pentru acest serviciu precum şi oamenii necesari de ri- 

goare măcelari, iar în lipsă de acei cari au fost deprinşi= 

la meseria tăerei, | | 

Procedeele întrebuintate pentru tăerea viteloi sunt de 

multe feluri în scop din a se face ca animalul să nu 

sulere prea mult. 
Cel mai întrebuințat astăzi este acela prin aplicarea 

„măşcei lui Bruneau'“; iar în lipsă de aceste aparate 

prin puncțiunea cefalică. 

Cel dintâi procedeu constă în a aduce animalul la 

locul de tăere de către un om care îl leagă de un par 

înfipt în pământ lăsând îringhia atât de lungă în cât prin că- 

derea capul să se așeze liber la pământ. Lucrătorul în- 

sărcinat cu tăerea îi aşează masca. în faţă petrecând 

legătura după coarne, după care punând bulonul la gaură 

__măscei din dreptul părţei de sus a fruntei îi aplică cu 

maiul o lovitură. Animalul căzând jos, lucrătorul Îace 

jugulaţiunea sau tăerea beregatei lăsând apoi să se facă 

„scurgerea sângelui după ce luerătorul cu un cuţit lung 

a deschis aorta. . 
Cet de al doilea procedeu, constă numai în înfige- 

rea unui cuţit subţire la vâri în punctul cefalic dintre 

coarrie după care animalul îndată cade jos şi se face 

jugulațiunea şi scurgerea sângelui ca mai sus Trebue 

însă a căuta ca lucrătorul să aibe o bună adresă la 

înfigerea cuţitului, căci altfel se poate. întâmpla ca ani- 

malul să nu fie bine atins şi înacest caz va [i greu de 

tăeat trebuind să fie trânttt la pământ şi prea mult chinuit. 

“ Tăerea propriu zisă fiind terminată se.face îngri- 

jirea animalului, care constă în luarea pielei, scoaterea 

măruntailor, detașarea capului, tăerea picioarelor din -] 

jos de genunchi şi despărțirea trunchiuliu în sferturi. |]. 

Operaţiunea aceasta deşi nu prea complicată totuş omul 

care nu este de meserie nu o poate iace decât cuper--. 

_"deri, prin faptul că poate compromite valoarea pielei şi 

împărţi rău trunchiul, în care caz distribuţiunea pe uni- : |. 
3 

  

"tăţi nu se va mai putea face astiel ca liecare unitate 
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Tăerea și grijirea vacilor se face după aceleaș norme cu osebire că trebue mai multă băgare de seamă la de- taşarea pielei care fiind mai Subțire se poate uşor atinge cu cuțitul, _ 
Pieile odată scoase îrebuesc îndată sărate şi apoi văsate serviciuluizde etape care le expediază la partea centrală sau le negociază.) 
Tăevea meilor, oilor, berbecilor şi porcilor se face lesne prin înligerea cuţitului în aortă, iar îngrijirea se lace după animal şi potrivit obiceiului; mieii se lasă în tregi, iar oile, berbecii şi porcii se împait pe dindouă în sensul coloanei vertebrale: Măruntaele, plămânii şi picioarele de din jos de genunchi se esclud din disiribuţii, Pieile se sar se varsă ca mai sus, | 

Personalul serviciului 

Pentru serviciul cărnei la un corp de trupă de forța unui regiment este suficientă o echipă de cinci măcelari sau soldaţi deprinşi, sub 'direcţiunea unui igradat nea- părai măcelar de meserie, serviciul echipei se împarte astlel : 
Un lucrăror lace puncțiunea, jugulațiunea şi scur- gerea sângelui, tae picioarele, conduce detașarea pielei şi îngrijirea. 
Doi lucrători ţine animalul în timpul tăerei şi ajută la mișcarea, grijirea şi pusul la cârlig. 

„Un, lucrător primeşte măruntaele şi culege după ele grăsime. - ” | Un al cincilea lucrător în fina, dă ajutoarele de detaliu, deslegări de Îrânghii, adunări de scule, baterea și scoaterea de pari și țăruşuri şi curăţenia terenului. Operațiunile fiind bine divizate și fiecare om din echipă avându-și rolul său, tăerea şi grijirea se face repede, astiel că o echipă de cinci oameni este sufici- entă pentru ca în 6 ore să grijească şease vite mari, . cam cât trebue unui regiment de infanterie cu efectiv de război pentru carnea pe o zi, 

1) Vezi instracțiunile din M, O, 32: R, 1914, relative la modul de procedare în privinta păstrărei şi îngrijirei pieilor dela vitele tăiate în Campanie trecute mai ios în întregime,          
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La corpurile cu efective mai mici, ca regiment de 

cavalerie, artilerie, batalion făcând corp în parte, echipa 

de lucrători nu poate fi mai mică, dar operaţiunea tăe- 

rei va. dura mai puţin. 

Proporția de greutate la sulă a garnei -de consumat 

Proporția de carne de consumat cezrezultă dintr'un 

animal se _ obține prin cântărirea animalului viu şi a 

cărnei ce rezultă astiel: | 

Daca spre. pildă un bou cântăreşte viu 300 chilo şi 

a rezultat 180 chilo de carne de consumat proporţia va fi: 

180 X100 __ 
300 

  

00 chilo la % 

- Proporția de carne rezultată dela boi şi vaci va- 

riază după rasă, vârstă, sex, felul de hrană şi starea de 

îngrășare. In general animalul dă maximul de proporţie 

la vârsta de 6 ani. - 

i in urma unor calcule făcute, vitele cântărite pe pi- 

cioare, pentru 100 kilograme, produc cantităţile de carne 

următoare: | Ia 

- Pentru boi 50 la 60 kilograme. 

entru vaci 45 la 55 kilograme, 

Pentru viţei- 55 la 60 kilograme. 

ontru oi 45 ta 47 chilograme. 

Pentru porci 75 la 78 chilograme,. Si 

Diferenţele constând în piele, 'măruntae şi părțile - 

cari nu se consumă. | - N 

„Pe temeiul acestor date se poate face calcule de - 

preve leri pentru cumpărări sau rechiziţii de vite. - 

La noi în ţară rasa bovină de și nu este degene- 

„rată, totuşi din cauza neînțelegerei și neaplicărei unui 

sistem de hrănire metodic, nu numai că animalele nu 

se desvoltă în creştere, dar în general pentru a fi tăiate 

e nevoe să fie puse la îngrăşat, altfel produsul cărnei n'ar 

renta de lo: capitalul ce se pune în cumpărătură. 
nt 

a | -  



—_
p 

UI 

Examenul carnei 

Nu este de ajuns a stabili că examinarea animalu- 
lui înain'e de tăere ar confirma sau garanta în mod ab- 
solut calitateă carnei. De aceia după ce s'a făcut tăerea 
se examinează și carnea dacă nu cumva se prezintă 
urmele vreunei boale care ar opri darea ei în COnSU-. 
maţiune. - 

Câteva noţiuni sumare asupra cunoaşterei calităţei 
carnei tăiate trebue să le aibă ofiţerii cu aprovizionarea - 
cari nu pot avea în tot momentul la îndemână un vete- 
rinar sau un medic. - 

In principiu examinarea calităţii cărnei se face după 
ce animalul s'a răcit bine, dacă după cel puţin 6.ore 
dela tăere carnea se prezintă tot moale şi Cu un miros | 
pronunţat, atunci este o probă de o maladie oarecare și 
carneă hu poate îi consumată ci îugropață adânc în pă- 
mânt, | | 

O carne de bou bună şi sănătoasă se cunoaște - 
după următoarele caractere: | 

La supralaţă în exterior nu se observă pete. ori 
umilături. | 

Culoarea musculaturei este roşie închisă şi uniiormă. 
Grăsimea se prezintă tare la pipăit, având culoarea 

albă bătând puţin în galben, cam ca a untului de vacă 
» proaspăt, alară de aceea a viţeilor care este de ordinar albă; 

Măduva oaselor tubulare este ţăricică, compactă, 
iar construcţia seamănă cu untul topit. 

Mirosul natural și nealterat, 
O carne bolnavă se cunoaşte : | . 
După pipăit dacă ea și după 12 ore e moale. 
Culoarea neuniformă şi bătând în vânăt sau negru 

având aproape aspectul unei cărni fierte. 
Mirosul neplăeut, pronunţat a sânge și uneori !ă- 

sând urmele medicamentelor date pentru însănătoșire. 
Grăsimea moale şi culoarea ştearsă, 

       



    

IV 

Distribuţiunea carnei 

In todeauna se va căuta ca unităţile să fie la iel 

favorizate în distribuții, dându-i-se "neapărat sfertul cu- 

venit şi apoi proporţional din resturile consumabile ca 

ficat, părţi dela gât, limba şi altele. 

In principiu carnea nu se poate distribui de cât după 

6 ore dela tăere când sângele s'a scurs şi apa sa eva- 

porat, ceiace complect nu se face înainte de 12 ore. 

Se esclude din distribuţie, căpățâna, plămânii, pici- 

oarele -din jos de genuchi şi măruntaele, burtă şi maţele,. 

In caz că împrejurările impun a se face distribuţia 

mai înainte de 6 ore se distribue un plus de 4—6%. 

Carnea rămasă nedistribuită se păstrează bine la 

un loc uscat chiar vara timp de 24 ore. | - 

Cantiţăţi mai mari se sară şi se pun la butoae. 

Notă — Instrucţiuni relative la modul -de "'procedare în pri- 

vinta păstrării şi ingrijirii pieilor provenite dela vilele tăiate în 

timpul unei eventuale mobilzări. 

M. 0. 32 R. 1914 

Pieile vitelorităiate pentru hrana trapelor în campa- 

pie având o valoare bănească importantă, serviciile de 

aprovizionare ale corpurilor. și depozitelor administrative 

trebue să dea cea înai mare atenţiune la conservarea Şi 

depozitarea lor, pentru a nu 88 aduce pagube prin alterare 

sau pierderi. In acest scop se ordonă următoarele : 

Pieile vitelor tăiate, atât la depozitele administrative 

cât şi la corpuri, vor fi scoase de pe vite cu îngrijire, . 

în aşa fel ca pieile să nu aibă decât tăetura în lung, 

urmând dela cap până la vâriul coadei, și au patru tăe- 

“ turi în lungul picioaralor, pornind dela trunchiu până la 

unghie ; orice alte tăeturi nu ajută întru nimic la scoate- 

rea, piei, ci din contră îi scade din valoarea ei: 

Pieile scoase după vite în felul arătat vor fi întinse 

cu partea păroasă pe pământ, iar partea de deasupra, 

după ce va fi curăţita pe cât va Îi cu putință de restu- 

vile de carne, se va presăra cu un strat subţire de sare 

'grunjoasă, lăsându-se 1! —l oră expusă aerului. După 
- 
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această se strânge în 4 sau 8, după mărime, cu pielea - capului şi picioarele înăuntru, | e Pieile se vor înscri în registrul de subsistență, atât acelea ale vitelor primite din depozitele „administrative, cât şi ale vitelor rechiziţionate sau cumpărate direct de către corpuri. 
Pieile strânse de corpurile și servicile din întâia linie “se varsă zilnic la depozitele mobile, cari le Înregistrează, Şefii depozitelor mobile, dacă n'a intervenit o întrep- rindere spre a le ridica, le expediază la depozitul central respectiv, unde are loc vinderea, lor prin îadeplinirea tor- melor regulamentare. 

” Banii prinși din vânzare se vor face venit la tezaurul armatei cu un exemplar din procesele- verbale, iar al doilea va servi la scăderea pieilor din registru, 

Anexa litera B 

Furajele şi combustibilul 
“Fânul poate fi natural ori artificial, cel natural poate Îi de pădure, de coastă, de şes şi de baltă. *Cel artili- cial ce se cultivă la noi este lucerna şi triloiul. Calita- 

tea fânului se cunoaşte după coloarea care trebue să lie verzue şi după miros, care trebue să fie plăcut. 
Fânul ploat și muced, ori cel mălit se exclude din apro- 
vizionare. In principiu aprovizionarea fânului se face din. 
cel mai bun din care se găseşte în localitate. 

Paele de orz, ovăz Și grâu sunt cele admisibile, iar 
în lipsă se admit şi cele de secară.Condiţiunea este să 
fie din ultima recoltă, și să nu fie plouate. | 

Orzul şi ovăzul se admite şi se preferă acela din 
ultima recoltă, curat, fără miros. şi cu densitate de imi- 
nimum 40 chilo ovăzul şi 54 orzul. . 

Lemnele. Se- admit în timp de campanie orice fel 
de lemn și orice fel de combustibil care poate servi la 
fiertul hranei și la nevoile bivuacului. Când sunt oferţe: 
multe se preferă esentele tari ca: ștejar, cer, lag şi carpen. 

Distribuţiuni. In campanie lipsind timpul material în 
care atât aprovizionarea cum şi distribuţia furajelor şi 
combustibilului să se facă cu cântăreală riguroasă, prac-  



   

      

"Sică şi îscusinţa ofiţerilor cu aprovizionarea: sunt ade- 

sea chemate a ţine lo: la cântar. Totdeauna când seva 

- putea se va prefera fie şi, plătind ceva mai mult Îâ- 

nul şi paele presate, căci ele-înlesnesc şi mânuirea şi 

“ întătură şi risipă: i | - 

-- “Cu privire la cumpărăturile de Îuraje în clăi şi ma-: 

gazii, elementele de apreciere întemeiate pe cubaj, in- 

tervintotdeauaa pentru a nu se perde vremea cu cântăritul 

Pentru acesta se va avea în vedere următoarele date: 

Un metru cub de fân în clae cântăreşte aproxima- 

tiv 55 chilo când este de curând aşezat 65 chilo cănd 

este de cel puţin 5 luni. | | 

- Unul de pae între 42—62 chilo. | 

Lemnele tari 500 chilo. 1 (M. 0, 31 R. 1909). 

îi Lemnele moi 250 chilo. | | 

[ Ofițerii cu aprovizionarea orânduesc serviciul fura- 

a jelor aşa lel ca echipa de îurajeri să nu se schimbe, 

“căci fiecare om căpătând prin practică o adresa deose- 

bită, se câştigă totdeauna timpul care este atâta de pre- 

țios în campanie şi aşa de folositor. operaţiunilor mili- - 

tare. Uneltele vor îi totdeauna complecte înlocuind la 

“timp pe cele. uzate sau perdute, în care scop vor căuta 

sa aibă mici rezerve de saci, sori, frânghii, etc. 

“In principiu distribuţiunile pe unităţi se vor faze 

deodată, așa de pildă în acelaş timp o unitate poate 

primi atât păioasele cum și grăunţele şi toate de odată 

“pot încărca numai fân dacă grăunţele se ailă în alt loc, 

cu un cuvănt atârnă dela buna chibzuinţă şi dela buna 

împărțire a muncei ca unităţile mici să înceapă primi- 

- rile odată şi la ora fixată să le termine şi aceasta se 

va putea lesne realiza dacă se va căuta ca în timpul 

fixat pentru distribuții nimeni să nu stea sau să aştepte 

vândul la o distribuțiune. _ 

          

” amstrueţii litera C 

- Legume și lichide, „brânzeturi și peşte 

7 Orezul trebue să fie alb, curat, bob întreg şi nea- 

“tins de gărgărițe, orezul de India creşte mai puţin la 

fiert, cel turcesc este mai spornic, cel dintâiu este de o 

 



  

culoare alba, pe când celălalt bate foarte puţin în găl- biniu. N 
rpacașul trebue .să fie curat şi neatacat de in- „secte, e 

Legume uscate, jasolea, mazărea, ;lintea şi bobul trebue să fie din ultima recoltă, curate şi neatinse de - gărgărițe. Cartofii destul de uscați şi neîncolţiți. gume verzi: varza ceapa, ţelina, morcovii, pos- „. târnacul şi celelate trebue să fie proaspete, nepălite şi » > nealterate prin veri o stricăciune. 

  

  

   

      

   
   

   
   

                  

   
   

Lichidele 

Vinul va: fi de vechimea unui an, limpede curat, bun la gust, .să nu ie oţeţit, preferindu-se cel alb. Rachiul, când sar prescrie distribuţia rachiului în. locul ceaiului sau cafelei, se va preferi rachiul zis de bucate ca mai sânătos,. având tăria de 16 grade. 
Brânzeturi 

, Brânzâ albă, felii din ultimul an, plăcută la gust și “mu prea sărată şe preleră totdeauna, putându-se iace “: distribuţia mai lesne. 
- Brânza presată la «putini sau la burduşe trebus să „fie din aceia făcută în luna August, fiind mai bună şi “| - mai sigură la conservat, .: 

- Caşcavalul, de asemeni desiul de uscat și bine „presat, fabricat în August, se poate bine pâstra până „În primăvară, | | 

  
Peş tele 

1 Când se dispune distribuţiunea de pește se caută “totdeauna peștele proaspăt şi de prelerință crapul Şi “Somnul care este mai cărnos și mai lesne de împărţit |: În cazan. Peştele sărat se poate consuma numai în lipsă + de alt aliment. şi atunci trebue ales din o Calitate su-  :” Perioară. | 

O. 

   



    

  

INSTRUCŢIUNI 
aspri bucătăriei de campanie portativă 

(M. 0. 23 R. 1912) | 

Pentru pregătirea  hrânei oamenilor în Campanie, 

ministerul în urma studiilor și experiențelor făcute cu 

diferite sisteme, a adoptat modelul cutiilor păstrătoare 

de căldură (IKochkisten), 
Prima aprovizionare de aceste bucătării s'a făcut în 

anul 191], | , 

A doua aprovizionare sa lăcut în anul 1912, cu oa- 

recari modificări aduse modelului prim. - 

Avem deci, două tipuri de bucătării de campanie: 

model 1911 şi model 1912. | _ | 

Prin instrucţiile de față se vor arăta şi lămuri. deo- 

sebirile între aceste două modele, deosebiri cari nu mo- 

difică, însă, întru nimie principul pe care este bazată con- 

strucţia şi modul lor de întrebuințare. 

Nota. — Vezi și ordinul de mai jos al ministerului No. 

14.462/1913, | 

„Pentruca corpurile să poată instrui oameni cu pregătirea 

mâncărei în. bucătăriile de campanie, iar ofiţerii şi gradele “infe- 

-rioare să cunoască modul cum trebue întrebuințate şi îngrijite 

aceste bucătării, ministerul autoriză ca la fiecare 6 luni, să se 

facă expevienţe în cursul unei săptămâni, însă numai cu o singură 

bucătărie pentru a nu se uza toate, 

La experienţe se va ţine seamă de instrucţiile publicate în 

Monitorul Oastei No. 33 p. r. din 1912, care sunt distribuite cor- 

purilor în broșură. - 
___ Cu această ocazie se recomandă corpurilor a unge bine 

ghiventurile şurubului dela ventile, care fiind înlocuite prin oţel, 

în loc de alămă, sunt expuse a.rugini“. 

Scopul bucătăriei 

“Bucătăria de -campanie, pentru a atinge, scopul, tre- 

*buie să îndeplinească următoarele condițiuni : 

= Să se poată transporta cu uşurinţă ; 

„. Mâncarea să se gătească repede şi-să se păstreze 

“caldă un timp cât se poate mai îndelungat. 

„..-.. “Tipul bucătăriei noastre. îndeplinește toate aceste 

“condițiuni, 
O bucătărie a cărei greutate goală este de 33 -ki- 

 



  „ tae sau să se sfăâme oasele, căci loviturile ar 

  

lograme, iar încărcată cu mâncare este de.65 chilogrănie, conţine hrană pentru 32 Oameni şi poate fi transportată în orice trăsură pe animale şi la nevoie, purtată da oameni, Mâncarea se pregăteşte cu cea mai mare repezi- . ciune, de oarece îndață ce a început fierberea (40—60 minute) cazanul este închis şi introdus în Cutie, unde fierberea: urmează Şi se desăvârşeşte până la deplina ierbere a alimentelor. Mâncarea se păstrează fierbinte Chiar-după 24 ore dela introducerea cazanului în cutie. 

Compunerea bucătăriei 

Bucătăria de cam 
Părţi principale : ş | 1. Cutia, în greutate de 19 kilograme, cu pereţii al- " cătuiți de mai multe straturi izolatoare (lemn, asbest, hârtie, pânză uleiată şi plută) consolidată în exterior prin benzi de oţel, iar în interior cu căptușală de tablă de zinc. „La cutie sa mai află ataşată o pernă pentru a îm. 

pânie se compune din următoarele 

piedica pierderea căldurii, 
. Pe capacul cutiei se mai află tablă de zinc care ser- vește drept măsuţă pentru tăiat carnea și zarzavatul, bservaţie. — Este oprit că pe această măsuță să se 

strica cutia 2. Cazanul.: de care atârnă cuptorul, cu care fac Corp „comun în: greutate de 13 kilograme. 
Cazanul propriu zis este da nikel curat, de formă paralelipipedică, cu muchiile și colţurile formate prin pre- “Biune și rotunjite. a El este format din două bucăţi lipite și nituite îm- Preună rezistând la o presiune” de 0,5 atmosfere. a partea superioară cazanul are o deschizătură „circulară a cărei periferie este resfrântă ȘI înconjurată, de un inel de nickel curat, a cărui Secţiune este în formă de U, cu deschizătura în sus, latura exterioară fiind pu- țin oblică. 

- Şanţul circular serveşte la închiderea ermetică a caza- „nului prin întroducerea într'ânsul a marginei capacului. „Inelul să fie în formă de U, are două găuri pentru scur- gerea apei.. -- 
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Observaţie. — 'Lrebue avată deosibită grije ca mar- 

ginele inelului să fie ferite de orice lovituri, căci o di- 

formare cât de mică a canalului, va avea drept consecință 

ca închiderea să nu se mai facă ermetic. - 
Pentru aceasta se va avea cea mai mare grije â 

se fori de lovituri, chiar cu lingura de scos mâncare, 

această parta delicată a inelului, precum și marginile 

capacului. . e | 

Capacul cazanului este de nikel curat având forma 

tronconică, cu marginile îndoite în jos, cari se îmbucă exact 

în şanţul inelului circular dela gaura cazanului și permite 

inchiderea ermetică, prin apăsarea de sus în jos, atunci 

când se învârteşte mânerul maniveli. 

Inchiderea capacului se face cu ajutorul unei pârghii 

fabricată din fer Stirian cositorit fără plumb. 
Şurubul de închidere, nituit la capac de nichel cu- 

rat, este găurit, Pialiţa de alamă este prevăzută cu șase 

găuri pentru eșirea vaporilor. 
prd 

Aceasta piuliță la bucătăriile model 1912, are două 

rânguzi de ghiventuri, din cari unul serveşte la închiderea 

capacului, iar altul la închiderea ventilului. 
Pentru limitarea manivelei este nituită la capace o 

plecă de fer forjat fără plumb. | 

Capetele pârghiei se razimă și se ridică sub două 
mânere îixate la cazan, - 

Aceste mânere au dedesubt câte o tăetură în care 
se introduc extremităţile pârghiei înainte de a se înzepe 

înşurubarea. | 
La bucătăria model 1912 capacul se așează . numai 

într'o singură poziţiune și anume: extremitatea mai scurtă 

a pârghiei se introduce totdeauna în mânerul care este 
mai curbat la mijloc. | 

La bucătăriile model 191 (afară de cele cu seriile 
1451—1.500) capacul cazanului se deosebește prin aceea 
că ventilul este fixat alături de manivela de închidere, 

pe când la bucătăriile' model 1912, precum și la cele 50 

bucătării 19]], cu seriile 1.451 la 1.500, ventilul este acţionat 

tot cu ajutorul manivelei de închidere a capacului. - - 
"8, Cuptorul (pirostiile) “sub care se face iocul, ata- 

şat la cazan de patru butoni de nikel, este fabricat din 

tablă de Oțel Martin,  
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Părţile transversale se articulează în formă de foar- fece, având câte o tăetură unde alunecă butonii cazanului, La partea superioară tăeturile sunt curbate spre interior pentru a opri în repauz batonii eazanului când Cuptorul | 89 așează pe pământ, 
. Una din laturile mici este deschisă formând gaura cuptorului unde se face focul, 

4. O lingură în greutate de 120 grame, având coada Cu cârlig și furculiţă pentru scoaterea bucăţilor de carne, Un cuţi! în gretutate 90 grame, pentru tăiat carne Şi zarzavatal. 
a Fiecare din aceste părţi principale : cuţia cazanul ca- pacul cazanului, lingura şi. cuțitul, au aceleaș număr de serie 

Modul de transportare . 

Bucătăriile se transporta în trăsurile de subsistenţă, ale corpurilor (sau orice alte trăsuri.) 
La nevoie pot fi transportate și pe animals câte două, În trăsurile de subsistenţă se pot transporta 8 bu- cătării aşezate pe două rânduri. 
Pentru oamenii aflaţi în gardă, în avantposturi sau mici detașamente, bucătăriile pot îi transportate de doui oameni, ţinându-le de mânere, 

- Observajie. — Când se transportă în trăsuri seva îngriji ca bucătăriile să se așeze în poziţia normală (cu capacul în sus) și astfel ca să nu se roadă între ele, sau de pereţii trăsurei. In părțile expuse se vor izola cu fân sau paie, asemenea când se aşsază una peste alta. 
Când se transportă pe animale, ele se așează pe o șea de lemn, prevăzută cu câte două cârlige. laterale, în cari se agaţă mânerul cutiei. Iu lipsă de şea se pot pune câte două în formă de desagi, legându-se cu frănghii de cele două mânere. . 
Pentru a ae feri animalul de rosăturile cutiei, este bine a i se pune o pătură închingată. 

. Capacitatea 

Cazanul, în care se găteşte mâncarea, are o capaci- tate de 32 litri, din cari scâzându-se spaţiul gol care 
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“trebue lăsat pentru fierbere, rezultă o capacitate de 30 
litri, | | i 

“Observaţie. — Când se găteşte mâncara: sub formă 
de supă, pentru 32 oameni, punându-se 6 kgr. 400 gr. 

- carne (200 grame de om), cartofi (sau orez), zarzavat, 
“sare, etc., volumul rămas disponibil corespunde la 18 | 20 
litri. . 

__ Rezultă, dar, că, osebit de carne și zarzavat, fiecare 
om va avea o cantitate 6—100 mililitri supă, ceeace 
este mai mult decât îndestulător. . 

Când se gătește mâncări scăzute, se înțelege că 
dintr'un cazan pot mânca un număr îndoit de oameni. 

Când se pregătește ceai.sau calea, lichidul fiind de 
30 litri, rezultă că se pot îndestula 120 de oameni dân- 

- duli-se câte 250 mililitri. | 

ă Mâncările ce se pot găti 

" Mâncările ce se pot găti cu aceste bucătării sunt 
a) Cea, sau cafea; - E 
D) Supe (borş) de orice Îel ; a 

_c) Mânsări scăzute, precum: pilaf cu carne sau de 
_post, orez cu dovlecei, fasole cu undelemn, cartofi cu 
grăsime sau cu brânză, tocană cu ceapă şi altele. 

Modul de procedare | 

| După ce s'a ales locul potrivit pentru instalarea 
bucătăriilor (pe cât cu putință la adăpost de. vânt şi în 
apropiere de apă), cutiile sunt date jos din trăsuri, aşe- 
zate la rând, pe căpătâe de lemne, în caz când terenul 
este plin de noroi sau zăpadă. - 

Se deschide balamalele capacului cutiei, care este pr 
uşor ridicat, fără a [i lăsat pe spate, sprijinindu-se de 

_“ cureluşe de piele fixată în unul din colțurile cutiei. 

Această precauțiune se cere numai la bucătăriile : 
model 1911 şi trebuie păzită cu îngrijire, de oarece răs- 
turnarea capacului pe spate poate desprinde șuruburile 
-cu care sunt prinse balamalete. 

Opservaţie. —In caz când curelușa Sar rupe, ea -se “|. 

„înlocueşte cu alta sau cu o bucăţică de chingă, astfel, 
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ca capacul să fie totdeauna oprit de a cădea pe spate, “La bucătăriile model 1912 inconvenientul acesta este _Îndreptat, prin faptul că legatura este astiel făcută că „- Capacul să nu se poată răsturna pe spate. - „ Scoaterea cazanului din cutie se face apucând de amândouă mânerele şi ridicându-le drept în sus, până ce a eşit cu totul din cutie, după care se aşează pe pământ chiar în locul unde urinează ai se da ioc, La aşezarea pe pământ pereţii cuptorului se în- dreptează (lărgesc) dela sine, în chip automatic. In caz când acesta nu sar obţine complect, ajustarea se  iace cu mâna foarte ușor. | Lemnele trebue să fie, pe cât cu putinţă, bine uscate „despicate și având lungimea de 30—40 centimetri. Pentru 'a grăbi aprinderea focului se va îngriji de puţine pae. surcele sau orice alţe materiale ce se pot - aprinde mai lesne, . | Cantitatea de lemne trebuincioasă pentru o îerbere este de 4—6 kilograme. după starea lor de uscăciune. La nevoe se poate întrebuința cărbuni, pae, etc. | Când carnea și celelalte provizii sunt gata pregă- | tite pentru a fi puse la fiert, se scoate capacul cazanului. 
Această operaţie a scoaterei capacului (ca şi a pu- nerii lui la loc) trebue făcută cu mare îngrijire. încet iără nici o sforţare şi Îără lovituri. - 

. In acest scop se apucă cu mâna dreaptă mânerul și se răsuceşte, dela dreapta spre stânga numai atât cât trebue, pentru -ca capetele pârghiei. să poată ieşi afară din scobiturile de sub cele două mânere. 
Capacul. scos, se. pune la o parte în todeauna cu mânerul în jos, adică cu marginea în sus, de oarece a- ceastă margine trebue ferită atât de murdarii cât Și dă orice lovire, pentru a nu se dilorma, căci atunci intro- ducându-se în- joheabul inelutui gurei cazanului, închi- derea nu se va mai ace ermetic.. 

“După ce toate productete au îost introduse. în Cazan (carnea, cartofii sau orezul zarzavatul Sarea, etc.), se toarnă apă până ia nivelul care co:espunde cu 5 c. m.. până la marginea suparioară a inelului gurei cazanului. 
Observaţie. — Acest spaţiu este necesar la ferberea şi la adunarea vaporilor, Sa ia



  

    ___316 

  

Când s'a turnat prea multă apă, astiel ca spaţiul a 
rămas mai mic decât: trebue, atunci când începe fer- 
berea, se osbervă că prin ventil iese zeama în acest 
caz se ridică cazanul de pe foc se des:hide și se mai 
scoate cu lingura, o cantitate oarecare de apă. 

Când toate productele şi apa sunt introduse în 
cazan, îi se pune capacul, aşezându-l ușor fără al trâuti 
căci altfel i se expune marginele Ia teşire (indoire,) ceace 
trebue cu desăvârşire înlăturat. _ 

i In privința punerii şi scoaterei capacului avem oare- 
cari deosebiri între bucătăriile model I9Il şi cele de 
model 1912, şi anume. 

La model 19il capacul se aşează astfei-ca linia de 
direcție — ventil numărul seriei — să fie paralelă cu pe- 
reții înguşti ai cazanului şi astiel ca extermitatea pâr- 

-- ghiei să intre deplin în scobiturile celor două mânere. 
După aceasta se strânge manivela şurubului până când 
se simte bine că închiderea este compleciă. 

După aceasta se deschide ventilul care există la 
marginea capacului şi numai după aceasta se dă loc lem- 
nelor de sub “cazan. 

La model 1912 capacul cazanului se așează numai 
întro singură poziținne, după cum s'a mai spus deja, 
şi anume: extremitatea cea mai scurtă a. pârghiei se 
întroduce în mânerul care este mai curbat la mijloc, 
potrivinduse apoi ca ambele capete ale pârghiei să îie 
aşezate sub scobiturile celor două mâne:e, 

După aceasta se începe înșurubarea manivelei de 
închidere a capacului, învârtindu-se dela stânga spre 
drepta, -până când închiderea este coimplectă, ceeace 
se cunoaște prin Îaptul că atunci când manivela a în- 
şurubat întregul ghivent, ea pierde contactul cu acel ghi- 
vent şi devine liberă. De 

In acel moment numai ventilul rămând deschis. 
Pentru a închide și ventilul, se începe din nou în- 

şurubarea tot în sensul dela stânga spre dreapta. 
Inchiderea ventilutui este, la rândul ei, completă când 

„manivela reluză de a se mai strânge. | 
După ce s'a dat loc lemnelor şi când acestea sunt 

pe jumătate consumate, se mai pune câteva bucăţi pen- 
țru a întreţine focul până la ferbere. 
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- Inceputul ferberei.. 
    

se cunoaşte prin aceea că va: | porii de apă încep să iasă afară prin ventalul, care atâţ | timp cât cazanul. este pe îoc, 
deschis; 

irebue să fie totdeauna 
Observaţi»: — Lăsarea ventilului deschis este princi- pala grije ce trebue avută, căci dacă lierbarea are loc Cu ventilul închis atunci presiunca - vaporilor va pricinui. explozia cazanului. | 
Dacă lemnele sunt uscate de 30—40 minute. Dacă sunt 

întârzia până la O oră. 
Putin timp (unul sau dou 

ferberea are loc în timp 
“mai verzi ferberea poate 

ă minute) după ce vapo- rii au început să iasă prin gura ventilului, ferberea fiind | bine înteţită, se ia repede cazanul de pe foc (apucân- du-l cu amândouă mâinele de mânere) şi imediat se în- chide ventilul; după cara de îndată, lără nici o întârziere este băgat în cutia lui, acope 
pacul cutiei închis cât mai iut 

Obseroafie, — Orice întârzi 

rit bine cu perna, iar că-. - 
€. cu ajutorul balamalelor. -. 
ere la punerea cazanului în cutie va pricinui o răcire a temperaturii, iar ca conse- cință fierberea mâncârii nu se va mai putca urma şi - desăvârși în bune condițiuni, carnea rămând crudă. Dacă însă “cazanul a Iost atunci fierberea urmează încă 

fi tot pe foc, aceasta datorită fapt gădue nici o perdere a căldur trundere a temperaturii reci d 

băgat îndată în cutia lui, 
două ceasuri, ca şi cum as 
ului că pereţii cutiei nu în - 
ii dinăuntru şi nici Opă-. 
în alară. - Este ușor. de_ înţeles că dacă fierberea preliminară a durat mai mult (pe loc) fierberea definitivă (în cutie) se va desăvârși mai repede. 

Dapă un timp de 2—3 ore dela punerea cazanului în cutie fierberea este desăvârşită şi mâncarea poate îi distribuită, 
Dacă nu este nevoie de distribuţie, lăzile sunt puse în trăsurile lor şi transportate acolo unde Urmează să se dea mâncarea Oamenilor. 
Cu modul acesta se poate că după masa de seară, dacă timpul permite, să se prepare dejunul pentru a doua zi, care va fi tot cald, experienţele” făcute învede= rând că chiar după 20 de ceasuri dela gătirea mâncării, Supa are încă 60 grade de căldură, 

X,



    

Distribuţia 

Când: mâncarea “urmează să se împartă oamenilor 
- atunci cazanele sunt scoase din cutii așa după cum s'a 
prescris ca să procedeze când se introduc alimentele. 

- Observaţie.— Când distribuţia se face imediat, adică 
după 2—3 ore dela punerea caganelor în cutii, atunci 
presiunea vaporilor este foarte mare şi trebue ca des- 
chiderea capacului să se Îacă cu multă băgare de seamă 
căci altlel omul care îl deschide poate îi opărit, 

„ Penteu aceasta bucătarul va înveli mâna dreaptă 
cu 0 cârpă, va deschide mai întâiu ventilul, pentru ca o 
parte din vapori să iasă afară. 

După aceasta va începe a deşuruba câte puţin 
manivela până cânod puterea vaporilor va slăbi. 

După ce capacul s'a ridicat și aşezat astiel ca mar- 
ginile lui să nu se-lovească de ceva va începe împărţirea 
supei, scoțând-o cu lingura ţinută în poziţie verticală şi 
apoi porţiile de carne, cartofi, orezul, etc. care se ailă 
mai la Îund. 

Curăţirea cazanului 

După împărţirea mâncării se va curăţi şi spăla înl- 
teriorul cazanului. | 

Pentru a se curăţi grăsimea după pereţi se va ireca 
Ușor cu 0 cârpa muiată într'o soluție de sodă. In lipsă 
se va întrebuința cenuşe măruntă, pentru a nu se pro- 
duce sgârieturi. 

Pe timpul arderei cazanul se înegrește pe dinafară; 
_ aceasta nu are nici un inconvenieni, decât acela al as- 

pectului neplăcut, 
Când bucătăriile urmează a fi depuse la magazie, 

este-bine a fi curățite şi pe dinaiară. 
Aceasta se.poate Îace frecându-se pereţii: 
a) Cu o cârpă muiată în cenuşe amestecată cu uleiu; | |, 
5) Cu rumegătură de lemn şi uleiu: 
€) Cn hârtie. de şmirghel. 
O bună măsură pentru a păstra luciul pereţilor exte- 

-riori, este ca înainte de a se da oc, să lie unși cu o [i 
perie muiată într'un amestec de apă cu pământ. Prin a- 
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   ceasta se depun pe pereţi un strat „de ngroiu care se usucă şi oprește fumul și îlacăra a înegri nikelul. - După întrebuințare pereţii se reacă cu o cârpă, no-. - roiul cade jos și cazanul rămâne curat. . ps Pentru” curățirea cuptorului de jos se va întrebuința soluţia. cunoscută. de grafit, dată 'cu o pensulă și apoi irecată cu o perie. * o | Interiorul cutiei se curăţă ştergându- 
puţin udă şi apoi şters cu una uscată... Ma Obstrvaţae.— In cutiile bucătăriilor model 1911 nu se --: va turna niciodată apă, căci căptuşeala fiind de aluminiai, colțurile nu sunt. lipite, iar apa intrând printre rosturi va vătăma straturile izolatoare. “ | La bucătăriile model 1912 căptușeala interiorului cu- “tiei este făcută din table de zinc lipite la toate încheie- turile, asfel .că pătrunderea apei printre rosturi nu poate avea loc. | e | Deci la nevoe și numai atunci când nu este alt mijloc pentru a se aduce apa necesară la locul unde sunt 

se cu 0 cârpă - 

instalate bucătăriile, cutiile pot îi întrebuințate în acest.. - scop, umplându-se cu apă la fântână, sau cişmele, în- chizându-se capacul şi transportându-le la bivuacul bu- câtăriilor, - a g ă Cutiile model 1911 nu pot Îi sub nici un motiv între- - “ buinţate la aducerea apei. | 

„ Indrumări pentru gătirea mâncărilor 

Ceaiul se pregăteşte turnând în cazan apă până la -- nivelul corespunzător cu distanța de 5 centimetri de la. „marginea superioară a gurii cazanului, adică lăsându-se "golul necesar Ia fierbere. e i Când apa a început “să fiarbă (ieşirea vaporilor prin ventilui deschis) se ia. cazanul - de pe lo:, se'scoate uşor capacul şi se introduce zahărul ŞI ceaiul în cantităţile „hecesare pentru apa pusă în cazan, . | | 
Se închide din now capacul şi ventilul (iără a se mai pune pe foc), lăsându-se 5 minute, după care ceaiul este gata. = . 

„ Ubsertaţie.—Pentru ca ceaiul să fie mai limpede,
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este bine ca el să îie pus într ur săculeţ de pânză rară, 
astiel ca loile să nu se împrăștie în apă. 

Cafeaua se poate pregăti în acelaş mod ca şi ceaiul. 
Gătirea supelor. Pregătirea se face întocmai după cum 

Sa arătat mai sus. Carnea, socoțită pentru 30—32 oa- 
meni, spălată şi bine curăţită, este tăiată în bucăţi mici 
(corespunzătoare cu porţiile) şi introdusă în cazan, îm- 
preună cu. oasele de cari se dispune, pentru a avea 
supă mai tare. 

S= pun apoi legumele (cartoli, fasole orez, etc.) sarea, 
zarzavatul, (morcovi, ţelină, pătrunjel, etc.), precum şi 
celelalte condimente (ardei; piper, ceapă, rădăcini aro- 
matice, etc.). 

După ce toate productele sau pus în cazan, se 
toarnă apă până la nivelul de 5 centimetri sub margi- 
nea de sus, | 

Se aşează binişor capacul și se închide prin înşu- 
rubare. 

Se deschide ventihd. 
Se dă loc lennelor. 
Când vaporii încep să iasă prin Bura ventilului, în- 

seamnă că fierberea a început. 
Obser vaţie.— Dacă supa se face cu orez sau paste 

făinoase, cari lierb repede şi dacă mâncarea este desti- 
nată a Îi consumată după un timp mai mare de trei ore 
de la punerea cazanelor în cutii, atunci orezul sau pas- 
tele făinoase vor îi atât de sfărâmate prin fierbere în 
cât aproap2 nu se vor mai cunoaște. 

  
Acest inconvenient se poate înlățura procedându-se |: 

în modul următor : 
Orezul sau pastele nu se pun în cazan odată cu 

carnea, ele se introduc atunci când a început lierberea. 
| Pentru aceasta, când se observă prima eşire a va- 
porilor prin ventil, cazanul se ia jos de pe loc, i se. 3 
dechide capacul, se introduce orezul (sau pastele făi- “| 
noase), se închide din nou capacul și se pune pe fos, 
jăsându-se a Îierbe până. când se observă ieşirea din nou 
a vaporilor prin ventil. - p 

| Atunci se ia cazanul repede de pe los, i se închide--f 
ine ventilul şi imediat se bagă în cutie. 

  
 



  

Alâucările scăzule—Cu aceste bucătării se pot găti 
mâncări scăzute. 7 N a 

Procedarea este întocinai ca şi pentru supe, avân- 
du-se numai grija ce alimentele introduse să treacă de 
jumătatea cazanelor adică deasupra niturilor, aceasta în 
scop ca ele să nu lie topite de căldură. 

Când este nevoe ca mâncăsile să [ie mai scăzute 
şi dacă se dispune de timp, atunci cazanele pot îi lăsate 
să liarbă chiar fără capac, evaporându-se- astfel o can. 
titate mai mare de apă. a E 

Alte întrebuințări 

Cazanele păstrând mult timp temperatura lichidului, 
așa cum era în momentul introducerii lui în „cutii, se 
pot întrebuința cu folos în următoarele împrejurări : 

I. Dacă într'o localitate sa găsit apă bună și rece, 
iar cazanele urmează a fi transportate goale în altă lo- 
calitate unde s'ar presupune că nu există apă bună și 
rece, atunci ele sunt umplute cu apă 'şi puse în cutii, 
care o păstrează cu temperatură avută. | | 

2. Dacă după pregătirea unei mâncări mai avem 
timp a lierbe apa, aceasta va fi transportată caldă, iar 
la sosirea în noul cantonament, mâncarea va fi. gătită - 
mult mai repede, cu o mai mică cantitate de lemne. 

Observaţii generqie 

1. La luarea cazanului de pe oc trebue băgat bine 
de seamă să nu se îi prins de picioarele cuptorului ce- 
nuşă, cărbuni, pământ, etc, care se introduc în cutie. 

„2. Niciodată cazanul nu se va pune pe focul aprins, . - 
dacă nu are apă cel puţin cu două degete deasupra ni- 
turilor (adică mai mult ca jumătate), contrar căldura fo- 

„cului va deslipi cositorul şi Kchidul va curge prin cră- 
ături. | Sa 

; 3. Când, în timpul lierberii, se observă că prin des- 
chizătura ventilului iese afară apa, în loc de vapori, în- 
seamnă că cazanul a lost prea mult umplut, nelăsâu- 
du-se spaţiu gol trebuincios, în acest caz se ia  caza- 
nul de pe loc, i se deschide capacul şi se golește puţin.



  

E 

4. Când. întâmplător, s'ar observa că pe lângă ni- 
turile de la mijloc iese apă sau văpori cazanul va tre- 

„bui cositorit în acea parte, operaţie “ce se face uşor de 
armurierul corpului sau orice meseriaşi fierar. 
5. larna, sau când tiinpul este prea friguros, este 

  

„bine în cazul când cutiile urmează -să lie . transportate 
„pline cu- mâncare, ca ele să lie învelite cu pătuti, saci, 

fân sau paie, pentru a le izola, pe câi cu putință, de 
- răceala exterioară. 

6. Din timp în timp se vor unge următoarele părţi: 
a) Ghiventurile șurupului de închidere al capacului 

şi cele ale ventilului; | 
b) Şanierele dela spatele capacului. 

"7, Canalul ventilului prin care iese vaporii de apă, 
în tinipul fierberei nu trebue să fie niciodată astupat 
de murdărie sau de vreun corp strein. 

„__ Pentru aceasta se va observa cu băgare de seamă 
şi se va curăţi cât mai des, | | 

8. Când bucătăriile sunt: depuse în magazii spre 
păstrare, capacul cazanului nu va îi strâns cu şurubul, 
ci va fi lăsatliber. . | 

__9. Pentru a se feri fundui cutiei de influența umi- 
„dităţei, rândurile de jos vor i puse pe căpătâie de lemn. 

DE 10. In caz. când capacul cazanului, ghiventul de a- 
"lamă al şurubului de închidere sau .ventilul capacului 

Sar strica fără a se mai putea repara se va raportă 
„cazul ministerului pentru a dispune înlocuirea, din pie- 

sele de rezervă ce se vor aproviziona. | 

Tnirebuințarea 

-Bucătăriile de campanie fiind materiale de văzboiu, în- 
trebuinţarea lov nu se va face, afară de manetre, de cât cu 

“aprobare specială. . | | i 
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Anexa lit. C. 
(Art. 61 R. A.) 

“L. Tarifa brapei oamenilor (în timp de pace) . 

Cantități 

In finp [in timp dc i iuni de pace răsbSi Felul alimentelor Observaţiuni 

Gr. | Litri |or.| Litri 
7 

LI Mae: [se dau numai un fel din a- 
GOL: Pe smeti. |ceste alimen,, dupe cazuri, 

40 Carhe proaspătă. _ 
350 ji |Carne conservată în cutii, 

„Ș. | aiară de bulion. Idem. 
500 =  |Peşte proăspăt. La brânză şi masline su - - 350) | & Brânză, pastramă cărnatil| pcate da ceapă, praz sae Il uscați, peșțe sărat, măs-| usturoiu. 

Ă "o lire, slănină, 
25 "> |Fasole verde mazăre ver- 

o de, varză etc, | din aceste feluri de 
400 2 |Cartoti, -h a'imeute pentru prepa- 
50 9 |Orez, arpăc, griş. fidea ete | rarea carnei, 

„60 „  |Mazăre sau fasole usc. ete 
200 d. |Faso'e, mazăre sau lirte 

— uscată. 
500  IFasole verde mazăre ver- Fără carne în zile de post | 9 de, cartofi, 

> fară de cazul când carn.. 25 eg [Sare pentru supă. | s8te sărat sau cea proas 
$ | se prep ară cu. varzâ acră 

20 „ Sare peutru preparatul 
2 i mămâăligei. Când se gă varză nu se 

30 GQ. |Zeapă pentru supă cu car. cumpără ceapă, ci numai 
«o | ne sau ciorbă ce pcşt.|i alte zarzavaturi trebuin- 
S (celelaite zarzavaturi 'cioase. 

Ă 2 dupe trebuinţe), , 
2 , Țirdei sau piper. Ş = a Pentru supă cu carne sau ; |Praz, ridichi. ceapă saul qe peşte. 

50 &. | usturoi verde, masini 
, O sau alte zarzavaturi. |JUnt-de-lemnul sau ulciul 

0.030 CN [oţet de vin.. , şi unui din celelalte a- 
0.02c = Unt-de-lemn sau uiei pro-|+ limente din zitele de pos 

, aspât, , când se distribue fasole 
0.066 - Tuică Sau rachiu tare 16|] sau linte, 

= grade. 9 |. Și , 
J Vin sau bere, Cînd nu se dă ceai sau cafea 

0.400 “| E [n sa Numai când se dă ordin 
Ş şi când ordinarul permite 
o 

8 > |Catea prăjită şi râinită, cheltueala. 
] - - [Ceai foi, negru sau verdel] Aceste cantităţi se soco- 
3 Cicoare, îrark-cafea. |tesc pentru ra ția unui om 16 Zahăr cristalizat.   
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   Nota 1. — Relativ la reducerea ingrădientelor pentru obţi- 
„nerea cafelei, vezi ord. circ. No. 101 M. O 20 OL 1901 p. 473 

care stabileşte cantităţile -după cum se află trecute mai sus adică: 
8 grame catea prăjita. şi râsnită, Ea 
3, cicoare. (frank-calea), 
16 , zahăr. 

E, Corpurile -au deplina facultate de a da ozmenilor ceaiu sau 
„ „cafea, ținând seamă de tarifa în bani pentiu hrană, 

Nota 2. — Relativ la îmbunătătirea hranei oainenilor la 
Paşti, Craciun, etc. vezi nota 2 de sub art, 66 din acest manual 

| Nota 3. — Raţia de pâine pentru timp de pace s'a modi- 
„„. fitat la 1100 grame (modii. art. 120 din regul, manutanţelor M. 
„- 0, No 28 p. r. din 1906 pag. 392 (Vol. Il). 

„se poate da 4CO grame, în-condiţiunile art. 61 R. A. modilicat 
„> şi a instrucțiunilor anea lit. B. din regulam. soldelor. 

In 1903—1905 deciziunile ministeriale care fixau trimestrial alo- 
„caţiiie de hrană, prevedeau €ă, în caz când scumpetea alimentelor 
„hu permlte a se hrăni trupa în limitele alosaţiilor, şeiii de cor- 

carne la 300 grame;. cantități constatate fisiologiceşte ca îndes- 
“tulătoare prin ele însuşi pentru hrana organismului omenesc, 
„osebit de celelalte alimente ce compun raţia- soldatului nostru. 

si „In caz însă, când alozaţia ar fi insuficientă şi fondul hranei 
„». "ar prezenta neconienit delicit, urmează a se cere mărirea alocaţiei. 

“Nota 4, — In ceace priveşte rația de răzbui prevăzută în. 
„tarifa de „mai sus, aceasta a fost complezi modificată prin tarila 

de mai jos, prevăzută da regulam, serviciului Subsistenţelor în 
campanie, M. O. No. 20 p. r. pag. 362 din anul 1906 şi Vol. II 

„ Rafii echivalente cari substiluesc alocațăle regulamentare, când 
nu există decât un singur obieci de hrană — - 

Când împrejurările nu permit a. distribui oamenilor 
rațiile din tabloul precedent, ci se dispuns numai de un 
fel de substanțe alimentare, trupele pot Îi hrănite în mod 
excepţional, şi pentrii un timp scurt, cu unul din urmă- 
toarele alimente: | grame 

„Peşte proaspăt. .. 
- Brânză, pastramă, .- 2. 600 

Celelalte alimente din tarii. nu sunt modilizate ; astfel carnea - 

-puri puteau micşora raţia dă pâlne la 1000 giame şi cea de- 

    
Pâine e 2009 
Grâu liert sau 'sub formă de butgur . . . 2.000 
Mălai 2.900 
Porumb fiert, . . . 21000 
Pesmeţi. e 2 11000. 

“Carne proaspătă. . . . . . .. . 1.000 
„Carne conservată . . . 700 

pati 1.000 

  

       
            

      
      

      

         

   
           

      

  

         

        

      
      

          

     
    

     

      
       
     

     
    
        
       
   
     



    Legume verzi (varză, fasole, mazăre, 

  

bob, sfecle,) 2.000 - Arpacaș, orez, fidea macaroane 1.500 Cartofi 
3.000 Legume uscate (linte, fasole, mazăre, etc). 1.009 | Conserve de legume uscaie 800 - Conserve de legume verzi - 1.000 Il: Tarifa hranei în război, extras din regul. Subs. camp. din 1906.(Vezi vol. ID 

TARIFA :) 
Unei raţii de hrană în războiu şi 

A. Hrana proaspătă 

Ss 

  

  

   

Anexa No. 1. 

uplimentele ei 

  

    
        

ALIMENTELE „_Raţia cxeiio- OBSERVAȚII normală pei 
KI r, K! fr, "> Pentru înlo» Pâine proaspătă sau mălai i.05 1.066 anexa NS, Șdea Ca:ne, 
0.409 | 0.500 IN Legume proaspete 9.500 | 0.00 | dem, c. Grasime. * 0,050 | 0060 Sare. 
0,025 | 0.030 Orez, griş, etc, pentru supă. 0.050 | 0.05y Zarzavat , > » 0.050 | 0.050 Cafea. 
0.010 | 0.010 Cicoare. 
0.092 ! 0.002 Z:hăr cristalizat -V0-0 | 0.029 

Tatal 21u7 | 2333 

Suplimentul hranei proaspete 
Snpliment No. 1: pâine sau mălai: 0.250; B » 2: Carne : 0.100; | » „3: vin: 0.259 sau bere : 0.500; ; 4: 1/4 din raţia no:mală sau ex- 

eepțională. | 
» 5; Ya din reția normală sau ex- 

cepțională, 
B. Hrana în conserve | Pâine de război 0.600, Idem, s, j Conserve de carne cu bulionul ei 0.400 Idem, a, “. Cafea pisată sau în tablete. , 0010 , Idem, b, Cicoare , 0 002 Idem, c.. Zah$r. cristalizat sau în tablete 0.095 

Totai 1.034 - 1) Couducătorii ci 
: Sirviciu a fost rechiziţi 
tarifa de faţă. 

4 

vili ai trăstrilor precum şi o 
onat, are dreptul la raţia de 

i 
. 

Ș 

  
persoană a! cărui 
nă prevăzută în 

25 

rica 
hra
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| La raţiă de hrană în conserve se pot da suplimente consi- 

stând din 1/, la !/, din raţia mai sus arătată. sau oricari alt ali- 

„ment susceptibil a fi purtat în sac sau în trăsurile de hrană. 

“Când împrejurările şi mijloacele vor permite, se va putea 

-da şi supă condensată, spre a fi preparată cu o parte din con- 

servele de carne ; cătățimea unei asemenea rații variază dupi 

lelul sn pei, : - 

Anexa No. 2 

Tarifa subslituţiilor parțiale de hrană 

Când nu se va găsi sau nu se va putea distribui trupelor 

vreunul din alimentele indicate în tarifa din anexa No. ], sub- 

stituţiile se vor putea face altiel; Ă | ÎN 
a) Pâinea proaspătă (1 kilogram) și pâinea de războiu 

(600 gr.). pot îi înlocuite prin: 
Kgr. Gr, 

- Făină de grâu, de porumb, de orez sau de legume 0 720 

Fidea Ă , „0 120 

Cartofi - „5 200 

-“b) Conservele de carne (400) pot îi înlocuite prin aceaşi 

cantitate de: brânză pastramă, cârnaţi uscați, slănină de porc 

peşte sărat, măsline. | | 
_€) Legumele proaspete pot fi înlocuite cu 1 gr. ceaiu—sau 

prin 60 ml. ţuică, ori rachiu (tărie 16 grade) sau prin 59 gr. 

slănină de porc. 
Anexa No. 3 

Tarifa substituțiiior totale de hrană 

| In mod cu totul excepţional, când nu se găseşie sau nu se 

poate distribui trupelor decât un singur fel de aliment, raţia de 

hrănă prevăzută de tarifa din anexa No. 1 va fi înlocuită cu 

unul din alimentele următoare. 

Alimentul înlocuitor 

| Kgr, Gr. 

Pâinea „2, — 

Mălaiu 2, 

Pâine de războiu 1, — 

Porumb liert 2, — 

G'âu fiert sau sub formă de bulgur . 2, 

Carue proaspătă . . 1, 

Carne conservată | 700 

- Brânză, pastrămă, slănină, cârnaţi uscăţi 

»
l
l
 

| 

Legume vezi (vază, fasole, mazăre, eic). 

Cartofi | 6, — 

Legume ustate (linte, fasole. mazăre, etc. 1, — 

Coâserve de legume verzi Î, 
Cose:ve de legume uscate 
Alpacaș, orez, fidea, macaroane 1]
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Diferite dispozițiuni relatize la subsistenţe în campanie 

Nota 1. — Instrucţiuni pentru conservarea, şi reînpros- pătarea stocului de mobilizarea hranei de rezervă din de: pozitele armatei, se pot consulta la nevoie în M, O. 29, R. 1914, 
| 2. Vânzările de producte agricole în timpul războiu- lui, până la un an dela închecrea păcei generale, se fac în Condiţiunile stabilite de legea publicată în « Monitorul. Oficial“ No. 13 din 23 Aprilie 1916. _ 

- 3, Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea, Direcţiunei generale a alimentărei, se poate consulta la nevoie în M. O. 8 R 1918. : | 

   

4, Instrucţiuni pentru organizarea serviciului aprovi- zionărei de lemne prin organele militare pentru popula- țiunea civilă, se găseşte în M. Q. 25 R. 1916, Nota 2, — Dispoziţiuni relative la fixarea raţiei de tutun în campanie. 

XI. D. M, 409 M; O 23 R, 1914 
In timp de campanie, cu începere din ziuă plecării trupelor din garnizoanele lor și până la întoarcere, se va . distribui gratuit fumătorilor grade inferioare: 
Câte 5 grame de tutun trupă, zilnic; 
Câte o cărticică foiţă de om, la 10 zile; 
Câte o cutie chibrituri de ow, la 10. zile 
In lipsă de tutun se va distribui țigări trupă, câte 10 de om pe zi. 
Primirea din depozitele armatei și eventual ale regiei se vor face cu bonuri în regulă pe numărul fumătorilor stabiliţi de comandanții micilor unităţi. | 
Din aceleași depozite. se vor putea primi şi pentru ofițerii fumători, cum şi gradele reangajate, însă cu bonuri separate, achitându-se jumătate din prețul de vânzare al regiei șefului de dapozit respectiv, în momentul primirii, 
Aceste articole nu se pot echiziţiona în ţară dela, debitele regiei (vânzători). 

-— Pe teritoriul inamic se va rechiziţiona cantităţile nece- sare cum s'a arătat mai sus în schimb de bonuri, i 

  
 



              

- -- M0.C,24M. 0.46 Reid, o - 

___ Pentru punerea în aplicare a dispoziţiunilor din D. M, 
No..409 din August 1914, se aduce la cunoștința corpurilor 
și serviciilor că tutunul, foițele de ţigări și chibrituri, pre- 
cum și ţigratetele ofiţerilor, și reangajaţilor, necesar pentru 
primele 20 zile de mobilizare, se vor primi dela depozitul 

- regiei cel mai apropiat. | 
Calculul se va face pentru trupă 3/4 din efectivul mobi- 

lizat şi pe alocaţia hotărâtă prin decizia No. 409 ; iar pentru 
ofiţri*/4 din efectiv și câte 20 țigarete pe zi. 

Primirea, din depozite se va face pentru tutun, foile de 
țigarete și chibrituri (trupă) cu bon din regisru cu matcă 
verilicate de către ajutor și văzute de către comandant, iar 
pentru ofiţeri se va plăti Ja primire cu '/= preţ din fondurile 

„corpurilor, . 
igaretele se vor vinde ofiţerilor și reangajaţilor pe pre- 

țul cumpărături adică 1!/» din valoare, iar banii vor ram- 
„bursa corpul, 

înscrie în registru de subsistență până în ziua decretării mo- 
bilizării, când se va distribui micilor unităţi în schimbul bo- 
nurilor semnate da către comandanţi. 

Dreptul de alocaţie se va stabili după foi numerice pe 
compatiii, semnate de către comandanţi şi verificare de către 
ajutor, o 

Nota. 3. — Relativ la regulele pantru hrănirea. trupelor 
în campanie și stabilirea alocaţiilor de hrană pentru trupă :| 
şi caii, este D. M. 344 M. O. 26 R. 1915, a cărei dis- 
poziţiuni suut aplicabile, afară bine înţeles de preţurile 
fixate pentru âlimente și tarifele de alocaţiuni care au fost 
modilicate prin decisiuni şi ordine ulterioara în raport cu 
preţurile de astăzi. (Vezi tariful la nota 10 de sub art, 66 
de mai sus). | a De | 

„Ba trece mai jos această deciziune ministerială, 
pentru a avea în vedere părţile ce ar interesa hrănirea 
în campanie; 

„Conform dispoziţiunilor legai şi regulamentului asu- 
„„pra soldei în armată, privitoare la alocaţiile de hrană a 
oameniţor și animalelor, decid : - 

i 

Tatunul, foițele de ţigări, chibrituri ţigarctele se vor 

"B 
“4 
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A. Hrana oamenilor 

In campanie productele de hrană pentru oameni se pri-: mesc din depozitele administrative, trenuri sau coloane, pe nu- mărul oâmeni'or prezenţi, cu bonuri regulamentare, trecându se în livretul de ordinar fără nici un pieţ. - In acest caz nn se va trece nici o alocaţie bănească în pri- miri la livretul de ordinar și nici în [oile de zile, In caz când serviciile administrative n'ar dispune de toate productele care intră în compunerea hranei zilnice, comanda- mentele, ptin serciciile lor de intendenţă, vor autoriza corpurjle a întrebuința pentru P'O:urarea lor. următoarele mijloace: a) Rechiziţia productelor, prin emitere de bonuri regulamen- tare, în cari se vor prevede prețurile după cursul pieței fixate în localitate de auțorităţi ; 
2) Cumpărături cu bani prin bună învoială. Acest din urmă mijloc inu se va autoriza de comandament decât în mod excepţional, pentru detașamente, sau atunci când un Singur corp de rupă se alia înho localitate, << In cazul când în aceeaș localitate sunt mai multe corpuri de trupă, pentru a nu se provoca concurență între corpuri, pro- - ductele vor putea i rechiziționate sau cumpărate “prin serviciile . admnistrative ale comandamentului, distribuindu-se corpurilor ca din depozite, trecându-se iu livreț fără preţ. In mod excepţional „Şi numai după aprobarea expresă a comandamentului când productele nu sar putea distribui din depozite şi nici rechiziţionate, ci s'ar Cumpăra direct de corpuri, se va proceda după cum urmează; p 1. Când toate prOdutele se cumpăra cu bani, corpurile vor avea dreptul la o alocaţie de 65 bani de om pe zi, din care se vor acopesi toate cheituelile, | o Productele se' vor Cumpăra pe numărul oamenilor prezenţi şi se vor trece în livret cu prețul plătit. Actele. justilicative de cheltueli se vor anexa la livret. "Economiile rezultate în unele zile vor putea fi întrebuințate la îmbunătăţirea hranei în zilele următoare, 

2. Când unele producte se primesc din depozite iar altele urinează a se cumpăra din localitate, atuuci productele primite din depozita se vor trece în livret fără preţ, îar ce'elaite se vor Cumpăra din dilerența de alocaţie dnpă normele itrmătoare ; . 1100 grame pâine, . .. „+ 25 bani. 4 » CAE. 26 » Pentru celelialte articole, î. 14 pp 

  

_ Total... 65 > 
In livretele de ordinar ss vor trece cu preţ numai produc- tele cumpărate cu bani, iar în Primiri se va cere numai suma corespunzătoare cheituelii,
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La livret se vor anexa actele justificative de cheltueli. | 
In caz când, în totai sau în parte, preţul alimentelor ar îi |    

    
“mai mai mare decât alocaţia fixată, corpurile vor libera bonuri de | 

rechiziţie. neputând face cumpărături peste. alocaţii, decât cu au- : 

torizația specială a comandamentelor şi conform dispoziţiunilor | 

- ordonate de comandamentul de căpetenie. 4 
Când sunt oameni bolnavi ia corp şi au după prescripţiu- j 

nea medicului alimentaţie specială, alocaţia pentru aceştia va îi 

de 85 bani, ca aceea a oamejlor din spitale, din care li se . 

procură alimentele prescrise. 
- Alocaţia de hrană pentru milițieni sau tineri dispeasaţi ne- 

mobilizabili, cari vor îi întrebuințaţi izolaţi la paza lucrăril or de , 

artă sau alte sesvicii, va fi tot de 65 bani aceasta numai în ca- 

zul când nu vor primi altă indemnitate * dela alte autorităţi şi 

mar fi în localitate o trupă, spre a se primi hrana în natură.  : 

„Pentru oameni bolnavi în spitale și în alte aşezăminte pu- . 

blice, precum şi la orice depozit de bolnavi sau răniţi, alocaţia şi 

de hrană se lixează la 85 bani. N 4 

Această alocaţie se acordă numai atunci când nu este po- i 

sibilitate ca să se primească hrană după prescripțiile medicaie ş 
dela diferite depozite militare. a Ş 

In privinţa hranei prizonierilor grade inferioare se vor aplica ; 

acelzași măsuri ca si gradelor interioare din armata noastră.f 

adică se vor hrăni în natură. | Ş 

> Copii de trupă au drept pe timp de mobilizare la aceeaşiiii 
alocaţie ca oamenii de trupă. E 

Pentru trupzle dela partea sedentară alocaţia de hrană vaii 

îi cea fixată pentru timp de pace. Această alocaţie se acordăj 
numai atunci când nu sar distribui hrana din depozit. ] 

Suplimentele de hrana se dau numai după aprobatta gene- j 
ralilor comandanţi de corpuri de armată. Ele se trec în livret f 
sub titlul dsosebit, iar valoarea, când se cumpără cu bani, sef 

trece separat de alocaţia obișnuită atât la primiri cât şi la cheltueli,:f 
D.spoziţiile relative la întrebuinţarea economiilor livretului “f 

de ordinar nu se vor aplica în caz de mobilizare și orice chal- 4 

tuială necesară pentru cumpărare de obiecte de meaaj, etc, se:ț 

suprimă, urmând să se facă din alocaţiile de întreținere, E 
Pentru lichidarea şi controlul cheltuetilor campaniei, prezum 

şi pentru cazuri de imputaţii, se fixează prețurile mijlocii următoare!) £ 

Hrana animalelor potrivit alocaţiilor regulamentare £ 

se va primi după cazuri, parte din depozitele armatei f 

pentru trupele cari vor: avea legătură cu aceste depozite | 

„și parte prin rechiziţii efectuate cu regulă când aceâstă $ 

se impune. -$ 

In principiu alocația în bani-pentru furaje nu sg 
poate face nimănui în timp de campanie. - 

   

   

    

   

  

   

    

    

     
    

  

     

    

     

   

   
1). Vezi tariful dea nota 10 de sub art. 66 de mai sus,
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„. Escepţional, se va putea acorda furajul în bani pen- 
tru cazurile de călăreţi izolaţi cari par îi îndreptăţit să 
facă rechiziţii sau n'ar întâlni în drum un depozit sau 
“corp de trupă... | . Da 

„Alocaţia în bani în acest caz se va calcula astfel: 
4 kKigr. îâna 6 bani kgr. . . . 24 bani 
5 1 kgr, ovăz a 12 bani chigr. 66 , 

| , Total , . 90 bani. 

7 chgr. fân a 6 bani kgr. . , 42 bani. 
5 „ tărâțea 10 bani kgr. .50 

Total . . 92bani. 

„(Vezi tariful dela nota 10 de sub art. 66 de mai sus): 

Pentru cal. 

Pentru boi, 

      

Când alocaţia în natură este supusă la “schimbări ca: :. 
suplimente de hrană sau substituţii, ete., atunci alocația : 
bănească se schimbă și ea în raport cu mărimea sau mic- - 
şorarea raţiei. | 

- Ministerul neputând fixa prețuri sau alocaţiuni în | 
oate cazurile ce -se pot prezenta, serviciile de intendenţă . 
dela divizii sau corpurile de armată vor hotărî potrivit: 
normelor de procedare stabilite prin |presenta decisiune. 

Publicarea prin Monitor a acestei decisiuni ministe- 
riale gervă de notificare. | 

Nota 4. — Instrucţiuni peniru alimentarea bolnavilor din 

    

zona interioară în imp de. războiu şi aprovizionarea spilalelor, .. * 
M. 0. 32 R. 19i5 

Ja timp de război urmând ca în zona interioară să 
se înființeze spitale de diferite categorii pentru căutarea 
bolnavilor evacuaţi din zona armatej,. se hotărăsc urmă- 
toarele dispoziţiuni cu privire la. hrănirea acestor bolnavi: 

Alocaţia de hrană pentru un bolnav se fixează la 85 . 
bani pe zi; ea începe din a doua zi a intrării în spital 

și până în ziua inclusiv ieșirii. Ofiţerilor li se va calcula 

  

alocaţia regulamentară. din prima zi a intrării până în 
ziua exclusivă a ieșirii, | | 

Când bolnavul este evacuat, i' se va plăti în bani! 
sau i se va da în natură hrana până la ajungerea la cor- :: 
pul său ori la depozitul cel mai apropiat. | 
„În acest caz se va întocmi un atât separat, care se 

va, alătura la actele chelţuelilor de hrană,  



  

re 
4 
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Dacă bolnavul evacuat primeşte o parte din aliraente 
în bani iar restul în natură, atunci statele vor fi duble, 
din cari unul servește la actele bănești iar altul la lichi- 
darea dărilor în natură. 

In privinţa aprovizionării alimentelor se dispun ur- 
mătoarele : ! 

1. În garnizoanele unde sunt manutanţe şi depozite 
cu provizii, spitalele se vor aproviziona cu alimente dela 
acestea. | 
72. In localităţile unde nu se află nici chiar o trupă 

cât de mică, hrana bolnavilor se va aproviziona de în- 
săşi administraţia spitalului din localitate, 

In toate cazurile alimentele pentru dietă escepţio- 
nală şi care nn s'ar găsi la depozite se vor cumpăra de 
Spitale direct din comerţ. | 

In privința cantităților de distribuit, spitale vor a- 
anunţa cu 24 ore de ce alimente au nevoie în ziua ur- 
mătoare. _ 

Formele cu cari se vor distribui alimentele sunt bo- 
nurile liberate de administratorii spitalelor vizate de me- 
dicii şefi. | 

Administraţia, registele și imprimatele cu cari se va 
ține contabilitatea la spitale din zona inferioară sunt a- 
celeaşi ca și cele dela spitalele regulate. 

III. Calitatea alimentelor 1) 

“A. Textul anexei 

Alimentele trebue să fie de bună calitate. și în. con- 
dițiunile următoare ; | | 

a) Pânea: sa fie bine coaptă şi crescută, aşa că 
apăsând pe- coaja de d'asupra să îşi reia lordia îndată. 

Să nu fie arsă pe suprafeţe şi să degajeze un miros 
plăcut, iar nu acru sau muced. 

Tăiată, trebue să prezinte o nuanță unilormă; miezul 
să prezinte găuri vizibile şi mai mult uniforme şi să nu 
rămână lipit şi turtit când este apăsat, ceeace probează 
că e necopt; 

za îl) Vezi relativ la- această cestiune anexa lit. B și notele de mai jos ca compiectarea a calităței tutu'or alimentelor îatrebuințate în armată, 
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b) Carnea: să fie predată cel puţin după 6 ore dela tăzre, complect răcită şi Scursă- bine de sânge, _- Carnea trebue să fie numai de bou sau vacă, iar nici de cum de bivol sau alte animale. Ca calitate relativă târgului, va fiașa zisă a doua,) adică de vite de mâna a doua, fără veri-un miros stricat sau compusă din resturi dela alte măcelării; fur- nizorul trebue: să predea carnea în părți întregi, aşa cum - rezultă din tăe:ea întregului corp al vitei și proporţional dela ambele părţi (d'inapoi şi d'inăinte ale vitei). Nu se admite oaseie despuiate în parte sau în total. - de carne ce le acoperă Îălcile, țeasta, părţile dela ge- nuchi în jos şi în genere mai multe părţi osoase decât revine proporţional cu cantitatea şi corpul vitei. | Nu se admite măruntaele, plămânii, splina şi ficaţii. arnea să lie de un aspect sănătos, nici prea grasă, dar nici prea slabă, vânătă. Culoarea roşie, mirosul . și Straiurile de grăsime indică calitatea cărnei, Dacă carnea este bună, dar cam slabă, furnizorul este ținut a adăoga grăsime până la 1 | 3 din cantitate. Carnea trebue să Proviriă dela vite sănătoase „şi tinere; fibrele musculare să fie Supțiri şi ușor de strivit între degete. | 
| C) Orezul: bobul să fie plin și curat, să nu fie a- mestecat cu materii streine, 

Fiert: să se umile bine, degajând un miros. şi gust plăcut. Să fiarbă în 20—95 minute, liind introdus în apă caldă; 
d) Legume:  Fasolea, mazărea, bobul, lintea. etc,, „în siare uscată, să fie de culoarea lor obişnuită, fără miros stricat, să fiarbă în cei mult două ore şi să iie. din cea din urmă recoltă, 

Greutatea la hectolitru între 15—85 chilograme; e) Cotafii: să aibă o peliță supțire şi netedă, să :- nu fie încolţiţi sau moi și să nu degajeze un miros. urât sau gust acru. 

  

1) Vszi ord. ininist. No, 24703 | 914 la pag. .. Ca să -ceastă dispozit. în sessul ca carnea să fia de caiitate_bună, Cas.iicare, | - , 

sc madifice a- 
Îră nici o 
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B. Note relative la calitatea alimentelor 

  

1. Pâinea. o | 
a) Creşterea și elasticitatea. O bună pâine trebue să fie 

hine crescută, astfel că apăsând cu mâna pe-eoaja superioară să ; 

şi reia forma ce a avut. Contrar maeaua rău fabricată, apă multă 

coacerea rău executată. Ă 

" b) Coaja trcbue să fie bine lipită de miez, să îie netedă şi 

uniformă, Să nui aibă crzpături, plesnituri sau băşicuţe.. Contrar 

maeaua, cuptorul rău. A stat mult la panacoade. 

“c) Mirosul agreabil, gustul plăcut iar nu acru sau muced, 

Contrar făină rea, maeaua veche, | 

d) Mezul să prezinte o nuanţă uniformă, iar nu găuri ne- 

„regulate; când este apăsat să nu rămiie turtit sau lipit, căci : 

atanci pâinea e crudă... | - 
Miezul pâinei să se umile în. apă. 
e) Conservarea 5—8 zile, după anotimp şi instalațiuni. i 

î) A'leraţiuni,  Aleraţiunea comună pâinea e mucigaiu, ji 

procus dni cauza umilităței şi căldurei prin presența unor ve : 

getaţiuni criptogamice. 
De aceea când se scoate din cuptor, trebue aşezată în raf- ! 

turi ca să se răcorească și să piardă din umiditate. | 

Trebue distribuită după 12 ore, 
9) Scăderea grcutăţei. Prin evaporaţi 

pâinea scade 50—60 grame în 24 ore. 
[) Tolerânța. Pâinea se cântăreşte la 2 ore după scoaterea 

din cvptos, admiţăndu-se o toleranţă de 20 grame în plus sau 

“minus (art. 145 R. Subsist, 1685). . 
i) Rația-regulamentară 1100 grame (art. 120 reg. manut 

medilicat M. O. 23.p. r. 1906 pag. 392) Vol. II: 2 

In timp de război 1000 -grame și supliment No. 1. 250: 

grams (eul. M, O. 20 p. r. 1996 pag. 362) Vol. [l. 
i) Fabricaţia pâinei. Aa 

Pentru fabricaţia unei raţii de 1100 grame se va întrebuinţ 
* ..190—800 grame făină, 

10 —12 „ sare. N 
10—12' centigrame. hameiu. : =$$ 

Re'ativ la ap:ovizionarea materialului pentru manutante, şi 

privi ea 10-, coaservatea, fabricaţia, etc, vezi regul.' manutan-şi, 

telor din 1896, b'oșură separati, cu modificările de mai sus.zf 

Vol 1). . | Pe 

2) Carnea. Ă 
a) Carnea pioaspătă. Carnea de bou sau de vacă este ce 

mai bir şi fo-mează baza allmentaţiunei soldatului. Se dă și 

carne d be:bac, miel. porc, dar în moi excepţional. — 

Ca:actesele genarale ale unei cărni -proaspe şi bune d 
mâncat sunt următoarele: - LL 

  

   

          

   

   

    
    
    
    

     
    

   

    

   

   

unea apei ce conține, ji 
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1) Să aibă o coloare vie. 2) Țes.turile că:nei să aită o. grăsime de o culoare albă sau galbenă- deschisă ca patul, 3) Fi. - brele muschiulăre să f;e subțiri și ușor de strivit între degzte, 
4) Să aibă. o odoare plăcută şi Caracteristică a cărnei, 5) Măduva oaselor lungi este fermă, solidă de o culoare albă, mai * puțin albicioasă sau roșiatică. 6) Să fie predată cel puţin 6 ore după tăere, complect răcită şi bine scursă de sânge. 7) Să fi lost bine conservată şi să nu prezinte urme de alteraţiuni sau des. compunere. 8) Proveiiienţa cărnei să. lie dela animale recunos- 

cute sănătoase. 
Vezi şi anexa |.t. B şi C de mai: Sus, relat:v la condiţiunile în cari trebue să se p:edea carnca, E 
Când carnea are un aspect spătăcit sau vânăt-negru; pre- 

zentând ici și colo pete de sânge, sau măduva din oase ește - fluidă, acea carne provine dela un animal bolnav şi trebue res- .. 
pinsă. . | E 

Vile pe picioare. Când corpurile îşi aprovizonează vite pe 
picioare, din dilerite împrejurări, aceste trebuesc a fi recunos- 
cute sănătoase de către un medic viterinar înzinte "de tăere. In . 
lipsă de medic, o vită sănătoasă.se recunoaşte după caracterele - 
următoare : i 

Inlăţişarea vie, pozițiunea în care se află este naturală şi - comodă, iunegă ; nu are scurgere de bale şi mucuzități pe gură, - 
ochi sau urechi. Ochii suat curaţi şi fără puroi. Temperatura 
coarnelor, urechior şi nărilor nu este lerbinte su rece. Părul | 
pe trup nu e sburlit, pielea curată, s:crețiunile normale. Orice 
umilături la uger sau pe alte părţi al2 corpului, însoţite de fer- 

“ binţeală, sunt în totdeauna suspezte şi tăerea uno: asemnea a- 
nimale trebue interzisă. 

Carnea de miel ce se dă excepțional, este plăcută, dar pu- | 
țin nutritivă, a a 

Carnea de oaie poate da o hrană bună, mai-cu seamă oil 
din Dob;ogza, cari nu au: acel miros: caracteristic disp'ăcut, > 

„Carnea de porc este cea mai grea de mistuit dia tote căr 
nurile şi ca mai greu de constatat căci conţine câte odață viermi: 
ce dau naștere la diferite boli trichina şi fenia (paaglici). Ea tre- 
bue analizată în microscop. Af.imată este o bună alimentaţiuna, .: 

Carnea de pasări dă substanţe nutritive, bogate în elamente 
reparatorii. Este digestivă şi plăcută. In armâtă sa dă numai în: 
spitale; Pa a 

| Carnea de peşte. Ține io:ul între hraaa- veg-tală și caa ani... 
- mată. Este apoasă şi conţine o mate parte de gelatină. şi ma-: 

terti grase, N „? 
-- Carne de cal. Nu se puse în coasmație: decât în md ex=: 

cepţional,. În cazuri de lipsă în războis, "poale îi o sursă de ali. 
mentaţiune.. Are aceleaşi prir cipii nutritive ca şi carnea ce bou, 
este îisă liasită de acea savoare: plăcută, a 

Conservarea cărnurilor. Carnea trebue conservată în lo 
re:e şi acrisit, expusă către Nord, că toate magaziile cu pro 

e



  

-- duete de hrană, altlel se alterează iute sub inilucnta unei tem- 
„peraturi calde. 

=” Preparațiunea 
Bulion sau supă. Toate principiile nutritive rămân în -bu- 

lion, Ca:nza trebue pusă în apă rece şi fiartă 4—5 ore. 
pi Borş cu carne. Constitue o bună alimentaţiune. cu condi- 
„ție să se adauge legume îndestulătoare. 

Friptură la grătar, dă cea ma! digestibilă şi nutriiivă mân- 

  

care. 

  

Tocătură, aliment greu de mistuit. Ă 
. b) Conserve de carne. Carnea se poaie conserva crudă sau 

” fiartă, 
: „Crudă prin ghiață pentru un scurt timp; prin svântare sau 
uscate ca: pas'rama, cârnaţii; prin afumare și sărătură sub tormă 
de matinaiă. 

Fiartă, prin închiderea hermetică în vase neporoase și Îier- 
bere la o temperatură înaltă. Obişnuit se adaugă și diferite coa- 
dimente : usturciu, ceapă piper, etc. . 

Pastramă să lie din, vltima fabricaţie a ânului, potrivit de 
sărată, bine uscată şi din carne de cea mai bună cătiiate. Să se 

"poală conserva cel puţin 6 luni. Să fie de o coloare roşia- închisă, 

  

fibreie musculare să fie tasi şi să sune a sec la Ciocnirea cu de- . 
getul, strânsă” între degete să ru se scurgă nici un lichid. Să 
aibe un miros şi gust plăcut, . 

N Cârnaţii. Să fie fabricaţi din carna de bou de cea mai bună 
„.ealitate, să coniină usturoi, piper, mirodenii şi sare în de ajuns. 
„=. Să fie uscați şi din fabricaţia cea din urmă a anului. SA aibă un 

miros și gust plă-ut și să se poată conserva cel puţin 6 luni. 
„.» Saramura de carne, Carnea proaspătă rămasă nedistribaită 
şi care nu sar putea conserva până la o nouă-disiribuţie, se a- 
șază în butoae pline de saramură şi sa închid bine peatsu a se 
putea conserva ce! puţin 4 luni în magazii. (Art. 180 R. subs.) 

Peştele sărat. Să îl= sărat proaspăt şi neincărcat de cât cu 
„„satea trebuincioasă, Să fi fost preparat din peşte proaspăt şi sa 

" Se poată conserva cei putin 3 iuni, Peştele mărunt nu este admis. 
„> „Conserve de carne. Raţia este 300 grame, din cari 225 gr. 

- carne şi 75 gr. bulion şi Ingrediente, Devine lichid la 120 ct, 
“gt. Bullonul se preziată condensat într?o pastă gelatinoasă, lim- 
pede, sub o cittoare galben. roşietic. Grăsimea, se elimină pentru 
a fi mâncate şi reci;'conţin extract de legiime, puri ard:iu, us- 
turoiu, ceapă, et-. Capacele cutiilor căptușita cu hârtie pergament 

eniru a nu vini carnea în contact cu matalui, | 
3) Legume. După pâine şi carne cara constitua alimentele 

„principale în hrănirea omului, legumele ocup locul imediat. Ele 
: pot servi la alimentaţiune fie în” unire Cc carnea, fie singure, Le- 
„* gumele se împait în apoase şi făinoase. - 
i Cele apoase sunt verdeţurile în general: ceapa, morcovii, 

„„.- “țelina, pătlăgeiile, ridichiile, etc, Aceste legume sunt întrebuințate 
„„... În prepararea hranei ca condimente Ele se aleg ds cea mai bună 

   
   

  

  

    

  
  

   
 



  

    

    

călitate ce se găsesc în localitate, Să fie proaspete, iar nu ve$- : tede şi vechi, iar cele ce se întrebuinţează iarna să [ie bine con- 3 Servate. A - 
Legume făinoase sunt: | | “Orezul trebue să aibă o caloare albă transparentă, să fie bine uscat şi să nu fie amestecat cu praf sau materii străine. Să aibă o greutate de 82—86 kgr. la hectolitru. Fiert în apă să se - umile bine, degajând un miros plăcut, Să fiarbă în 20—25 mi- - nute, fiind introdus în apă caldă, i Fasolea, mazărea, lintea, bobul să lie din cea din urmă recoltă, să aibă bobul plin, pelița lină şi fără zbârcituri, înainte de a fi priimite-se, încearcă prin fierbere, Să fiarbă în 2 ore cel mult, Greutatea 75—85 la hectolitru. | „Cartofii să aibă o peliţă wibțire şi netedă de culoare găl- bue roșşietică, O felie tăiată şi privită în transparență, să prezinte o culoare uniformă, făză pete; să nu fie încolţiți sau moi şi să nu degajeze un miros urât sau un gust acru, | Leguraele uscate când se aprovizionează în cantităţi mari „Se conseivă în saci sau lăzi, pe care se înscriu cantităţile ce. conţin, spre a înlesni facerea recensământului, . 4) Condimente. Se numesc condimente oarecare subsianţe alimentare destinate a stimula organeie, mărind secreţiunea .sali- vei și a sucului gastric, înlesnind asttel mistuirea, Cele mai principale suni: 

Sarea face parte din principii - constituanţi ai lichidelor și - țesăturei corpului omenesc, deci ea trebue considerată ca un a liment necesar pentru întreţinerea vieţei. Lipsa de sare în mân- care slăbeşte orgenismul. 
Se aprovizionează de cea mai bună Calitate şi pe cât se poate în bulgări (art. 156 R, subs ) 
Ojetul este un condiment care înlesnește digestia uleiurilor: şi materiilor grase. Atâi sarea cât și oţetul luate în cantităţi mari provoacă iurburări digestive. | - Se aprovizionează nuinai din vin acrit; de bună. calitate, fără miros greu, limpede şi cu gust plăcut (art. 160 R. subs) Undelemnul se întiebuințează ca condiment în scop de a .- îndulci acţiunca iritantă a: oţetului şi a altor acizi vegetali. El - trebue să fte- curat, bun la gust limpede şi având mirosul său PrGpriu aromatic. Se preferă cel extras din măsline (art. 159 R. subs.). 

Pa hărul este un condiment universal ce se găseşte în na tură în toate fructele. In comerţ se găsește sub lormă cristal- zată extras din slecle sau trestie de zahăr, Este un condiment ce ajută digestia servind și ca aliment respiratoriu. Ss aprovi- zionează de cea mai bună caliiaie, de preferință cubic care se poate distribui mai uşor, “



    

  

  

| Apa toriează biutura naturală cea mai sănătoasă şi, 
igienică. Apa făcând parte din țesătura .corpului omenese 
este considerată, ca un aliment, îără care viaţa nu-i posi- 

- „bilă, de aceea trebue a se avea o deosebită grijă în pro- 
„urarea unei ape sănătoase. Ea trebue să îndeplinească 
- următoarele condițiuni : să fie limpede fără culoare și fără 
„iiros, proaspătă și de un gust plăcut, să topească săpu- 

> nul şi să fiarbă bine legumele uscate. Să nu conţină ma- 
» terii: organice sau substanțe minerale. Apa, sălcie conţine . 

„calcar, este grea de băut și nu este bună pentru spălat 
şi. fiert. 3 | | | 

- Dintre toate apele potabile, apa de izvor e cea mai 
“bună, apoi cea de râu. Apa “de pluaie e curată, dar fără 
„gust, se descompuna ușor și atunci devine vătămătoare. 

Apa se alterează din deosebite cauze, Pentru a avea 
o apă bună trebue a o curiţi, eliminând materiile străine. 
Curăţireu se face piin mai. multe mijloace: 

a) Prin decaiilare txatând'o cu diferiţi agenţi chimici 
ca piatră acră, bicarbonat sodiu, cte. Cea mai practică 

„ limpezire este prin piatră.acră : 10 centigrame piatră acră 
la un litru apă sau un gram lui decalibru. ! 

b) Prin faltrare. se poate construi reped: un filtru de 
campanie. a | | | | 

Pe fundul de jos al unui butoi se aşează mai multe 
"pietre mari, se găurește pe toată suprafaţa capacul de sus 
a butoiului și se așează pe aceste pietre, obținându-se 

"astfel la fundul butoiului. un rezervoriu în'care sa strânge 
„apa filtrată; Deasupra capacului acestuia găurit se așează 
succesiv un, strat de prudiș, unul da cărbune și unul de 

„nisip. Apa se toaruă în butoi pe stratul de nisip şi per- 
curge toate straturile indicate până jos, unde-i dăm dru- 
„ul printr'un cep.- Se fac atâtea butoaie cât e nevoe. 

__ Băutuzi alcoolice se împart în fermentate ca vinul, 
berea şi în spirtoase prin destilaţiune că: spirtul, ţuica, 

- rachiul. . Ă 
„Vinul conţine apă în cea mai mare parte, alcool 7— 

"15 la sată, zahar, săruri şi acizi. Este rezultatul fermen- 

   

    

-“taţiunei mustului din struguri. Vinul este un stimulent - 
„general, băut -cu cumpătara întărește organizmul şi dă 
„- putere a .resista mai mult la muncă, Se aprovizionează de 
„cel produs în ţară, de calitate mijlocie ca mai eftin, şi 

astiel ca să se poată conserva 2 ani. 

    

  

    
    



    

     Să fie limpede natural, fără miros sau gust strein şi iără 
a fi amestecat cu spirtoase sau alte substanţe străine care-i dau 
o forţă şi culoare artificială. Să aibă un gust şi miros plăcut, să 
nu fie acru, oțeţit, amar sau bălos. (Art. 157 Reg. subs.) Este 
supus alterațiunei şi conservarea lui cere îngrijiri speciale, pentru 
a-l feri ge mucigaiul, oţetire etc, 

Berea este produsul fermentaţiunei orzului, amestecat cu. 
hamein care-i dă gustul amar şi aromatic. Conţine 2—8 la sută .. 
alcool, gluten şi substanţe azotoase, dextrină, acid carbonic, să- 
ruri şi principii aromatice. | 

Berea este hrănitoare, astâmpără setea şi stimulează sto- 
macul. Favorizează secreţiunea urinară şi a sudorei. Făcând abuz 
predispuue la îngrășare şi determină boli de ficat, rinichi, ete, 

Alcolul se obţine prin fermentaţiunea şi destilaţiunea dife- 
ritelor cereale, fructe, legume etc. Cel mai bun este cel din fer- 
mentaţiunea vinoasă, din struguri. Alcoolul conţine; carbon. hi- 
drogen şi oxigen, “ 

Este lichid, incolor, transparent, de o savoare arzătoare, cu 
miros aromatic, volatil şi se aprinde în contact cu facăra. 

Prin amestecarea cu apă în diferite proporţiuni se obţine 
rachiui care trebue să aibă o tărie de. 15 grade (art. 158 R. subs) 

Băuturi aromatice. 
Ceaiul este frunza unui arbust, totdeauna verde numit Thea 

Chinesis. Se cultivă în Asia, mai ales în China. In comerciu se 
găsesc o mulţime de varietăţi cari se pot grupa în ceaiuri verzi 
şi ceaiuri negre. Ceaiurile verzi sunt acelea “cari sunt uscate, 
prăjite şi strănse imediat după recoltă, iar cele negre sunt supuse 
"mai întăiu la un proces de fermentațiune, care-i dă aseastă: cu- 
loare. Ceaiurile verzi dau o intuisiune galbenă varzue, de o sa- - 
voare amară şi puţin astrigentă, Varietăţi: Hison, Tokai etc. 
Ceaiuri negre; Peko, de un negru argintiu cu pete albe, cel mai 
stimat: Congo etc. - 

Foaia de ceai este ovală, ascuţită la vâri, marginile pre-.: 
sintă dinţi regulaţi. O nervură mediană imparte foaia în două 
părți egale, din care se detazează alte nervuri sezondare, ter- 
ţiare, etc. . E | 

Ceaiul conţine” un principiu activ fehina- care are aproape : 
aceleaşi proprietăţi ca şi caieina. e 

Falșificări. Se amestecă cu ceaiuri deja întreabințate, se 
Substitue în total sau în parte loile altor plante, Se coustată prin 

„_ dosarea elementelor ce conţine şi prin examenul microscopic al 
structurei îoâiei, 

Preparațiune. Se prepară în vase de aramă cu capac. La 
partea superioară vasul are o sită metalica în care se pune 
ceaiul, la partea inferioară are. un robinet prin care se face dis- 
tiibuţia. Sita cu ceaiu se introduce în vas, după ce apa a liert 
şi se ţine o jumătate de oră. Se poate pune în vas și zahărul 'ne- 
cesar, Raţia este un gram ceaiu şi 16 gr. zahăr, -



       Înstrucţiuni detailate peniru prepararea . ceaiului şi cafelei se "pot găsi în M. O. 93 p..r. 1899 ord. circ. No. 14. | ” Cafeaua este fructul arbust, Cofea arabică, . totdeauna verde ca şi ceaiul. originar din Africa, care a, trecuţ apoi în Arabia şi în urmă în Europa în secolul XVII. Fructui e. o cap- Sulă cărnoasă, care în interior conţine semințele iar prin diferite prozedee de maceraţiuue și fermentaţiune se separă de partea cănoasă. Calesua se prezintă sub o culoare verzue, din cauză că ea se recoltează înainte de maturitate, când e verde. Cateana de moca este atât da stimată și delicioasă prin faptul că se lasă r” fructul în arbore până se coace şi această calea se prezintă a- „tanci de o culoare galbenă, N Caleaua conţine-o substanță. numită cafeină, principiu alca- “loid, loarie bogat în azot. Cateina este un escitant energic al sistemului nervos şi un stimulent al cordului. Sub inlluenţa <a omul poate suporta mai bine tăldura și rezista la acţiunea mias- „i melor, 
Si Pentru a szrvi în alimentaţiune cafeaua se Supune la prăjire care trebue făcută cu îngrijire pentru a nu pierde din proprie- „- tăţile ei aromatice. i a Falşificări. — Se falşifică prin coloraţiune cu dilerite săruri că de fier sau 'alte materii colorante, o simplă spătătură. constată a- „_„ Ceasta, Se face cafea artificială din substanţe plastice ca miez de 

      

rea boabelor şi ținerea lor în apă. Cafeaua prăjită sau râşnită se ÎI amestecă cu cicoare. cereale, jeg etc. se poate constata la mi- - Croscop sau sub acţiunea diteriilor reăztivi chimici, „D= Preparațiune, — Se prepară în două moduri: i, a) Prin infuziune (catea nemţească) turnăndu-se apă fierbinte = peste cafeaua râşnita și lăsândo să se scurgă print”'un fitru cu De găuri foarte mici. 
b) Prin decocțiune (cafea turcească) fierbându-se cataaua câtva timp cu apă. Prin decocţiune cafeina îşi mentine mal mult principiile sale, LL 
In a:mată cafeaua se prepară prin infusiune în aparate spe- ciale de aramă compuse din două vase supra puse. Vasul superior „conţine o sită deasă pe cate se aşează cafeaue iar lichidul se scurge “îu vasul inferior prevăzut cu robinet de distribuţie Apa se fierbe deosebit și apoi se toarnă în aparat. Sa _ Raţia 8 grame cafea, 3 grame cicoare. 16 grame zahăr. las- trucțiuni detailate pentru prepara:ea cafelei M O. 23 p. r. 1899. 

  

Făinuri : , i Făina întrebuințată în armată pentru preparaţiunea pâinsi, este numai aceea provenită prin măcinarea grâului. Calitatea unei făiini -. depinde în cea mai mare parte din lelul grâului din care provine. In coimerciu se distinge opt calități de făinuri de gtâu începând cu 00 cea mai fină, apoi No. 0, No, 1 etc. până la No.6. Când se aprovizionează făina din comerelu, convine ca preţ No. 3—5,     

- pâine dându-le forma şi culoarea cafelei. Se constată prin sdrobi- . 
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Sunt o sumă de procedee pentru constatarea calităţei făinei, unele în mod practic; dar cele mai sigure sunt constatările făcute pla mijlocul a diferite aparate şi prin acţiunea diferiților reactivi chimici, 
In general şi în mod practic calitatea unei făini se poate con- siata în modurile indicate mai jos, avându se în vedere că ori de câte ori făina pare suspectă prin procedeurile practice întrebuințate să se trimită la laboratorul Spitalului militar central, care esţe obli- gat a face analiza în mod gratuit, ” Aspectul. Se ia o cantitate oarecare de făină şi se pune pe o foae de hârtie albă, se netezeşte cu lama unui cuţit, apoi se exa- minează la lumină, O bună făină este de o albeaţă mată, bătând în galben, fără urme vizibile de tărâţe. Exagerarea tărâțelor se admite în propoiţie de 12—15 ia sută (art, 12U regul, manut, modificat). 

cernere, .* 
O făină deo culoare roşiatică închisă denotă o făină alterată Provenita dintr'un grâu de rea calitate. Multe lărâțe înseamna că grâul a fost atacat de gărgărite care i-au mâncat miezul, sau s'a făcut o extragere mai mică de tărâţe, - Pipăitul. O bună făină stiânsă în mână la deschidere for- mează un fel de Cocoloaşe dacă provine din grâu iraged (cum e la noi în ţară) sau ss desface imediat dacă este de grâu tare, .. Mirosul să lie agreabil şi caracteristic făinei. Mirosul de mucigaiu sau încingere denotă o făină rău conservată. Gustul plăcut. O bună făină mestecată puţin în gură are un gust plăcut, iar nu âmar, acru sau stricat. Umiditatea Fâina în Stare hormală conţine 10—12 la sută apă. Peniru a constata aceasta se ia o cantitate oarecare de lăină şi se Cântăreşte 10—29 Srame se pune într,o capsuiă de porcelan care -se introduce întrun cuptor încălzit la 1090 unda se lasă 6 ore, Se cântăreşte făina astiel „uscată şi diferenţa re- Prezintă gradul de umiditate. i | O iăină cu un grad de umiditate mai mare se alterează uşor și prin urmare nu se poate conserva mai mult timp, în. * plus că dă un procent-mic de fabricațiune. . -. Dosagiul giulenului. Cea mai importantă operaţiune în con- Statarea calităţii unei fâini, este determinarea cantităţii da gluten ce conţine. Glutenul este ce4 mai preţioasă-calitate a unei îfăini, căci el reprezintă principiile azotoase care joacă un rol important atât în nutrițiune cât şi în fabricarea pâinei. Dosagiul glutenului, se poate face în mod practic. astiel ;. Se ia o cantitatecde 100 grame lăină şi se amestecă cu 40 - grame apă, făcându-se o pastă consistentă şi omogenă. Se lasă această pastă !/, oră, după care deasupra unei site se toarnă apă şi se spală mereu în mână. Prin această spălare amidonul împreună 
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“cu celelalte materii ce ar mai conţine făina se spală şi se scurge - 
împreună cti apa prin sită. Operaţiunea se continui până ce apa se 

scurge limpede. Se adună bucățele de gluten ce ar mai îi rămas pe 

sită și împreună cu cel rămas în mână se cântărește. Glutenul ră- 

mas se prezintă sub formă de pastă cleioasă de o culoare galbenă 

închisă, . - . 
O bună făină trebue să conţină 25—30%, gluten umed şi 

10—12%/, gluten uscat. - | 

In fine ultima experienţă ce se poate [ace pentru complectarea 
celor arătate mai sus, este fabricaţiunea pâinej din lăina ce se exa- 

minează şi din care se constată atât produsul ce dă fâina cât 
şi calitatea pâinei, care se examinează în modul cum s'a arătat 

la condiţiunile ce trebue să îndeplinească o bună pâine. 

Pentru făina care se aprovizionează pentru manutanțele mi- 

litare, se află întocmit de ministerul de războiu un caet de sarcine 

special, care cuprinde în mod amănunţit condiţiunile ce trebue 
-să îndeplinească făira şi care urmează a se avea în vedere la 
aprovizionări. (Vezi acest caet în Vol. Îl). * 

Anexa lit. D 

(Art. 81 R. A.) 

Această aneză a fost asemeni complect modificată prin 

instrucțiunile ministeriale No. 4099 publicate în M. O. Li 

RP. 1909, în ceeace priveşte aprovizionarea combustibilului 

şi prin instrucțiunele No. 846 din 19 Aprilie 1909 publi- 

Câte în M. O. 18 R. 1908 şi M. Oficial NO. 19 din 25 

Aprilie acelaş an, în ceaeace priveşte aprovizionarea furajului 

trebuitor armatei. 
Se trece la această anexă instrucţiunile de mai sus 

astfel enim sunt astăzi în vigoare. 

|. Aprovizionarea conbustibilului 

Instrucţiuni 

No, 4099 din 20 Iunie 1909 

Înstrucţiile anexa lit. D, în ceace priveşte aprovi- 

zionarea combustibilului în timp de pace, caetul de sar- 

cine model tip şi modelul de contract lit. A, alăturate pe 

lângă regulamentul de administraţie al corpurilor de trupă, 

se modifică după cum urmează, a 

iata demara ae 
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tel puţin cu şase luni mai înainte de a. se pune î |:rico ie, 
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: INSTRUCŢIUNI 
pentru aprovizionarea combustibilului trebuitor . | armatei în timp de paCe . 

Felul și calitatea conbustibilului de aprovizionat 
ART. 1. —Conbustibilul ce in „armatei se compune din: - a) Lemne; 
3) Cărbuni ; 

E c) Păcură, | Si | * Acest 'combustibil se întrebuințează la fiertul htanei “trupei, la încălzitul locuinţelor, ventilatoatelor Şi băilor 

tră în aprovizionările 

; „lupei, precum şi pentru spălatul rufelor oamenilor, potrivit 
î lise a îQISpoziţiunelor Cuprinse în art. 88 din acest r 

Lemnele 
„ART. 2 — Se vor aproviziona di ” obişnuit în localitate. Ele 

egulament 

n cele ce se găsesc trebue sa [ie uscate Şi tăeate 

ță tare, precum: jugăstru şi Carpen, Îără a ti ames- ie, tei esteacăn, brad, lemne 
are şi lragete, care în aprovizionări decât în cazuri ex- 

du ca 15 centrimetri, contrariu tri Aici mai supțiri ca 7 centimetri. «Se pot admite în aprovizionările arm 
să 

atei, lemne mai 'Supțiri ca 7 cm., minimun 3 cm. în   |   tare se vor consuma la fiertul hrane 48 M. O, 25 p. r. 1911). | Pentru manutanţele cari | directa pe 

    

   

i ale turni 

proporție de 250, 
i trupei (Ord, circ, | 

au cuptoare cu încălzire vatră, se vot prefera lemne de esență moale ,icari dau flacără multă, putând fi şi mai subțiri de 7- 
ie 

«Centi metri, 
Caetele de sarcine- stabilesc condiţiunile de calitate ituri;, și esența lemnelor cari se vor preda, Chiar 

.. 

=  



     
e o e   

la lemnele de esență îare, dacă ele se vot preda ames- Î 

„7 tecate, trebue să se arate proporțional la suta de kilograme 

-“ din liecare esență. 
Valoarea lemnelor variază după vârsta şi esenţa lor. 

Lemnele -de cer, gârniţă, etc., au o valoare mai mare i 

decât lemnele de tutan, fag, etc,, Este de preferat, spre i 

exemplu, a se plăti cele dintăiu cu 1 ban 55 sutimi “i 

din ban kilogramul; decât cele din urmă cu 1 ban 50 

sutimi din ban. Vârsta lemnelor trebue ţinută iarăşi în 

seamă lemnele tinere provenite din arbori până la 30 

ani sunt preferabile copaților bătrâni, cari-au nevoie a - 
se despica, “ 

Aceste consideraţiuni vor servi de normă la apro- 

vizionări şi la adjudecarea furniturilor. 

ART. 3. Lemnele tăiate în iarna precedentă apro- 

vizionării nu se pot considera ca uscate. suficient mai 

înainte de 15 Iunie, chiar dacă s'ar pretinde că sunt ta- 

iate de 6 luni. Asemenea lemne primite în lunile dela 

1 Aprilie al fiecărui an până la 15 Iunie viitor, se vor 

primi provizoriu ca greutate şi asupra cantităților primite 

- se vor face scăzămintele constatate, ca provenite din 

uscare, dipă regulele cari trebue lixate pe garnizoane 

şi esența lemnelor. 
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Cărbuni de piatră   
„ART. 4 Trebuie să îndeplinească următoarele con- 

= dățiuni: | Sa _ | 

a 1, Să fie în bucăţi mari, ciuruiţi de două orişi să 

= mu conţină mai mult de 8 la sută pral. 
=" 2, Furnizorul va trebui să arate prin -acte oliciale 

"atât proveniența cât şi ciuruirea dublă. - 7 

3, Cărbunii trebue să fie scoşi proaspeţi, să ie bine 

“uscâţi, să nu tonţie nici o urmă de şiste. pirite sau atle 

- materiale neproprii bunei arderi, să nu lase la ardere 

"mai mult de 5 la sută .cenuşe, să evaporeze pe kilo cel 

: puţin 8 litri apă și să dea 7500—8000 calorii. 
Va trebui să producă foarte puţin îum la ardere, să 

„aibă culoarea neagră strălucitoare și să nu îie slărâmă- 
CIOŞI, |. | |   

   



    

Incercări—a) Din fiecare transport se - va lua, la 
întâmplare, din unul sau mai multe vagoane câte o can- 
titate de cărbuni și se va trece printr'un ciur cu ochiuri 
de 13 mm. 

Tot ceace trece prin ciur se consideră ca praf. 
„Se va lua mijlocia rezultatelor obţinute, 

b) Se va determina puterea calorifică, pentru a se 
verijica cantitatea de apă ce evaporează,; 

c) Se va determina proporţia de cenuşe la cărbunii 
arşi; , 
40) Pentru determinarea umidității, se va pune întrun 

sac 50 kilograme cărbuni, cari se vor ţine timp de 14 zile 
întrun loc uscat şi ferit de ploaie; după aceea se va 
cântări sacul cu cărbuni, când nu va trebui să aibă o 
pierdere de greutate mai mare de 1.5, - 

Pentru verificarea acestor condițiuni se .vor face Şi 
încercări fizicochimi:e. | 

Reţineri.— Când cărbunii m-ar îndeplini condiţiu- . 
nile de mai sus şi când se va găsi de cuvinţă că îur- 
nitura se poate admite. se vor iace următoarele reţineri 
din preţul fixat: e 

a) '/ la sută pentru fiecare 1%, de prai găsit peste 
cele 8%. toleranţă; | 

d) 1% pentru fiecare 1% de cenuşe găsită peste 
5 o toleranță; | _ 

Când proporţia de cenuşe va trece deste 7,5 9% fur- 
nitură se va reluza; | - 

c) 1% pentru fiecare 8%, apă evaporată mai puţin 
decât 8 litri pe kilogramul de cărbuni ; 

d) 19, pentru îiecare 10 de apă pierdută în mai 
mult de 1,5% toleranță. - = 

- Cărbuni de Petroşani. 

ART. 5.—Vor trebui să fie scoşi proaspeţi şi nu 
„ VOr conţine mai mult decât 4,5%, apă higroscopică. 

Să nu conţină pământ din talpa sau strâșina stra- 
tului din care se extrage, 

Vor îi în bucăţi mari, tolerându-se până la 8% 
bucăţi mai mici, adică ceeace poate trece prin ochiurile 
unui ciur de 13 mm, |  
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Determinarea cantităţii de prai se va face, ciuruin- 
du-se unui sau mai multe vagoane din. fiecare trasport 
şi se va face media ; nu va trebui să producă mai mult 
de 9, cenuşe şi arzându-se, să nu producă sgură ade-. 
rentă pe grătar, să evaporeze 7 litri apă pe kilogram 
de cărbuni. ” ă 

Reţineri.— În caz când cărbunele nu se găsește în 
condițiunile de mai sus, se va reţine din preţul fixat: 

a) 1*/o pentru liecare 1% cenuşe găsită peste 9); 
toleranţă, iar când trece peste 16%. cărbunii se vor refuza 

b) 1lo pentru liecare 1% apă peste 4,5% toleranţă' 

Cărbunii de lemn - | 

ART, 6.—Vor proveni din combustiunea lemnelor 
ari, precum: stejar, ulm, fag, cari dau 25—28 kilograme 
pe hectolitru de cărbuni. 

Va trebui să fie tare, compact, sonor, de o coloare 
neagră curată, iar ruptura curată şi . strălucitoare și va 
da, 7.000— 7.500 calorii. ” 

Cărbunii vor [Îi în bucăţi mari, lemnul bine 'carbo- 
nizat. lără să fie trecut, în care caz este de un negru 
mat, sfărămăcios, puţin sonor şi seamănă cu cărbunii 
aprinşi. | | 

Nu va trebui să lie amestecați cu alte feluri de căr- 
buni, sau să fie proveniţi dintro ardere necomplectă. 
Când bucăţile se up greu, culoarea este cenușie, iar 
ilacărea albă şi ci lum. a 

Încercări. —Se vor-arde câteva kilograme de căr- 
buni pentru a se constata dacă ard bine la aer, încetf 
şi fără um. a 

„Nu va conţine mai mult de 8%. cenuşă. 

Cocs de uzină j > - 
ART. 7.—Va îi de prima calitate, bine ars şi fără 

materi streine, cari să producă îum. | 
Va avea o putare calorilică -de 7.000—7.500 
Va [Îi predat în bucăţi de mărime obişnuită şi nu 

va conţine mai mult de 2%/, prai, cari se determină tre- 
cându-se printrun ciur înclinat de 45" şi având-ochiurile |-. 
de 13 mm. Nu va conţine mai mult de 8% cenuşă şi CĂ ; 
apă hiprosccpică. 
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In caz când aceste toleranţe vor i depășite, se vor laee reţinerile. din pretul fixat: - A 
a) 19/o pentru fiecare 1*/opraf găsit mai mult de 2%/9 toleranţă. | ' 
d) 1%o pentru fiecare 1%, cenuşă găsită mai mult de 

8% toleranţă ; | 
c) 1%o pentru liecare 1% apă găsită mai mult de - 3% toleranţă. ” a] 

Păcură 
ART. 8. — Va li rezidiul de păcură rămas din ţiţeiu, după ce s'a scos din el uleiurile lampante și esenţele volatile, ca: petrol, benzină, etc, Ea trebuie să îndepli- nească următoarele condițiuni: - 

„1 Să nu conţină benzină, naltalină, apă, acid, meta= . - luri alcaline, pământuri, nisipuri sau orice” altă materie Stăină constituţiei țițeiului ; i 
„2. Densitatea să fie de 0,840—0,955 1a:150 Cels.: 3 Punctul de aprindere va Îi superior la 10 Cels.; : 

4. Să lie destul de subțire ca scurgerea în con- ducte să seacă cu înlesnire : 
5. Filtrată prin mai multe bucăţi de hârtii de filtru (loseph) nu trebue să lase depozite apreciabile : 

- 6. Predarea în timpul iernei se va “face în vagoane speciale având în interior serpentină pentru a putea per- mite subțierea păcurii prin încalzire, înlesnind astfel des- Cărcarea : . 
7. Va avea o putere calorifică de 19.000--10.500. 

Autorităţile însărcinate cu aprovizionarea 

ART. 9. — Aprovizionarea combustibilului se “face : 
a) de către ministerul. de războiu, pentru combus- tibilul trebuincios .stabilimentelor centrale în conducerea instalaţiilor lor mecanice, saw direct de către stabilimente după regulamentn! lor: - | 

__ b)-de către comandamentul marinei, pentru com- bustibilul trebuincios arsenalului său Şi vaselor! ! 
c) de către corpurile de armată, pentru trebuinţele tuturor trupelor din comandament şi prin delegaţiune, 

de către comandanții de divizii Şi garnizoane ;
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d) de către corpul pe grăniceri, pentru combusti- 
bilul trebuincios companiilor şi pichetelor 'sale ; 

e) de către comandamentul cetăţii Bucureşt, pentru 
trebuinţele Iorturilor. | 

Fiecare din aceste autorităţi au direcțiunea aprovi- 
zionărilor combustibilului de care au nevoe. La corpu- 
rile de armată şeiul serviciului intendenţei are direcțiunea 
aprovizionărilor din toate garnizoanele. El trebue să 
propună toate măsurile de luat, pentru a asigura apro- 
vizionarea în cele mai bune condițiuni pentru Stat Si să 
intervină a complecta aprovizionările în acele garnizoane 
în cari nu Sar fi putut face prin mijloacele locale. 

In garnizoanele în cari există un serviciu de inten- 
denţă,-aprovizionarea combustibilului se face prin acest 
serviciu, fie că predarea va avea loc ia depozite sau 
chiar la corpurile de trupă. * 

ART. 10.— Corpurile de armată au îndatorirea de a 
face” aprovizionarea combustibilului trebuincios pentru 
toate corpurile şi serviciile ce cad pe teritbriul coman- 
damentului, chiar dacă parte din ele aparţin altor coman- 
damente sau servicii ale armatei, făcându-se excepţie cu 
acele cari îac singure aprovizionarea după articolul pre- 
cedent. 

ART. 11.— Pentru corpurile şi serviciile cari cad sub 
privegherea administrativă a altor comandamente decât 
a acelora cari a facut aprovizionarea, precum și pentru 
cele allate sub privegherea și verificarea administrativă 
a intendențe i stabilimentelor centrale, se va comunica la 
finele trimSStrului comandamentelor respective mandatele 
ce au remis pentru combustibilul predat, spre a le im- : 
puta pe bilanţele de lichidare. 

= 

Fixarea tarifelor 

ART. 12. — Aprovizionarea combustibilului făcân- 
du-se direct prin autorităţile prevăzute la art. 9, ministrul 
va îixa pe servicii sau garnizoane anumite tarife, în li- 
mitele cărora se vor putea adjudeca furniturile, obser- 
vându-se regulele de mai jos.: 

Fixarea tarifelor se face după propunerile corpu-. "i 

rilor de armată, ale cetăţii, marinei sau grănicerilor și, | 
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inlormaţiunile culese de direcțiunea intendenței dia -mi- 
nister dela autorităţile administrative, după preţurile 
cari circulă în comerţ, precum şi după media aprovi- „i 
zionărilor combustibilului în cei din urmă trei ani. 

Corpurile de armată, prin serviciul intendenței și 
comandamentelor de garnizoane, vor iace cercetări in 
regiunea lor, luând intormaţiuni dela prefecturi, camere 
de comerţ, burse, societăți diverse, proprietari şi aren- 
daşi, iar rezultatul obţinut pe garnizoane se va prezenta 
ministerului până la 15 Ianuarie, împreună. cu o situaţie 

„de combustibilul necesar, format după modelul No, 1 
anexat la aceste instrucţiuni. 

Ministerul de războiu, primind aceste date şi cu 

) 

"acele pe cari le-a cules prin direcţia intendenţei, stabi-. leşte tariiele, cari .se comunică conlideațial corpurilor 
de armată până la 1 Fevruarie ale fiecărui an. 

Tariiele fixate ca maximum de preţ se vor păstra - 
secret, pentru a nu lua cunoștință de ele cei interesaţi. 

. 
.. i 

Modul cum se fac aprovizionările, — Publicaţii. 
Caete de sarcine 

ART. 13. — Combustibilul se aprovizionează pe pe- 
rioade de exerciţii budgetare dela 1 Aprilie la 31 Martie 
inclusiv a anului următor. 

„ Aprovizionarea se face prin concurenți și publici- 
tate, în conformitate cu legea de contabilitate publică şi a instrucțiunilor de față. - 

Licitaţiunile se vor. publica de comandamentele Cor- 
pului «de armată pentru toate garnizoanele din coman- 

„dameni. Publicaţiile. se fac prin Monitorul Oficial şi se 
vor aduce la cunoştinţă și în mod persona! la proprie- 
tari, arendaşi, so-ietăţile sau persoane cari în judeţul 
respectiv se ocupă cu exp'oatarea de păduri sau cu 
comerțui de lemne, - 

* / Publicaţiiie se vor lace conform art. 74 din legea 
contabilităţii publice. Prima licitaţie va avea loc la în- 
ceputul lunci Fevruarie a fiecărui an, - 

- Pentru sporirea concurenței și. înlesnirea ofertan- 
ților, licitaţiile se _vor: ţine în aceeaşi zi, și oră atât la. 
comandamentele corpurilor de armată, câţ şi la coman- 
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damentele de divizii şi garnizoane, care zi şi oră va [i 
fixată de corpurile de armată și prevăzută în pubicaţii. 

ART. 14. — Pentru - fiecare garnizoană în parte se 
va întocmi de către comandantul respectiv câte un caet 
de sarcini, format după modelul tip din acest regula- 
ment şi instrucţiunile de faţă. 

Ele se vor trimite ierarhic de fiecare garnizoană 
comandamentelor, în dublu exemplar, din care unul, 
aprobat de comandantul corpului de armată, se va îna- 
poia corpului respectiv cel mai târziu până la 1 Fevrua- 
rie a liecărui an, spre a-l avea la ziua fixată pentru 
licitaţie. 

Caetele de sarcini se vor revedea de comanda- 
mente, pentru a Îi făcute după modelul tip, complectân- 
du-se numai locurile goale, căci acest model este făcut, 
după principii juridice ce nu se pot anula de justiţie. 
Dacă se prevăd alte cauze, 'ăcestea ar putea [i prohi- 
bite de lege şi, în acest caz, caetul de sarcini poate îi 
anulabil, iar. contractantul ştiind acest lucru, îl poate_| 
rezilia oricând nu. iar conveni restricţiuniie impuse. Afară 
de acestea, condițiunile inutile impuse prin caetele de 

- sarcini pot înlătura pe concurenţii serioşi, pentruca spe- 
culanţii să proltie de ăcest lucru, cerând preţuri exa- 
gerate, . | i - 

inerea licitaţiitor și adjudecarea 

ART. 15. — Licitaţiile se ţin de către șeful serviciului 
intendenţei corpului de armată pentru toate garnizoanele 
din comandament, de şeful serviciului intendenţei divi- 
ziei pentru garnizoanele de: reședință a divizilor şi de 
către comandanții de garnizoane pentru garnizoanele lor 

ART. 16.— Licitaţiile se ţin în contormitat cu art. 
„72—83 din legea contabilităţii publice. cari dispoziţiuni 
vor” îi afişate în sala de adjudecaţie. - | 

-Tă ziua şi la . ora fixată prin publicaţii cei insărci- 
„aţi cu ţinerea licitaţiilor sunt prezenţi în localul hotărât - 
în publicaţie pentru a primi oferte'e concurenţilor. 

In nici un caz ora lixată pentru licitaţie .nu se poate 
amâna sau prelungi mai mult de 15. minute; dacă nu se 

„ prezintă olerte se închee proces-verbal constatând lipsa: 
de concurenţi,     



   4 

După deschiderea licitaţiei, se procedează mai în- tâi la verificarea calității şi capacității concurenţilor, după prescripţiunile cactului de sarcini, menţionând în procesul- 
"verbal persoanele respinse ca neîntrunind condiţiunile 
cerute. | | a 

După această operaţiune, se dă 'cetire caetului de 
sarcini, pe cari concurenții îl subscriu şi apoi se procede 
la primirea ofertelor însoţite de garanţii.- 

Inainte de deschiderea primei oferte, se întreabă cu. glas tare dacă mai este vreun “concurent care doreşte a oferta de oare ce după deschiderea primei oierte nu se. . 
mai admite nimeni a concura. | _ | 

Se procede apoi la deschiderea fiecărei oierte în : 
parte, cetindu-se în auzul tuturor cantitatea, preţul ofe- 
rit şi garanția depusă, înscriindu-se imediat în procesul- 
verbai în ţiire şi în litere iar ofertele se. datează şi se... 
„Subscriu de cei ce ţin licitaţia. i 

Ofertele cari ar cuprinde excepţiuni de la caetui de - 
Sarcini, vor fi declarate respinse, considerându-se ca 
neavenite; ele însă se vor alătura la actele licitaţiei şi 
cazul se va menţiona în procesul-verbal. - 

Supra oierte nu se primesc în conformitate cu art. 
78 din legea asupra contabilităţii publice; dacă ele se 
preziniă, se pun în dosar de cel ce a ținut licitaţia, fără 
a li se da vreun curs, considerându-se ca neavenite. “Această condiţiune se va prevedea lămurit atât în cae- 
iul de sarcini cât şi în publicaţii. | 

Dacă cele mai avantajoase prețuri oleriie suni în 
limitele tarifei fixate de minister, se pronunţă adjudeca- 
rea provizorie, oprind garanţia adjudecatarului Şi  îna- 
poindu-le pe a celorlalți concurenți. 
"ART, 117, — Rezultatul fiecarei licitaţii se va con- stata printrun broces-verbal în care se va relata toate | împrejurările operaţiunilor. 

Acest proces-verbal se va încheia în şedinţă chiar 
îndată după deschiderea ofertelor şi se va constata ad- judecaţia față cu toţi concurenții - însemnâodu-se atât . numele îiecărui concurent“ câț şi preţul cuprins în oferta sa în cifre şi în litere, Ii - 

Procesul-verbal se va subscrie de persoanele însăr- 
„cinate cu ţinerea. licitaţiei, de adjudecatar şi de toţi cei- - lalţi concurenți prezenți, ă a    



“ nomii acestea se pot întrebuința pentru a acopări diie 
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remi peer ratata 

Nevoinţa sau neputinţa din partea acestora de a 
Subscrie se va menţiona în procesul-verbal, conform art. 
80 din legea contabilităţei publice. 

ART. 18. — Rezultatul licitaţiilor ţinute la divizii sau 
garnizoane, împreună cu toate actele întocmite, se îna- 
intează corpului de armată chiar în aceiaşi zi, unde se 
compară preţurile oferite cu rezultatele obținute la: lici- 
tațiunile de la reședințele lor și se-aprobă oiertele cele 
mai avaintajioase, dacă ele sunt în limitele tarifelor lixate 
de minister; în caz contrariu, se publică a doua lici- 
taţiune în termenile lixate de legea asupra contabilităţii 
publice. 

ART. 19. — In limitele tarilelor fixate de minister 
comandanții corpurilor de armată sunt autorizaţi să ad- 
judece definitiv rezultatul licitaţiilor până la concurenţa 
sumei de lei 50.000; peste această sumă adjudecarea se 
va face provizoriu, iar actele întocmite se vor înainta 
ministeru'ui pentru a cere aprobarea consiliului de mi- 
niştii, conform art, 81 din legeă contabiiitățeii publice. 

ART. 20.— Când, după două liztaţiuni ţinute în “ter- 
menele și jormele prescrise de legea contabilităţii publice 
și instrucțiune de faţă, nu sau putut obține preţuri 
avantajoase în limitele tarifelor aprobate de minister, 
corpurile de armată sunt autorizate a procede la cum- 
părarea p:in bună învoială, conform art. 71 din legea 
contabilităţii publice, bine înțeles tot în limitele tarifelor 
aprobate. 

Contractările prin bună învoială de o va'oare mai 
mare de 10.009 lei, vor îi supu:e ministerului, pentru a 
se lua aprobarea consiliului de miniştri în gontormitate 
cu art, 85 din legea citată. | 

ART. 21.— Toate aprovizionările şunt puse aprobări 
comandantul corpuiui de armată. Aceasta poate subde- 
lega acest drept comandaaţilor de divizii sau garnizoane 
în limitele tartielor, cu obligaţiunea de a se supune 
aprobării sale deiinitive toate angajamentele: făzute și 
cu observarea arțicolelor precedente, în caz când furni- 
turile întrec suma de lei 50,000 pentru licitaţii şi 10.000 
lei pentru buua îuvoială. | | 

ART. 22. — Când la o garnizoană Sar realiza eco- 
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tenţa în plus la alte garnizoane cu condiţiune ca apro: 
vizionarea în total pe întregul comandament, să nu întreacă 
preţul stabilit: de tarife. In acest caz, se pot da apro- 
bări şi pentru preţuri cari întrec tarila, când în alte gar- 
nizoane vor eși preţuri mai mici care să acopere plusul. 
„ART, 23. — In caz când după cele două licitaţii 

ținute, aprovizionarea nu se poate face nici prin bună 
învoială, iar suma totală pe întregul. comandament, ar 
întrece tarifele stabilite, atunci se spune cazul ministe- 
rului, comunicându-se rezultatul tuturor încercărilor fă- 
cute, împreună cu propunerile comandantului. 

Ministerul, primind aceste acte, hotărăşte, modificând 
tasiiele în una sau mai multe garnizoane. 

Contractările 

ART. 24. — După aprobarea de cei în drept a 
unei licitaţii sau a autorizării de aprovizionare prin buna 
învoială, se procede la încherea cuvenitelor contracte. 

In cazurile prevăzute de art. 19 și 20 contractările 
se vor [ace după aprobarea dată de consiliul de miniştri. 

__ Pentru furniturile de o valoare mai mică de 500 
lei, nu se vor încheia contracte, fiind suficientă oferta 
aprobată care ţine loc de contract şi garânţia depusă. 

Coniractele se încheiă și subscrie de comandanții 
corpurilor de armată, divizii sau acei ai garnizoanelor,. 
cari au ţinut licitaţia, formându-se în două exemplare, 
fiecare exemplar pe timpul legal de 10 lei coala. 

Redacţia contractului se face după formularul anexat 
la regulamentul de faţă, e 

Contractele primesc un număr de ordine din regis: - 
tru de eșire şi poartă data încheierii lor. 

Ele vor Îi supuse administraţiei financiare respee- 
tive pentru plata taxelor de înregistrare, conform art. 46 
din legea ţimbrului. “ | 

Contractele originale se păstrează 10 ani. în arhiva 
comandamentului. | 
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Despre garanții | 

ART. 25. — Cuantumul garanțiilor se fixează prin 
caetele de sarcini, conlorm art; 73 din legea conabi- 
lităţii publice. - 

In publicaţiile pentru licitaţii. se va face asemenea 
inenţiuni de garanţiile cerute concurenţilor. 

Pentru combustibil se va prevedea o garanție de 
„10%, din valoarea furniturii, care se poate depune: 

a) In. numerar, consemnat la Casa de depuneri, pre- 
zentându-se recipisa ; | 

b) Intrun cek al Băncii Naţionale; 
c) În electe de Stat sau garantate de Stat.: 

! In numerar sau efecte, garanţia nu se poate primi, 
“neconsemnată la Casa de depuneri, decât în cazul când 
“nu întrece suma de 1000 lei. | 

Toate garanţitie depuse a licitaţii se înapoează îme- | 
diat concurenţilor asupra cărora nu s'a adjudecat furnitura. 

Garanţia adjudecatarului, chiar în caz când adju- 
decarea e provizorie, se opreşte și dacă este în nume- 
far se depune prin grija administraţiei militare la. Casa 

“de depuneri, păstrându-se recipisa în cassa autorităţii 
care a ţinut licitaţia. 

“Termenele de: predare 

ART. 26. — Caetele de sarcini vor prevedea amă- 
„hunţit pentru fiecare garnizoană sau corp termenul de 
predare al furniturilor contractate. | 

in principiu. termenele de predare se vor fixa în 
raport cu cantităţile şi trebuințele garnizoanei, astfel ca 
în totdeautia depozitele sau corpurile să dispună de 
combustibilul trebuincios pentru două luni următoare. 

Se va ţine socoteală că în timpul cel mai favorabil 
de predare pentru furnizori este acel de primăvară şi 
până în toamnă, când lemnele se. pot transporta din 
pădure în gări şi căile ferate nu sunt ocupate cu tran- 
Sportul cerealelor. - 
„Predarea se poate fixa în cantități proporţionale 

pe fiecare lună, începându-se dela Aprilie şi putându-se 
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prelungi până la 31 Decembrie viitor, când ea trebue să [ie terminata. Este de preferat să se prevadă a se preda cantităţi mai însemnașe în lunile . Înnie, lulie şi 
Agust, când lemnele sunt uscate şi perloada ploilor 
încetează, 

ă Primirea furniturilor 

ART. 27. — Primirea conaustibilului aprovizionat - prin licitaţie sau prin bună învoială se va jace- de co- 
misinni speciale pe garnizoane Și anume. 

a) In  ganizoanele de reşedinţe de corpuri de ar- 
mată sau divizii, comisiunea se va compune din: 

Un oliţer sueprior preşedinte: 
An ofiţer de intendeuţă din serviciul 

„comandamentului | membri, 
Un ofiţer farmacist din garnizoană 
Această comisiune se va numi de comandantul cor- pului de armată sau cel al diviziei în garnizoanele lor de reşedinţă; 
5) In garnizoanele nereşedințe de comandamente, 

dar unde sunt mai multe corpuri, comisiunca se va com- 
puue din: | 

Un oflţer superior preşedinte, 
Un ofiţer. de administraţie (- 
Un farmacist " | membrii. 
Această comisiune se va numi de către coman- 

damentul garnizoanei: 
c) În ganizoanele unde nu se află decât un singur 

COrp de trupă comisiunea -de recepție va fi comisia de 
aprovizionare a corpului. | 

ART. 28. — Comisiunile vor îi asistate de şeful 
secției de subsistență sau- de ofiţerul cu aprovizionarea al corpului respectiv, dnpă cum depozitarea se face la 
depozitele garnizdanei sau la corpurile pe trupă. Pentru 
emnele predate manutanţelor, comisinnea va fi asistată 
le şeful manutanţei. “Toţi aceşti agenţi iau în primire 
naterialele predate. | : 

ART. 29, —- Fiecare din meinbrii Ccomisiunilor de 
nai Sus vor avea câte un membru sublinitor. numit în 
iceinş timp, care întocuete de drept pă titular în caz 
le absenţă sau împedicare. | N 
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Președintele comisiei sau suplinitorul sau în caz de: 
lipsă, convoacă comisiunea ori de câte ori este nevoe. 

ART. 30. — Pentru fiecare transport, comisiunile 
încheie un proces-verbal prin care veriiică şi constată 
atât calitatea, cât şi cantitatea adusă de furnizori: în 
care scop preşedintele comisiunii va delega cel puţin 
unul din membrii pentru a asista la cântărire împreună 
cu şeîni depozitului sau ofițerul cu aprovizionarea. 

Procesele-verbale se fac în dublu: un exemplar se 
dă furnizorului, pentru a anexa la conturi, iar al doi- 
lea serveşte la îuregistrarea materialelor în scripte. 

Contabili - depozitelor Şi ofițerii cu aprovionarea 
nu vor putea primi nici Q cantitate în depozit, fără ca - 
comisiunea să se îi pronuntat şi admis primirea prin 

- încheiere pe proces-verbal. 
ART. 31. — Şelii de depozite şi ofiţerii cu aprovi- 

zionarea cari asist comisiuniţe de recepţie, subscriu pro- 
ceseie-verbale. certificând în litere cantitatea primită. 

ART. 32. — Contestaţiunile ce sar ivi între fur- 
nizori şi comisiuni, se vor judeca, de către autorităţile: 
cari au numit comisiunile. In caz când nu sar putea 
cădea la învoială, se supune cazui comandantului de 
corp de armată, care hoiărăște definitiv. 

Justificarea și plata cheltuelilor 

ART. 33. Plata conbustibilului aprovizionat se face 
de comandamentele din crediteie delegate. de minister 
dela articolul respectiv al al bugetului. 

Actele” justificative care se vor anexa la mandatele 
de plată sunt facturile. furnizorilor, certificate pentru în-. 

"- registrafe de contabili respectivi, la care se vor anexa 
copii de pe. contractele 'și ordhele de aprobare, pre- | 

„cum Şi un exemplar original de  procesele-verbale 
de primire. La duplicatul şi triplicatul coiiturilor se vor - 
anexa copii de pe proceselă-verbale. Se va anexa ase- 
_menea recipisele pentru plata taxelor de întegistrare. 

- Funizorii caii nu vor avea Îacluri cu firme înre- 
gistrate la triuunal; se vor servi la facerea conturilor | 
de facturi imprimate Md, 628. cari nu vor mai îi supuse 

. formalităţii Jegalizării, din moment ce există contracte - 
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legale scrise. Furniturile de o valoare mai mică de. 500 lei se vor plăti asemenea după factura de mai sus, Îără a mai [i legalizate, - 
Depozitarea 

ART. 34, — Combustibilul dintro nouă aprovizio- nare se va depozita separat din cel rămas diri vechea aprovizionare. 
Pentruca recensământul combustibilului sâ se poată lace cu înlesnire şi pentruca economiile sau delicitele să poată fi cunoscute treptat cu producerea lor, fie- care depozit este obligat ca lemnele şi cărbunii să le aşeze în stive sau grâmezi, pe cât posibil de potrivite, având etichete numerotate ŞI cu însemnarea cantităţii ce cuprinde. în chilograme. 
Pentru depozitele de subsistenţă se va ţine un re- gistru special. iar pentru depozitele corpurilor de trupă se va înscrie la finele registrului de. subsistență urmă- toarele date : 
1, Numărul de ordine al stivei sau grămezii. 2. Cantitatea constatată la formarea ei. - 3, Scăderile succesive după cantitățile distribuite cu bonuri în regulă. 
Această operaţie se face la Îiecare 15 zile îmborde- rându-se bonurile şi șcăzându-se din totalul rămas la fiecare stivă sau grămadă. 
4. Cantitatea ce rămâne după ce s'a operat scăderea dela No. 3. | 
Pentru fiecare stivă sau grămadă se va ţine o SOCo- teală în modul arătat mai sus. Nu se va începe distri- buţia alteia. până ce nu se va Verifica rezultatul ce a dai cea terminată, 
Acest rezultat se va constata şi certifica de către ofițerul de intendenţă sau ajutorul comandantului, după cazuri, semnând pe maiginea registrului, 
ART. 35. —In registrul de subsistenţă al corpurilor „de trupă nu trebuie a se scădea decât cantităţile distri- Duite în realitate, iar nu drepturile la alocaţii cuvenite Corpului. care socoteală se face prin bilanţele de lichi- dare, căci numai astiel se va putea cunoaşte economia sau deficitul real ce are corpul. 
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| In caz când un corp are mai multe depozite în 

diferite garnizoane, pentru fiecare depozit se va ține o 

socoteala a parte, separându-se şi în bilanţele de lichidare. 

Situaţii şi rapoarte - - 

ART. 36. — Până la 31 Decembrie ale fiecărui an 

garnizoanele nereşedinţe de divizii sau corpuri de armată, 

Vor înainta comandamentelor caetele de sarcini formate 

conform art. 8, împreună cu 0 situaţie formată după 

modelul anexat No. 1, de cantităţile de combustibil tre- 

buincioase pentru exerciţiul următor. Corpurile de trupă 

şi servicii ailate în garnizoanele reședințe de comanda- 

mente, vor înainta până la aceeași dată direct coman- 

damentelor respective actele arătate. 

Situaţiunile vor Îi verificate şi centralizate la coman- 

dament, după cari organele prevăzute la art. 9 vor în- 

ainta ministerului o situaţie generală, formată după acelaş 

model. până la data de 15 Ianuarie, pentru toate corpu- 

rile şi serviciile din comandament, coniorm art. 12. 

Odata cu această situaţie se va înainta ministerului 

şi propunerile pentru tarile, prevăzute de art 12, aşa ca 

ministerul să poată comunica îarifele aprobate până la 

1 Fevruarie. | 

ART. 37.— După terminarea aprovizionărilor pe 

întreg” comandamentul,”se va trimite ministerului situa- 

ţia model No. 2, împreună cu tn memoriu - detailat de 

modul cum s'a făcut aprovizionarea, dilicultăţile întâm- 

pinate, propuneri, etc. . E | 

ART. 38. — In situaţii, publicaţii şi contracte, can- 

tităţile de combustibil trebuitoare vor Îi rotunjite Şi ex- 

primate în mii de kilograme, se vă lace excepţii în gar- 

nizoanele mici, în cari se alocă încălzitul pentru. una 

sau două sobe şi în cari rotunjirea ciirelor nu: se poate 

ace. 
Recensăminte 

| - ART. 39. — In fiecare an, în ultimele zite ale lunei. 

- Martie, Ofițerii de intendenţă însărcinaţi cu controlul de- 

| pozitelor de subsistență sau al corpurilor şi serviciilor.   
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cari au depozite proprii, procedează la un recensământ 
general al combustibilului, constatând dacă există lip= Suri sau S'a realizat. economii, - | 

Rezultatul recensământului se constată prin închiere de proces-verbal, în care se arată cantităţile aprovizio- . nate, drepturile la consumaţii şi rămasurile. 
Aceste procese-verbale se înaintează corpurilor de armată, | i 
Daca se constată economii, ele se înregistrează a- supra depozitelor sau corpurilor respective în baza or- dinelor corpului de armată iar dacă sunt lipsuri, se sta- bileșc răspunderile şi se impută vinovaţilor. 
ART. 40.—Scăzămintele acordate de Tegulamen- 

tul serviciului de subsistență 4% pentru lemne Şi. 8% pentru cărbuni), ca pierdere provenită din conservare 
şi manipulare, se prevăd în procesul-verbal de consta- - tare şi se aproba de comandantul corpului de armată. 

Nu se acordă scăzăminte la conbustibilul care, pri- * mit în depozit, trece numai în transit şi se distribue imediat trupelor. | 
Calculele dreptului la scăzământ. se constată. din Scripte cari se ţin pentru stive şi grămezi, după cum prevede art. 34 de mai sus, şi care date vor [i anume 

prevăzute în procesul-verbal de constatare ale ofiţe- rilor de intendenţă. 
Art. 41.—La aceste recensăminte ofiţerii de - inten- 

denţa se vor asigura dacă contabili Şi ofiţerii cu. apro- 
vizionarea pun toată îngrijirea pentru buna conservare 
a combustibilului dacă ţin în regulă şi la curent tabloul 
stivelor sau grămezilor, procedările întrebuințate în dis- 
tribuții, etc, raportând comandamentului dacă se constată 
neglijențe sau neregularități, pentru a se lua măsuri de îndreptare. E i 

" ART, 42. — Când se constată deficite, pe lângă 
procesul-verbal se va înainta comandamentului un tablou 
extras de pe registru de situaţia stivelor sau grămezilor. 
în cari se va arâta pentru fiecare dată şi cantităţile de-- puse, cele distribuite şi rezultatul dat în minus. Se va arăta asemenea cauza lipsurilor dacă ele se pot acoperi 
prin Scăzământul legal sau în caz contrariu asupra cui 

   



  

cade răspunderea, pentru ca comandametul să poată 

hotărâ asupra lichidărilor. - 

Aprovizionarea combustibilului „pentru ofițeri 

ART. 43. — Odată cu aprovizionarea combustibi- 

iului trebuincios trupelor, se poate aproviziona lemnele și 

cărbuni şi pentru oliţerii din garnizoană. 

Cantităţile trebuincioase se vor fixa pe garnizoane. 

“Corpurile şi serviciurile vor întocmi liste nominale sem- 

nate de ofiţeri, în cari se vor arăta cantitatea care do- 

„reşte fiecare. | 

Pe aceste date şi ţinând socoteală de variaţiunile 

ce se pot ivi în cursul anului, se hotărăște cantitatea 

de aprovizionat. | 
Ja publicaţii și în caetele de sarcine aceste canti- 

tăți se arată separat, se determină asemenea calitatea 

lor şi se ţine socoteli anumite pentru lichidarea lor şi 

ranbursarea integrală a valorii. | 

ART, 44—Procedările cari se vor întrebuința la 

aprovizionare variază pe garnizoane, după cum sunt sau 

nu sunt instalate depozite în garnizoane. 

La garnizoanele în cari nu există depozite şi lem- 

nele se predau direct corpurilor, cantităţiie hotărâte a 

se aproviziona pentru oliteri se primesc de către ei de 

- Ja fuinizor, căruia se garantează plata în condiţiunile 

cari se vor fixa prin caetul de sarcine şi contract Ase- 

 menea lemnele nu se înscrie în gestiunea corpului şi so- 

cotelile se ţin între corp şi furnizor, cărui -se plăteşte 

valoarea lemnelor predate pa inăsură ce se încasează 

dela ofiţeri prin reţinere lunare. | 

In garnizoanele în cari Îuncţionează secțiuni de sub- 

sistențe și sunt instalate depozite pentru combustibil, 

cantităţii aprovizionate pentru ofițeri se înscriu prin 

gestiune, însă se aşează în stive sau grăinazi separate, 

ținându-se socoteli atât pentru primiri, cât şi pentru 

distribuţie, pentru ca la terminarea operajiilor să se cu- . 

“noască rezultatele reale 

ui După constatările făcute, se stabileşte un preţ mij- 

lociu, după care se vor vinde lemnele la ofiţeri. In acest”    

preţ se va cuprinde :     
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tr drept 

Zorulu; | 
b) Scăzămintele cari se produc prin conservare Şi 

manipulare ; “ | | 
c) Dacă lemnele se tae în depozite şi se distribue 

ofițerilor tăiete, se adaugă pagubele cari se produc prin 
tăiere şi costul tăiatului. | 2 

„Preţul trebue stabilit astiel ca în nici un caz să nu N 

    

a) Valoarea de pe contract care se plăteşte furni= 

se producă deficit, dacă din diferenţe se realizează mici . 
economii şi ar Îi imposibil de restituit ofiţerilor, acaste 
economii se varsă la cercurile militare la lichidarea so-- 
cotelilor. | . 

ART. 45.—Distribuţia lemnelor din depozite se fac 
ofiţerilor prin serviciul de intendență ale comandamentelor. 

Oiiţerii trimit. costul, cantităţii de lemne ce doresc . 
după tariia fixată, în schimbul căruia i se liberează o. 
recipisă din registrul -cu matcă model A, cu care se 
prezintă la depozit şi i se distribue lemnele. 

In principiu, lemnele nu se distribue de cât dacă 
ofițerii depun valoarea lor pentru a-i se libera revipisa. 
Se va putea face însă excepţiuni când olițerii ar primi 
cantităţi mari, ca aprovizionamente de arsă, când li 
se vor putea credita plata în rate, Aceste cantități 

„trebue însă primite de ofiţeri cel mai târziu până la 
iinele lunei Octomvrie. Plata se va repartiza în rate lu- 
nare, astlel ca în orice caz 'să fie achitată valoa:ea 
până la finele lunei Decemvrie. Dacă corpurile dispun 
de fonduri, ele fac plata la liberarea recipiselor şi se 
râmbursează treptat, în caz contrariu, sumele se pot 
ține la portololiu de către serviciul întendenţei, care li- 
berează recipisele şi se rambirsează lunar până la finele - . 
lunii Decemvrie cel mai târziu. | | 

Notă — Vezi și art. 81 al. 4 din regulamentul soldelor,. 
„ART, 46.—Oliţerii nu pot primi lemne decât pen- 

tru trebuinţele lor proprii sau ate familiei, dacă locuesc - 
împreună. Este cu desăvârşire oprit a lua lemne pentru 
a le ceda la membrii din familie sau persoane streine. 

Garnizoanele pot fixa un maximum de distribuţie, 
clasând pe clase de ofițeri generali, superiori și inferi- . 
ori, însurați și neînsuraţi; odată maximul atins, ofiţerii 
nu mai au dreptul a primi lemne în p'us.
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ART. 47.—Plutonierilor, subofiţerilor de administraţie, 

elevilor guarzi și îuncţionarilor civili întrebuințaţi în ser- 

viciul armatei li se vor face aceleași înlesniri ca şi oliţe- 

_rilor pentru procurarea combustibilului de care au trebuinţă. 

Se poate procura combustibil şi ofițerilor retraşi din 

armată. dacă ar Îi disponibil; ei însă nu se vor credita, 
ci vor depune valoarea la liberarea recipisei. 

ART. 48. — “Toate operaţiunile de primiri de bani 
sau materiale, distribuţiuni şi plăţi, se vor coprinde în 
gestiunile companiilor sau secţiunilor de subsistenţe. 

Recipisele liberate de către serviciul intendenţei, 
pentru cari a încasat valoarea, se îmborderează de către 

şelul depozitului la finele fiecărei luni şi se trimit ser-- 
viciului de intendenţă. După ce ele se verifică se trimite 
valoarea companiei sau. secţiei de subsistenţă, care o 
încarcă în primiri, iar pe de altă parte. se scade din 
scriptele gestiunii în materii "cantitatea de lemne a căror 

valoare a fost încasată. 
ART. 49. — Furniturile predate de către înlreprin- 

zători li se. plătesc din. fondul secţiilor de subsistență 
şi sumele care se încesează din vinderi. Dacă secţiile de 

subsistență n'au fonduri suficiente, se poate împrumuta 
sumele disponibile -dela corpurile din garnizoană. 

In nici un caz ele nu vor putea, mandata din cre- 

ditele bugetare. 
Actele cari justijică plăţile se alătură la gestiune. 
ART. 50. — La îinele anului, ofiţerul de intendenţă 

însărcinat - cu verificarea depozitului constată prin în- 
cheiere de proces-verbal toate operaţiunile iăcute cu 

aptovizionarea şi distribuirea combustibilului : 
'a) Se arată mai întâiu cantităţile primite în depozit 

la diferite epoci şi plăţile făcute Îurnizorilor; | 
b) Se trece apoi distribuțiile lunare, încasările făcute 

în contul lor, cheltuelile diverse făcute cu tăiatul, va- 

loarea pagubelor scăzute ca provenite din conservare 
şi manipulare. | 

_ Operațiunile dela alin. e trebue să concorde cu cele 

dela alin. b şi să lie perfect lichidate. | 

Dacă există un mic excedent, i se dă destinaţiunea 

fixată. la art. 44. In nici un caz nu se admit deficite cari 

să se acopere din distribuţiunile anului viitor, 
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O 

I. INSTRUCŢIUNI 
relative la aprovizionarea furajului trebâitor armatei 

” No, 846 din 19 Aprilie 1908 

  

Dispozițiuni preliminarii 
Având în vedere art. 44 şi 46 din legea asupra 

adminitraţiei armatei, cari fac pe comandantul corpului 
de armată şelul resposabil al administraţiei, sub auto- 
ritatea ministerului. cu drept de a dispune de fondurile 
şi materialele afectate comandamentului în marginele 
hotărâte: - | | 

Având în vede şi art. 7|, alin. VII “din legea a- 
supra contabilităţii publice a Statului, care prevede că 
se pot contracta cu bună învoiala materiale şi =producte 
de hrană cari din cauza naturii lor și a uzului special 
la care sunt.destinate vor [i cumpărate şi alese la/locu- 
rile de producțiune, sau cari se vor preda de către înşişi 
productori, lără mijlocitori; - 

Pe baza acestor dispozițiuni de legi, instrucțiunile 
lit. D. relative la aprovizionarea Iurajului, alăturate la re- 
gulamentul asupra serviciului administrativ în corpurile 
de trupă din 1900, se modifică şi se înlocuesc cu 
instrucțiunile de faţă. | 

Principii generate de aprovizionăre 
] 

ART. |. £- Aprovizionarea îurajului pentru hrănirea 
animalelor întrebuințate în serviciul armatei sa faze după 
procedările următoare; | | 

A. Prin cumpărarea furafului p:odus la fermsle Sta- 
tului sau moșiile cultivate de Stat în regie; 

B. Prin cumpărătuiri directe dela producători, fără 
mijlocitori ; - 

C. Prin licitaţiuni publice; Ne 
D. Prin cumpărături făcute cu buiaă învoială, dela 

întreprinzători cari se ocupă cu astie! da comerţ și cari - 
plătesc Statului taxele negoţului lor. Orice astie! da mi - 
locitori cari mar proba calițatea lor de neguțători sunt 
excluși, 
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Aprovizionarea se face în ordinea fixată. mai sus, 
Numai când sistemul precedent n'a reuşit să acopere 

trebuinţele, se recurge la cel următor. La procedările de 
la alin. D nu se recurge decât dacă nu s'a. reuşit cu acel 
procedent, după ţinerea: a două..licitaţi publice. 

Felul şi calitatea furajului de aprovizionat 

„ART. 2. Furajul se aprovizionează, după trebuinţele 
cari constituesc rația regulamentară, în raport cu starea 
anuală a recoltelor și înlocuirile cari sar hotărâ pentru 
a suplini lipsa-unui tel de îuraj. | 

Fânul se va aproviziona presat sau nepresat în ra- 
port cu mijlocele de conservare şi distanţele dela cari 

trebue adus. Fânul presat se va înscri separat prin scripte 

“pentru a servi la calcularea cantităților de scăzut pentru 

manipulare şi conservare. - 
In loc de fân sc poate cumpăra şi luraj artilicial 

(triloi şi lucernă), însă în astiel de cantităţi ca să se 
poată consuma în cel mult 4 luni dela recoltare. | 

Calitatea fânului va varia după localităţi și în raport 
cu starea recoltei; trebuesc înlăturate celelalte îeluri care 

nu conţin plante hrănitoare, ci este compus din păiș 

şovar, trestie şi altele. | 
„Orzul se. aprovizionează în principiu pentru caii de 

tras. iar ovăzul pentru caii de călărie. La lixarea can- 
tităţilor trebue să ţină seamă şi de pret, putându-se în- 

locui uuul printraltul când dilerenţele de valoare va îi 

însemnate. | 
| Paele se aprovizionează de preierință cele de orz și 
ovăz şi numai restul din cele de grâu. 

ART. 3. Calitatea îurajului se va prevede în castele 
de sarcine care se vor întocmi pentru liecare garnizoană 
în raport su starea recoltei din regiunea în care se Îace 
aprovizionarea, avându se în vedere şi art, 189, 20| şi 

„202 din regulamentul asupra serviciului de subsistenţă 

_- din 1885, Caetele de sarcine cari servesc la aprovizionări 
„Nor Îi aprobate de comandantul corpului de armată. 

    

luată cu balanţa specială de cereale. In principiu orzul 

» 

„7.5. Pentru fiecare specie de grăunțe se va determina” 
“prin caetele de sarcine greutatea minimă la hectolitrii, 

  

  
 



  

4 
„ 

trebue să aibă minimum - 60 kgr. și ovăzul 42 kgr. O 
greutate mai “mică nu se va admite de cât în caz, de 
lipsă şi recoltă slabă, Proporția maximală la -sută a cor- 
purilor streine nu se va putea întrece de 5". 

La stabilirea preţurilor de cumpărare, printr'unul din . 
mijloacele indicate se va avea în totdeauna în vedere ..: 
şi calitatea furniturii. Nu este însă nevoe ca în aprovi- 
zionările militare să se cumpere calităţi superioare, cari 
se întrebuinţează mai mult ca sămânță. 

Autorităţile îasărcinate cu aprovizionarea - 

ART. 4. — Aprovizionarea furajului, prin procedă- 
rile fixate la art. 1, se va face de către comandaiţii corpil- 
rilor de armată prin serviciul intendenţei. Ei pot delega 
acest drept comandanților de divizii cari au reşedinţa în 
altă garnizoană şi comandanților de garnizaone. î 

Şelul serviciului intendenţei corpului de armată are 
direcţiunea aprovizionărilor din toate garnizoanele. EL 
trebue. să propună toate măsurile de luat, pentru a asi- 
gura aprovizionarea in cele mai bune condițiuni pentru 
Stat, şi să intervină a se complecta aprovizionările în 
acele gainizoane, în cari nu S'ar fi putut face după de- . . 
legaţiunea dată. 

„Şefii serviciilor de intendenţă, ai diviziilor au ace- . 
leaşi îndatoriri, pentru garnizoanele din regiunea diviziei 

însă în marginile delegaţiunilor care sau dat comandan- 
ilor de divizii. | 

Perioadele de aprovizionare 

ART. 5. — Furajul se aprovizionează pe perioade 
agricole : după natura productelor se stabilesc cantităţile 
astiel ; 

Pânul. Pe timp de un an socotit dela 15 Aygust 
până la 14 August anul viitor, în garnizoanele aflate în . 
regiunea şesurilor şi dela 1 Septemvrie la 31 August viitor 
în garnizoanele din regiunea muntoasă. = 

| Orzul şi ovăzul, Pe timp dela 1 Septemvrie al unui 
an la 31 August al anului următor. Când recolta va îi 
abundentă şi preţurile favorabile, 4ermenele de aprovi- 
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zionare se vor putea prelungi până la 1 Octomvrie, a- 
dică pentru trebuinţele unei luni în plus. 

Paele. Pe timp de un an socotit dela 16 Iulie la 
15 lulie anul victor în regiunea şesurilor şi dela 1 Au- 
gust la 31 Iulie în regiunea muntoasă. p 

Fixarea tarifelor 

ART. 6. — Tariiele după cari se vor ace aprovi- 
zionările în prevederile art. 1 se fixează de ministerul 
de război, după ce s'a obținut aprobarea consiliului de 
miniştri şi pentru liecare îel,de luraj separat, lân, orz 
Şi Ovăz, pae. 

Fixarea tarifelor se face după propunerile corpurilor 
de armată şi inlormaţiunile culese de direcțiunea inten- 
denţei din minister, dela autorităţile administrative cari 
au date pozitive de starea recoltelor şi preţurilor cari cir- 
culă în comerţ. 

__ Corpurile de armată prin serviciurile de intendeaţă 
şi comandanții de garnizoană vor face cercetări în re- 
giunea lor, luând informaţiuni dela preiecturi, camere 
de comerţ burse, societăți diverse, proprietari şi aren- 
dași şi rezultatul obținut pe garnizoane. se va prezenta 
ministerului separat, pentru pae cel mai târziu la 15 lu- 
nie, pentru fân la 15 lulie, orz şi ovâZ'la 31 lulie, 

Ministerul de război primind azeste date şi cu a- - 
cele ps cari le-a cules prin direcţia intendenţei, stabi- 
leşte tarifele, cari după aprobarea consiliului de miniştri 
se comunică confidenţial corpurilor de armată, pentru 

„paie la 1 Iulie, pentru lân la 1 August și pentru orz și 
ovăz la 15 August ale Îiecărui an. 

Tarifele fixate la maximum de preţ se vor păstra 
secret pentru a nu lua cunoştinţa de ele cei interesaţi ; 
ele se pot comunica confidenţial numai pentru regiunea . 

"lor. comandanților de divizii şi garnizoane... 

Inceperea aprovizionărilor. Fixarea zonelor 
de aprovizionare 

ART. 7. — Aprovizionarea diferitelor” feluri de fu 
raje se începe pe dată ce se pririieşte tarilele stabilite,   

  

 



  

a 

Mai Inainte, însă se pot face tratative provizori, pe” | 
baza inlormaţiunilor și reeunoaşterilor făcute în scop de - 
a se căpăta o orientare generală și pozitivă asupra pre- 
țurilor şi stării recoltelor, cari au servit de bază la pro- 
punerile pentru întocmirea tarifelor, | ” 

Şelii serviciilor de intendenţă vor întocmi şi ţine la 
curent un tablou statistic asupra moşiilor, al recoltelor 
și, în general, asupra tot ce interesează producţiunea Şi 
comerțul furajelor din coprinsul cercului lor de acțiune. - 

Cu aceste date culese de timpuriu, ei vor putea 
Supune comandamentului pentru aprobare, cumpărarea 
furajului dela producători şi de sigur nu va. Îi nevoie 
să se recurgă la celelalte mijloace cari scumpesc preţul 
cu atât mai mult, cu cât predarea furniturilor va trece 
prin mai multe mâini. 

Toate aprovizionările sunt supuse aprobării coman- 
dantului corpului de armată. Acesta poate subdelega 
aprobarea comandanților de divizii sau garnizoane, în 
limitele tarifelor, cu obligaţiunea de a se supune apro- 
bări sale definitive toate angajamentele făcute. 

Dacă din înprejurări neprevăzute aprovizionarea 
nu se va putea Îace în limitele tarifelor stabilite, cazul 
se supune ministerului de război, care hotăreşte. 

Când dela nu fel de iuraj- sar realiza economii, 
acestea se pot întrebuința pentru a acoperi diferența în 
plus la altiel de furaj, în aceaşi garnizoană, sau la mai 
multe din ele. In caz însă când aprovizionarea în total 

“pentru întregul comandament ar întrece prețul stabilit 
la tarife, se raportează ministerului costul real de apro- 
vizionare, care stabileşte alte tarife în una sau mai multe 

“garnizoane, după ce obține pentru acest spor aprobarea 
consiliului de miniştri. . 

"ART, 8.— Zonele din cari urmează ase face apro- 
vizionările vor Îi limitate la întinderea circumscripțiuni, 
teritoriale a comndamentului respectiv. 

Pentru a se înlătura neînțelegeri sau concurenţa 
între autorităţile militare cari fac aprovizionarea, coman- 
damentele vor determina zonele de acțiune ale fiecărui 
organ însărcinat cu aprovizionarea. | a 

Când ofertele dintr'o garnizoană sunt prea mici și 
în altele mai mari, şelul serviciului intendenței corpului 

N



  

” de armată ia dispoziţiuni de angajarea iurajelor pentru 

garnizoanele în cari olertele sunt neîndestulătoare. 

In principiu fânul și paele se aprovizionează pe 

garnizoane din judeţele respective numai la nevoie se 

recurge la județele învecinate. Pentru greunţe, mai cu 

“seamă în judeţele de munte, aprovizionarea se poate 

face din întreaga regiune a corpului de armată şi la ne- 

voe se va recrge și la judeţele învecinate comandanmen- 

tului şi chiar mai departe. 

A 

| Cumpărăturile produselor dela fermele şi moșiile Sfatului 

ART. 9. — Producţiunea de fân orz, ovăz şi pae 

dela fermele Statului sau aceia după moşiile cultivate 
„de Stat în regie şi care m'ar Îl destinatăpentru seminţe 

“se va putea cumpăra pentru trebuinţele armatei. Minis- 

terul de războiu va inta în tratative din vreme cu mi- 

pisterul domeniilor şi în -comun acord vor,stabili con- 
diţiunile de cumpărare şi vindere. | 

Cantităţile ce se. vor obţine pe această cale se vor 
împărți de ministerul de război la una san mai multe 

garnizoane şi ele se vor scădea din aprovizionările cari 
trebuiau făcute pentru. acele garnizoane. 

Nota. — Acest articol a fost suprimat prin rezoluţia minis- 
terială pusă pe referatul direcţiei intend. No. 6408 din 12 August 
1910. 

B . 

Procedeul aprovizionărilor directe dela. producători 

ART. 10. Aprovizionarea furajelor prin modul pro- 
curării directe dela producătari are de scop pe deoparte 
a exclude specula, ocrotind astiel interesele tezaurului 

"public, iar pe de altaa chema la obişnuinţă şi viaţa 

comercială pe producătorii mari şi mici din ţară, 
ART. 1l. Felul în care se vor face cumpărăturile - 

după procedeul acesta şi în ordinea lor de preferință va îi 
| a) Cumpărăturile dela micii proprietari sau cultiva- 
tori, cari de regulă aduc săptămânal producţiunea lor în 
oboarele orașelor; Ă o. 
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5) Cumpărăturile produselor de la ubştiile săteşii, 
cari ţin în arendă moşii dela Stat său proprietari, dela 
cooperativele săteşti cari se ocupă cu strângerea şi vin- 
derea în comun a produselor şi în line dela băncile sau 
prin băncile populare, unde aceste instituţii se Ocupă și 
cu acest soi de mânuire a produselor prisoase ale ţăra- 
nilor; 

c) Cumpărături dela proprietarii cultivatori ai mo- 
şiei lor; o 

d) Cumpărături dela arendașii propriu zişi 
ART. 12—Proporţia în care aceste cumpărături se 

vor executa pe categorii va Îi următoarea: 
50 la sută dela obștii, cooperative sătești și mici 

cumpărături din târguri; | 
„= 30 lasută dela agricultori şi proprietari al moșiei loţ; 

20 la sută dela arendaşi. 
Aceste proporţii_se stabilesc ca principii generale: 
Dacă una nu ajunge pentru a acoperi trebuinţele 

din regiune se poate spori cea următoare. 
Se poate încă recurge la una din aceste procedâri, 

pentru a acoperi trebuinţele garnizoanelor învecinate, 
când la aceasta nu Sar îi putut obține  olerte suliciente. 

a 

Cumpărăturile dela micii producălori aduse in oboarele orașelor 

ART. 13, — Acest sistem de cumpărătură convine 
pentru îndestularea nevoilor corpurilor de trupă din gar- 
nizoanele mici şi pentru “efective de cai reduse. 

Spre a se putea dobândi rezultate bune, se reco- 
mandă a face o publicare în oborul unde se adună 
sătenii cu carele de fân și grăunţe, aducându-se Ja cu- 
noştință preţul care se plătește pe kilogram. 

Sistemul acesta mai convine şi pentru cazurile când. 
mici cantităţi de furaje au rămas neacoperite prin unul 
din procedeele” prevăzute la articolele următoare. sau- 
pentru Îurajiul trebuincios întâmplător efectivelor de cai“ 

-sporiţi din o împrejurare oarecare, sau în fine pentru 
complectări de furaje distribuite pentru alte cazuri ne-. . 
„prevăzute. 
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Pentru primirea şi plata acestor furaj cumpărate 
astiel, se vor lace înlesnirile prevăzute la articolele ur- 
miătoare privitoare furniturilor de furaje procurate dela 
obștiile sătești. 5 

— b 

Cumpărături dela obștiile și cooperativele săteşti. eic. 

ART. 14.— Cunoscută fiind desvoltarea ce au luat 
în cei din urmă ani aceste instituţii în țara noastră, și 
ministerul având date sigure de existentă în fiecare judeţ 
a câte cel puţin 5 la 8 asemenea obşitii și cooperative 
o bună parte din cantitătile de luraje trebuitoare pot îi 
acoperite prin mijlocirea acestor instituţii. 

In consecinţă organele însărcinate cu aprovizionarea 
se vor informa dela autorităţile judeţene, comunale agri- 

„cole şi revizoratele şcolare, asupra numărului, situaţiunii 
„si localităţii acestor obştii, cari vor îi învitate cu adresă 

în regulă a arăta cantităţile de luraje ce pot procura 
sau se angajează a procura armatei şi preţurile ce pretind. 

Odată căpătate răspunsurile acestor instituţii, la o 
anumită zi vor Îi invitate obștiile a trimite la reşedinţa 
autorițății militare câte un împuternicit, pentru a trata 
în numele lor şi a încheia cuvenitele contracte pe baza 
unui preț “căzut la învoială, care poate varia dela 

“o localitate la alta, Îiind însă justilicat în raport cu de- 
părtarea de oraş sau de locul predării. 

Tratarea preţului cu aceste obștii, sepoate lace, pe 
baza condiţiunilor calitative ale măriei prevăzute în cae- 
tul de sartine sau şi numai pe temeiul probelor depuse 
de obştii, odată cu adresele oferte, probe cari vor [i eti- 
chetate, sigilate şi semnate atât de autoritatea respectivă 
care face învoială, cum și de împuternicitul obștei. 

Pentru rezultatul tratărilor se va închia cuvenitul 
proces-verbal, în care se va consemna: preliminările toc- 
melii, cantităţile și preţurile convenite pe obștii, cum şi 
orice alte date privitoare angajamentelor. Ele se supun 
aprobării comandamentului respectiv, după care se încheie 
contractele daca cantităţile de furajii sunt însemnate. 

ART: 15. — Pentru ca chiar din primul an al în- 
„ cercării ce lacem cn 'sistemul acesta de aprovizionare,   
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menit a îmbunătăţi pe de opaite econoria generâtă a 
(ării, îar pe de alta a ne scăpa de mijlocitorii specu-, 

“lanţi atât ai ţăranilor cât şi a proprietarilor şi Statului, 
se recomandă cu toată insistența a se pune în serviciul . 
acestei cauze toată priceperea şi bunăvoința, spre a se 
înlătura orice spirit de tărăgăneală şi pierdere de timp 
cari fac a descuraja repede, mai ales pe cei nedeprinşi 
cu tevaturile comerciale, cum e cazul obştiilor și chiar 
al producătorilor mai mari. 

In această privinţă pentru reuşita scopului se lasă 
toată lat'tudinea autorităţilor, a fixa în contracte şi în- 
voeli detalii simple și expeditive pentru predarea fura- 
jelor; totuşi ca norme generale se recomandă: 

a) A lace recepţia calitativă îndată ce au sosit la 
depozite carele sau vagoanele, spre a se înlătura pier- 
derile de timp şi cheltuelile gamenilor cu întreţinerea 
lor și a animalelor; | 

b) A face cântărirea cu băgare de seamă şi în fața 
împuternicitului cu predarea; | 

c) A înlesni descărcarea mărfei îndată ce-a îost cântărită; 
d) A împrumuta obştiile cu saci pentru transportul 

Ovăzului şi orzului, în cazul că ele n'ar avea în deajuns. 
In acest scop liecare depozit mare va îi aprovizionat cu - 
saci, după cazuri şi trebuință, ” 

Celelalte detalii de procedeuri ca: laceri de clăi, 
stive sau descărcări în magazii, socoteli, liste sau bor- 
derouri p2 serii de transporturi, sunt lăsate la buna chib- 
zuială a ofiţerilor însărcinaţi cu primirea şi înmagazio- 
narea produselor. 

ART. 16.— Plata furajelor predate se va face în 
numerar, lie după o serie de mai multe transporturi ro- 
tunjind anumite cantităţi predate, lie şi după fiecare pre- 
dare, dacă obștiile sunt mai strâmtorate de nevoi. 

In acest scop, serviciile şi depozitele respective vor 
îngriji să aibă în tot momentul bani îndeajuns, făcând 
cereri la timp serviciului de intendenţă, care are înda- 
torirea a ordonanța avansele trebuitoare. . 

Ca acte pentru justificarea plăţilor se vor întrebuința 
facturile imprimate modelul No. 628, lără a mai Îi le- 
galizate, din moment ce există învoială și contracte le- 
ale scrise. gale s



      

„* Cantităţile de o valoare mai mică de 500 lei, an: 
-- gajate Tără contracte, se vor plăti numai pe factura pre- 

văzută mai sus. “ 

Cumpărăturile dela proprietarii cultivatori ai moșiei lor 

ART. 117.— Pentru aprovizionarea lurajelor dela pro- 
prietari în marginele. proporţiei prevăzute la art. 11 din 

-_aceste instrucţii, odată cu. avizele iăcute obștiilor se vor 

“vesti îfi scris și proprietarii de moşii, arătându-le în de- 

talii condiţiunile de predare şi invitându-i a îace oler- 
tele ior până la o anumită zi. | 
"Pentru orientarea niai lesnicioasă a organelor în- 

sărcinate cu aprovizionarea, se va cere dela prefectura 

„județului sau dela inspectoratul. agricol liste de proprie- 

_tarii cari îşi cultivă singuri moşiile, cu arătarea de în- 

- tinderea moșiei, ca astiel să nu mai fie nevoe de alte 

formalităţi pentru. stabilirea acestei calităţi şi a repanti- 

-ţiunei furniturei. na i 
In ziua fixată pentru stabilirea tocmelilor, proprie- | 

tarii sau. împuterhiciţii lor vor [i invitaţi în localul au- 

_“* torităţii. militare respective, pentru a lua cunoştinţă de: 

toate condiţiuniile caetului de sarcini, ca apoi să se poată 

jace învoelile, Si 
Mai fiainte de. a se deschide târgul, se va comu- 

nica concurenţilor proprietari cantităţile de furaje rezer- 

vate lor, peniru ca dânșii să-şi împartă îurnitura între 

ei în raport.cu cantităţile ce pot vinde, 

“In cazul când dânșii n'au putut cădea la învoiala 

N “împărţirii, autoritatea” militară va face din oliciu reparti- 
țiuniea, în raport cu numărul de hectare cuitivabile ale 

moşiei liecăruia. 
| Odată preţurile - stabilite şi. cantităţile de furaje re- 

partizate asupra -moșierilor se încheie cuvenitul proces- 
-.- verbal şi, în consecinţă, . se întocmesc şi se semnează 

contractele după forma legată, luându-se de părţi câte 

un exemplar şi dându-se proprietarilor câte o copie după 

condițiunile calitative ale caetului de sarcină, care a fost 

prealabil semnat de dânşii. 5 | 

Contractele nu se semnează decât după ce învoiala fi 
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a fost aprobată de comandantul corpului de armată sau 
delegatul său. a | = 

ART.. 18.— Pentru aceleași considerațiuni arătate 
la art. 14, primirea lurajelor dela moșieri se va face pe 
aceleaşi baze, înlăturând cu desăvârşire perderile de 
timp şi căutând alise lace toate înlesnirile logice şi 
cu putință pentru a-i interesa, încuraja și angaja în 
viitor. 

ART, 19.—Serviciile de intendență vor îngriji să 
aibă fondurile trebuincioase pentru _ca furnizorii să fie 
plătiţi la timp şi conform condițiunilor de angajare, cău- 
tându-se a se înlătura întârzierile cari provoacă nemul- 
țumiri şi contribue a depărta pe proprietari de a-şi vinde 
produsele lor armatei, 

Si 

d 

Cumodrături dela arendaşi propriu ziși 

ART. 20. — Avizarea arendaşilor ' din judeţ se va 
face la timp de către autoritatea militară respectivă “cui 
aceleași forme ca şi pentru proprietarii de moşii. 

Pentru cunoaşterea numărului și domiciliului lor se 
vor cere lămuriri prefecturilor şi inspectoratelor agricole. 

Facerea învoelilor cu arendaşi vor avea loc în altă 
zi după aceia hotărâtă pentru obștii şi proprietari. 

La ziua fixată li se va pune în vedere condiţiunile 
caietului. de sarcine şi înlesnirile ce [i se fac pentru pre- 
dări şi plăţi, semnând-de confirmare caietul de sarcină. 

Ca şi pentru proprietari, se va putea trata şi cu 
“împuterniciţii arendaşilor, fiind. de ajuns pentru stabili- 
rea identităţii prezentarea contractului de arendare și îm- 
puternicirea dată de arendaşi. 

ART. 21.—Pentru stabilirea preţurilor şi repartiţia 
cantităților de luraje asupra arendaşilor se va urma a- 
celeași reguli ca şi pentru proprietari, avându-se în va- 
dere numărul de hectare cultivabile . prevăzute în con- 
tractul de arendare. 

Primirea, predarea şi plata Îurajeler -se va face de . 
asemeni în-aceleași condițiuni ca și pentru angajamen- 
jele precedente. . - | e 

   

  



  

Aprovizionările prin _licitațiuni publice 

ART. 22.:—Dacă în urma tuturor stăruințelor puse 
nu se va putea acoperi toate trebuințele de luraje după 
procedările precedente şi nici prin concursul altor cir- 
cumscripții de aprovizionare pentru cazurile, când din 
diferite împrejurări o zonă ar îi lipsită sau mar îi fa- 
vorizată de o bună recoltă, se va recurge atunci la sis- 
temul aprovizionării prin licitaţiuni publice pentru can- 
titățile cari mai sunt trebuincioase. 

ART. 23.—Licitaţiunile se vor publica de coman- 
“damentele corpurilor de armata, de urgenţă, în termene 
scurte de 15 zile, adică aproximativ pentru paie între 
15 şi 20 lulie pentru fân între 15 și 20 August, pentru 
orz şi ovăz între 1 şi 5 Septembrie. 

-Dacă la aceste licitaţiuni - nu se obţin preţuri sub 
-tarifă, se publică a doua licitaţie pentru paie între 5 şi 
10 August, pentru fân între 5 şi 10 Septembrie, pentru 
orz şi ovăz între 20 și 25 Suptembrie. Aceste termene 
var putea fi fixate la începutul lunei Octombrie dacă 
la slârşitul lunei Septembrie trupele ar fi concentrate 
pentru manevre, 

Publicaţiunile se vor lace prin Monitorul Oficial şi 
„ printrunul din. ziarele cele mai răspândite din garnizoană, 

putându-se aduce la cunoştinţă şi în mod personal ia . 
proprietari, arendaşi şi toate societăţile sau persoanele 
cari se ocupă cu comerţul Îurajelor. 

ART. 24—Licitaţiile se ţin da către şelul servi- 
ciului intendenţii corpului de armată pentru toate gar- 
nizoanele din comandament, de intendenţa diviziilor pen- 
tru garnizoanele de reședință ale diviziilor şi de către 
comandanții. de garnizoane pentru garnizoanele lor. 

Publicaţiile făcute de serviciul intendenţii corpului 
de armată. vor fixa ziua şi ora la cari au loc. 

Licitaţiile se ţin în conformitate cu art. 172 la 83 
din legea asupra contabilităţii publice, cari sunt afișate 
în sala de adjudecaţie, Ofertele cari ar coprinde excep- 
țiuni dela caetul de sarcine vor fi declarate respinse,   
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considerându-se ca neavenite, ele însă se vor alatura 
la actele de licitaţiuni. 

Rezultatul licitaţiunilor cu toate actele întocmite se 
înaintează corpului de armată chiar în aceiași zi unde 
se compara prețurile oferite și se aprobă ofertele cele 
mai avantagioase, dacă ele sunt în limiţele tarifelor fixate, 
iar în caz contrariu se publică imediat a doua licitaţie. 

In nici un caz ora lixată pentru licitaţie nu se poate 
amâna sau prelungi mai mult de 15 minute; dacă nu se 
prezintă olerte se încheie proces-verbal, constatând lipsa 
de concurenți. | 

Supraoierte nu se primesc, în conformitate cu art. 
78 din legea asupra contabilităţei publice; dacă le se 
prezintă se pun la dosar de cel care a ţinut licitaţia, 
fără a li se da vreun curs, considerându-se ca neave- 

„ nite, Această condiţiune se va prevedea lămurit atât în 
cactul de sarcini cât și în publicaţii. 

ART. 24. bis. Dacă în cursul publicări licitaţiilor, . 
persoanele prevăzute la art. 1 alin. B, au ezistat pentru 
dilerite. motive a da oferte, fie din alte împrejurări, au 
torităţile care prezidează licitaţiile vor primi ofertele pro- 
ducătorilor, lăsându-le închise până în ziua licitaţiilor, 
când la preţuri cel puţin egale cu ale celorlalţi concu- 
renți, vor Îi preferata In rândul întâiu, dându-se prin li- 
citaţii restul cantităţii celor cu preţuri avantagioăse. 

ART. 25 — Când şi după a doua licitaţie nu se 
va putea aproba aprovizionarea tuturor furajelor în li- 
mite'e tarifelor, comandanții corpurilor de'armată aprobă 
nuinai pe cele favorabile iar pentru rest actele se trimit 
ministerului de război care hotărăşte. 

După împrejurări şi situsția gtenerală a târgului lu= 
rajelor, ministerul de război va puea aproba și licita- 
țile a căror prețuri i sar părea convenabile, sporind 
tariiele, sau va hotărâ încercarea ultimului sistem de 
aprovizionare, prin cumpărături făcute cu bună învoială, 
pentru restul de luragii trebuincoase dacă sar îi ra- - 
portat că în limitele tarifelor fixate nu se pot face apro- 
vizionările. Ma 

ART. 26. — Piata iuragelor contractate se va face 
la predare în total sau în parte, după cum convine îur- 
nizoritor, prin mandate sau în numerar. 

   



    

Aprovizionarea prin- bună învoială dela bănci comisionari | 
şi neguțători de furaje - p 

ART, 27. — Dacă rezultatele licitaţiilor n'au fost F 
favorabile şi dacă cele găsite da comandamente nefa- 
vorabile şi înaintate ministerului n'au fost aprobate, se 
recurge atunci pentru restul furajelor neacoperite la a- 
provionarea prin bună învoială dela binci, comisionari, 
neguţători de furaje şi sindicii burselor. 

= In acest scop pe de o parte, prin o publicaţie în 

Monitorul Oficial şi într'unul din jurnalele cele mai răs- 
pândite în ţară se va aduce la cunoștința publică can- 
titățile de furaje trebuitoare în anumite garnizoane. i 
„Pe lângă sareinele cari au șefii serviciilor de in- [i 
tendență și comandanții de garnizoane, comandantul  cor- 
pului de armită poata numi: comisiuni sau delega ofiţeri 

„> pricepuţi în materie a face cercetări în piaţă și în cuprin- 
sul razei de âcţiune, spre a a se căpăta oferte avan- 
tagioase, a | | 

| Primindu-sa oferte la corpul de armată, şelul ser- [i 
viciului intendenţii le recapitulează îatw'un referat al său |; 

  

  şi le supune deciziunii comandamentului corpului de armată . ; 
_Se poate lăsa dreptul comisiunileri sau delegaților 

însăcinaţi a face aprovizionările, ca să ncheie învoelile 
şi să se ângajeze predarea furajelor, cu rezerva da a se 
aproba de comandantul corpului de armată. 
__”  Cumpărăturile prin sindicii burselor se fac coniorm 
regulelor speciale lor. | 

+ ART. 28. — După propunerile comandanților cor-. 
„purilor de armată și rezultatele obţinute la încercărilă 

"de aprovizionare prin ctlelalte mijloace, ministerul de. 
_xăzboiă va fixa noui tarife, în raport cu prețul real de 

" iurajelor. | 
- Această nouă tarifă va sluji comandamentelor la f. 

aprobarea ofertelor primite după cum a zis la articolul [i 
procedent, fiind libere a da aprobări şi pentru prețuri 
cari întrec tarifa, când în alte garnizoane vor eșr preţuri 

    

mai mici care să acopere plusul, -    



  

“pentru aprovionarea furajulului, cât și publicaţiunile di- 

se predau în termene scurte până la o lună cel mult, 
nu se va cere nici 0 garanţie, fiind suficientă cea morală: 

ART. 29, — a angajarea , aprovionărilor prin bună 
învoială se va preferi întotdeauna ” producători şi mai 
'cu-seaniă micii cultivatori, Jeăror ' se rezervă partea ce 
se presupune că. ar “putea preda și nu se recurge la 
băncile care se ocupă en comerţul furajalui, sau la neguţători, 
decât pentru restul de trebuinţe. 

Iu nici un caz nu este birie să se aproba cantităţi 
însemnate unei singure persoatte san asociaţiuni ci îur- 
nitura să se repartizeze la mai mulţi . 

ART. 30. — Dacă recolta a fost slabă şi cu. toate. 
mijloacele întrebuințate într'un comandament nu sa putut. -. 
acoperi trebuinţele, se va căuta a se acoperi cel mult 
jumătate din ele, iar pentru rest se raportează ministe- 
rului, care poate numai în acest caz să intervină -în apro- | 
vizionări. 

Pe lângă starea generală a recoltelor, preţurile sunt 
înftuențate, mai cu seamă în ceeace priveşte orzul și 
ovăzul, şi de piețele internaţionale, Adese ori ele se ri-: 
dică brusc sub finiluențe diverse, pentru ca în urmă - 
să scadă, Atârnă de priceperea celor însărcinaţi a face 
aprovizionările pentru ca furajul să se angajeze cu preţ 
real și normal. În asemenea cazuri împrejurările în care 
ne allăm vor indica calea de urmat pentru a face apro- 
vizionările, astiel ca Statul să nu piardă şi nici funizerii 
să se înbogățească sau să nu lie ruinați din cauza unor 
angajamente nechibzuite, “ 
ART, 31, — Plata furajelor. angajate: prin bună î învo- ..: 
ială se va face la predare, în numerar sau prin mandate . - 
prevăzându-se în amănunt: „procedările în angajamentele E 
cari se vor lua. 

- Despre | garanții i 

ART, 32. — Castele de sarcine care se. întomese _.
 

va'se, vor prevede garanţiile pe cari urmează să le 
depună îurnizorii, - 

In principiu, pentru aprovizionările directe “dela $ 
B, producători obtii, cooperative sătești și arendaşi cari 

m  
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Când însă cantitățile angajate. vor fi însemnate și 
se vor preda în termene lungi, se va constitui ca garan- 
ţie o parte din furajul predat, care treptat se va ridica 
până la valoare de 5o/ a contractului și care nu se va 
plăti decât după executarea lor definitivă. 

Garanţia de 5'/, se va putea depune de cei ce o 
doresc în numerar sau efecte garantate de Stat. 

Pentru aprovizionările dela $ C, licifaţiuni publice, 
garanţiile vor Îi de 10% din valoarea îurniturii, cari se 
vor depune în numerar sau efecte garantate de Stat 
consemnate la Cassa de depuneri, prezentându-se recipisa. 

Pentru aprovizionările dela $ D, prin bună învoială, 
dela banci, comisionari și neguţători de îuraj, garanţiile 
se vor constitui pe principiile celor precedente, lăsându- 
se dreptul comandanților corpurilor de armată se hotă- 
rască dacă ele se depun în numerar în furaje. 

Despre termenele de” predare 

ART. 33. — Predarea lurajelor de către furnizori va 
îi astfel contractată sau angaiată, în cât până lal Aprilie 
să lie terminata, prevăzându-se în caetele de sarcine 
ca ea să se Îacă proporţional cu timpul dela încheierea 
contractului până ia cel din urmă termen fixat aşa fel 
ca depozitele şi trupele să nu ducă lipsa având în tot 
momentul depozitat furajul pentru trebuinţele garnizoa- 
nei pe cel puţin 2 luni. 

ART, 34. — Primirea furajelor dela ţărani cu carele, 
dela obștii, cooperative, proprietari, arendaşi şi cele con- 
tractate prin licitaţii sau prin bună învoială, va îi făcută 
de o comisiune compusă dintrun ofiţer superior din 
trupeie călări preşedinte, un veterinar și delegatul în- 
tendenţei respective, membri. 

Numirea comisiunilor pe garnizoane se va face de 
către comandanții corpurilor de armati, Fiecare membru 

„va avea un suplinitor, care în înlocueşte în caz de ab- 
senţă. 

In garnizoanele unde nu există serviciu de inten- . 
denţă, delegatul intendenţei va îi înlocuit de un olie 
delegat al garnizoanei. 

Şeiul depozitului asistă comisia, lace cântărirea şi | 
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„depozitează maria, rămânând răspunzător numai de can- . 
” titate. 
   

„ART. 35, — In cazul că sax pretinde de unii fur- | 
nizori ca un delegat să meargă în localitatea „unde se 
allă marfa spre a o vedea în general, comandamentele, 
or autoriza aceasta și delegatul va putea pronunţa pri- 

mirea în principiu, rămânând ca cea definitivă să se 
iacă la depozite. | 

Notă.—Prin ord. minist. No. 298» din. 19 lunie 1909, s'a 
dispus ca primirea furaj:lor şi închzerea pro:eselor verbale .să 
se facă de către comisiunile respective după fiecare transport în 
parte, adică în acelaş mod după cum sa procedat în trecut, 

ART. 36. —Actele dresate de comisia pentru .0ope- 
raţiunile de primiri vor îi procese-verbale după modelul 
cunoscut, cari vor sluji atât la plată, cum şi la înre- 
gistrare, | 

Formulare de contracte 

Art. 37. — Contractele pentru cumpărăturile directa. 
dela obştii, prorietari și. arendaşi, vor fi lăzute după 
tipul învoelilor comerciale stabilite, pe timbru de un leu. 
Ele vor îi încheate în două exemplare, luându-se câte 
unul de fiecare parte | n. 

Contractele încheiate pentru furniturile tratate prin 
licitație vor fi făcute pe timbru de câte 10 lei coala, în - 
două exemplare, după îormularele tip« Monitorul Oastei, 
No. 42 p. r. 1899, prevăzându-se și plata taxelor de 

„întegistrare, când contractanţii vor îi negustori, comisio- 
nari şi întreprinzători obişnuiţi. i 

Nota. — În prezent formularul. de coitract model tip este 
publicat în M, O. 17 R. 1999, vezi acest manual anexa lit. A de 
mâi sus. 

Obşiiile, cooperativele, proprietarii de moșii și aren- 
“ daşii sunt scutiţi de plata taxelor da înregistrare, când 

ele vând produsul moşiei lor, aceasta conlorm circulării 
ministeriale No. 26 din Monitorul Oastei No. 34 p. r. din | 
13 Decemvre 1905 (Vezi notele de sub anexa A de mai sus). 

Situaţii şi rapoarte 
ART. 38; — Pentru ca ministerul de război să. fie 

ținut la curent cu starea aprovizionării iurajelor, forpu- 
rile de armată vor înainta lămuririle următoare : 

   



      

“1. In luna Septembrie, un tablou de furajul angajat 
dela producători (aprovizionările $ B), arătând cantită- 
țile angajate și preţul cu care se plătesc; 

2. Rezultatul obținut la licitaţii (aprovizionările C), ă 

arătând cantităţile de turaj angajate şi prețurile ; 

3. In cursul lunei Octombrie cantităţile de îuraj anga- 

“ fate cu buna învoială (aprovizionările D) preturile de 
plătit şi terminele de predare. - 
“Dacă aprovizionarea nu e terminată, se raportează 

Ja fiecare 'lună până se complectează. 
“Toate aceste lămuriri cu amănuntele sau propune- 

„rile cari se cred trebuincioase, se vor da dreptate la da- 

tele indicate, însă o singură dată pentru toate garnizoa- 

nele din comandament. 
” La terminarea aprovizionărilor se va trimite o dare 

de seamă de îelul cum s'a putut aplica principiile din 

aceste instrucţii, greutățile cari sau întâmpinat şi mo- 

dul cum a fost înlăturate, propuneri pentru înbunătă- 

țiri sau măsuri noi de introdus în viitor. 
„Pe lângă ea se va alătura şi un bilanț general în 

care se va arăta cantităţile de Îuraj aprovizionate, pre- 

țul cât costă în- realitate şi la ce valoare se ridică cos- 

“tul mijlociu al raţiei zilnice. 

Recensăminte 

- ARI. 39. —In fiecare an, după consumarea liecă- 

"_rui fel de furaj, oţiţerii de intendenţă însărcinăţi cu con- 

“trolul depozitelor, sau al corpurilor cari au depozite 

proprii, procedează la un recensământ general al îura- 

jului, constatând dacă există lipsuri sau sa realizat e- 

cononmii, ' | | 
* Rezultatul recensământului-se constată prin încheiere 

de proces-verbal, în care se arată cantitădile aprovizio- 
nate, drepturile la consumaţi! şi rămăsurile, 

Dacă se constată economii, ele se încarcă prin scripte 

- de către ofiţerul de intendenţă, iar dacă sunt lipsuri se - 

| - “stabilesc răspunderile și se impulă vinovaţilor. - - 
| ART. 40.—Scăzămintele de 7%. pentru fân şi pae 

: +20]. pentru orz şi ovăz, acordate de regulament ca per- - 

„„” deri provenite din conservare şi manipulare, se prevăd ... 

  

    

   



     

“în procesul-verbal de “'tonstatare şi se propun ministe= 
rului pentru aprobare. zi E 

Nu se acordă scăziminte la furajui, care primit în 
depozite. trece numai în tranzit și se -distribue imediat 
trupelor. La Îânul presat, scăzământul va îi de .cel mult 
3. la suta. | e | . 

Calculele drepturilor la sâzământ se constată din. 
scriptele cari se ţin pentru clăi, şire sau părţi din ma- Îi 
gazii, în cari se arată intrările depuse, distribuţiije fă- -- 
cute şi rezultatul, o e 

ART. 41. — Aiară de aceste recensăminte generale, - - 
dileriţi şefi erarhici, la inspecţiile ce fac se asigură de 
calitatea furajelor allate în depozite, modul lui de con=. 
servare, procedările întrebuințate în distribuţiuni, etc., 
luând măsuri de îndreptare, sau raportând comandantu- 
lui corpului de armată dacă se constată neglijenţe sau 
neregularități. NS 

- Dispoziţtuni finale 

ART. 42. — Instrucţiunile de faţă stabiliese noi pro- 
cedări în aprovizionarea furâjelor, prin ele se tinde a ne. 
procura, dacă este cu putinţă, tot furajul dela producători - 
Și a înlătura mijlocitorii, la care nu recurge decât la ab- - 
solută nevoe. | | -. | 

La început poate că rezultatele obţinute să fie slabe,” 
trebue însă căutat ca prin toate mijlocele să se îndemne 
producătorii a-și vinde furajul armatei, făcându-li-se toate. . - 
înlesnirila cu putinţă. | 

De sigur că în aplicaţiune se vor ivi greutăţi, nepu-- 
tându-se prevede în instrucţii-toate cazurile. D-nii coman- 
danţi ai corpurilor de armată le vor completta prin ing- D= 

trucții de amănunte şi vor lua toate măsurile nemerite 
spre a. se obţine rezultate satisfăcătoare.  . 

Aceste. instrucţiuni se vor publica în Monitorul Oficial 
şi al Oastei şi se -vor imprima în broșuri cari se vor trimite 
la toate autorităţile administrative şi la toate instituțiunile .. 
cari pot da; concursul lor în aprovizionăvea farajului. 

Notă, — Se trece “mai jos ordinul circular al Ministeiului - 
„de război No. 28 din 31 Mii 1913, care deși este privitor la a-



    

provizionarea îuraj=lor necesare armatei în 1913/:914, totuşi con- 
tine dispoziţiuni generale și explicațiuni ce sunt necesare a se 
avea în vedere întotdeauna : 

Aprovizionarea îurajelor trebuitoare armatei, cu încep2re din 
anul 1908, s'a făzut :n bună parte după preevderile instrucţiunilor 
relativa sub No. 816,908, 

Ageastă aprovizionare prezentând o importanţă deosebită, 
atât pentru economia generală a țării cât şi pentru armată, care 
ase interesul a asgura în condițiuni avantajose o hrană de bună 
calitate dela care atârnă sănătatea şi puterea de muncă a cailor, 
se recomandă a se aplica în aprovizionările viitoare măsurilor de 
ordine prevedere şi economie, pe cari experiența. anilor trecuii 
le- au dovedit folositoare. 

- Prin aceste instruciiuni se urmărea două scopuri importante: 
1. Aprovizionarea să fie descentalizată pe divizii şi 
2, Pe cât ar fi cu putință, fără a depăşi prevederile legii 

de contabilitate, să se întrebuinţeze bună învoiaţă, care are avan- 
tajul de a exclude pe intermediari, prin urmare a cftini produsul. 

Practicarea acestui sistem a dovedit că în bună parte sco- 
purile vizate nii au fost atinse, astfel: 

A) Buna învoială în loc de a ss aplica strict în spiritul 
prevederilor art. 71 din legea coatabilităţii, care prmite a se 
cumpăra astfel, însă dela productori și numai ceeace au recoltat 
pe pământul cultivat de ei, au fost socotiți ca atari acei cati au 
avut pământ lie în proprietate, fie arendat şi li sa cumpărat 
cantităţi mari, care în bună parte nu erau produse pa pământul 
lor, ci cumpărate de dân;il din altă parte; cu alte cuvinte cum. 
părarea s'a făcut dela intermediari, cerându-le condiţia numai să 
aibă pământ în cultură îie ca proprietari, fie ca arendasi ceeace 
e cu totul depărtat de p:evederile alin. 8 de sub art. 71 din legea 
contabilităţii publice. 

B) Licitaţiunile ţinute după aceste insteucţiuai au lost so- 
cotite de toţi ca nişte simple formalităţi pentru îndeplinirea pre- 
vederiior legii de contabilitate publică, cari trebuiau făcute peniru 
a se ăjinga cât mai repede la buna învoială, ca atare. nu se 
prezinta nimeni la licitaţii, sau cei cari veneau, văzând lipsa 
unei concurențe serioase, oferau preţuri neacceptabile, 

Când legiuitorul a prescris licitaţiunile ca mijlocul cel mai 
-bun de aprovizionare a avut.în vedere că, dacă de fapt cei chs- 
maţi a aplica legea le dă impoitanţa ce li se cuvine, ele con- 

_siitue cea mai bună şcoală pentru acsi cari doresc în mod cinstit 
să-și vândă productele lor Statului, rezervându-și un câștig mo- 
dest Îără însă a cere preţ mai mate ca acel al pietei. Dază însă 
aceste licitaţii 'se ţin. numai de.lo:mă, natura! ca oameni serioşi 
şi cinstiţi nu mai iau parte şi nici buna învoială ce urmează a- 
cestor lizitaţii nu garantează un preț mai mic ca cel ce sar o0b-- 
ține la o licitaţie serioasă, de oarece cum. atătăm la A, de ea 
profită în bună parte numai intermediarii. 

Pe baza 'acestor considerente, vă rugăm, d-le general, să 
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bius voiţi a dispune ca, cu începere din acest an, Să se intre cui strictețe în prevederile legii de contabilitate adică aprovizionarea furajelor să se facă-numai pe cale de concurență şi licitaţiuni publice ne mai îagiduindu-se sub nici un motiv aprovizionările prin bună învoială decât în Spiritul legii, adică dela producători reali şi numzi asupra productelor, recoltate după pământul lor, Pent:u executarea acestor dispoziţiuni şi pentruca licitaţiu- nile să poată da roade, se impune ca ele să fie ținute la timp oportun, adică la epoca când fiecare producător este în măsură să-şi cunoască starea reală a productelor sale şi, prin urmare să facă olarta. Aşa fiind, prima licitaţie se va ţine între 1—5 August pentru fân și dughie şi între 1—5 Sepctembrie peutru Ovăz și orz fat a doua licitație să [ie ținută de u'genţă la 15 zile după întâia licituţie şi fără a sa mai aştepta ordinul minis= terului, aceasta dacă comandamentul diviziei găseşte că preţu- rile dela prima licitație nu sunt acceptabile. 
Licitaţitle să se ţnă în aceiaşi zi la reședința diviziei şi ale garnizoanelor respestive, iar rezultatul să se înainteze ministerului cel mult după 5 zile dela data licitaţiei ; comandanții diviziei dându şi părerile lor asupra preţurilor, prin rapoartele cu care înaintează aceste rezultate. | Tarifete prevăzute de art. 6 din instrucţiunile citate nu se mai trimit. 

„Aproviz'onarea se face pe periopul dela 1 Octombrie la 30 Septembrie a “anului viitor, pentru toate furajele. 
Cu această ocazie vă rog, d-le general, să binevoiţi a atrage din nou atenţiunea organelor însărcinate cu aprovizionarea şi asupra dispoziţiunilor ordinului No. 11.376 din 5 lanuarie 1912 relativ la modul cum trebue să se procedeze cu aprovizionarea maleria'e'or necesare armatei prin licitaţii publice, 

II. Modul aşezării lempelor şi fârajelor în depozite 
Ă . = a j PI Relativ la această câstiune sunt următoarele dispoziţiuni: 1. D. M. No. 63, relativă la modul aşezărei furajelor în depozite, (dimensiunile clăilor) M. O. p. 238, 1887, | Pentru :ca așeza e în depozit a iurajelor să se facă pe viitor înti'un mod regulat şi în acelaş timp pentru a servi de no:mă la recensămintele ce se fac de cei în drept; decid: 

La aşezarea în depozite a clăilor de fân se va păstra ur- mătoarele dimensiuni : , 
Circonterenţa cilindrului 38 metri; 
Inăiţimea cilindrului 38 metri; * 
Vâriul claii sau conul-va avea înălțimea de 11 metri ; După aşezarea fânului, aceste dimensiuni se reduc la 6 IM tri înălțime şi 9 metri conul, circonierința rămânând aceeaşi. "O clae de fân clădită în dimensiunile de mai sus se va 

  

         



   

    

    

  

considera ca având cantitat 
“metrului cub 65 kgr. Si , o 
"* Pentru şirele de pae se va păstra.dimensiunile următoare 

“Baza paralelipipedului drepiungHtular; - lăţimea şi înălțimea 

8 metri partea superioară a şirei sau acorperişul, care va fi un - 

triunghiu isoscel, va-avea înălțimea 7 metri. Lungimea şirei se 

vada după locul de care dispune în. depozit. . Ia 

„* După așezarea şirelor de pae, dimensiunile se reduc astiel: 

“înălțimea paralelipipedului 5 metri înălțimea triunghiului 4 m. 

şită de pae. în lungime de 12 metri se va considera ca 

“având greutatea 41 600 kgr. calculat greutatea metrului cub 62 kgr. 

Un metru cub de orz se va considera că cuprinde 580 kgr. 

- iar'cel de ovăz 480-kgr. Fânut se va păstra în' depozite „format 

27 în clăi, clădite după dimensiunile arâtate mai sus, iar paele în şire. 

.- Depărtarea între clăi şi şire va fi astlel în cât între [iecare 

“să rămâe un spaţiu liber de cel puţin 6 metri. | 

Pentiu ca fânul dllat în depozite, fie în clăi sau în şire, 

totdauna lasă un scăzământ din cauză că o mare parte de fân 

"- după fundul clăei sau şirei, fiind în contact cu pământul, putre- 

- zeşte, iar vâriul se strică. de intemperii; comisiunile de aprovi- 

zionare său corpurile de trupă, vor îngriji a acoperi fânul prin 

“hangare făcute din economia Îurajulul, care pe lângă avantajul 

că realisează o mare economie, înlăturând cauzele stricăciunei, 

- dar pe măsură ce lurajul se va consuma, aceste hangare rămâ- 

- nând libere, pot servi ca adăpost de material sau pentru scoa- 

terea cailor la aer. | - 

Aceste hangare se vor face pentru fân. | 

A “In depozitele da iuraj şi magazii nu se va mai permite a 

- “să conserva decât îurajul' Statului, iac nici cum al ofițerilo: pen- 

“tuuă -caii de trăsură ce-i are acasă. Ă : | | 

la cazul când ofiţerii vor dori ca caii de tălărie să şi-i ţie 

ăcasă nu se va admite a şi traasporta: furagiul în natură dea 

cazarmă. - . a - 

ca de 66.000 „gr, căleulăt- g-eutatea 

  

- În acest câz,-adică pentru caii regulamentari ținuji acasă, se 

va aloca Tărajul în bani. (Această dispozițiune nu se mai aplică 

astăzi). a 

o ) 0. C. N». 278 relativ la modul păstrărei furajelor și lem- 

„nelor în depozite spre a înlesni facerea recensământului. (M..0. 

p. 424, 189). SE | . 

- La controlul făcut serviciului de aprovizionare. din dilerite 

corpuri, să găsit că socotelile ţinute . de ci însărcinaţi cu pri- 

mirea, conservarea și distribui;ea producte:or de îuraj şi lemne, 

nu Snnţ -îndestul de lămurite şi nici conforme cu prescripţile- 

reglementare. > . Și | 

După art. 29 şi 25% din regulamentul de administraţie, re- 

: gistrul model 375 secvă numai la Înscrierea cantităților primite şi 

  

să aibă, după bilanţe stabilite în urma verilicărilor, şi nu. trebue 

FRI să conțină decât ceeace în realitate se află sub cheia și în păs- 

-- tarea celui însărcinat -cu girarea depozitului, a 

   p.: Fm îi 

distribuite din magazie, indilerent de ceeace corpul are, ori trebue . | 

      
    
    
    

  

  
       
 



    

   
   

Dia DR. S8ă ia 
"> Astiel dar, fiecare depozit de furaj şi: lemne trebue să aibă registrul sâu, chiar şi cârd usi corp ar îi împărțit în mai multe garnizoane și ar avea în fiecare din ele câte un depozit. Tot ase_ menea bilanţul furniturilor în natură urmează să fie stabilit pen_ tru fiecare depozii în parte. a 

__ Cantităţile aistribuite. companiilor, escadroanelor sau bate- riilor, se vor înscrie de dânsele în registrul de detail la capitolul respectiv, treptat cu primirea dela depozit; iar la încheierea foi- . . lor de zile ele vor stabili statele comparative între drepturi și . „Consumaţii alât în registre cât şi în foi.  - - Casierul corpului primind la fiecare 15 zile dela cel însăr= cinat cu depozitul bonurile parţiale, le trece inț”un registru de furnituri ţinut ca cont desthis pentru fiecare companie, escadron Sau- baterie şi la finele irimestrului stabileşte comparaţia intre. : cantităţile primite de fiecare şi între cele cu drept de consumare după alvcajiiie foilor de zile, precum şi .detaliul acestor opera-. jiuni pe întregul corp. Această comparaţia servă la. constatarea tXistenţei pe teren a cantităților primite mai” mult de unele părţi și in caz de lipsă, la imputarea lor in' sarcina celor vinovaţi : precum şi la verificarea dacă rămasu! din registrul depozitului se potriveşte cu cel din bilanţul stabilit pentru lurniturile în na- uă; bine înţeles, ținându-se seamă de ceeace se găseşte şi asu- pra părţiior din corp, - | 
i Nota, — Registrul dă furnituri despre care se vorbeşte În aliniatul de mai sus, este în prezent desfiinţat. Socotelile se ţin „pe bilanţnl furniturilor în natură şi în registru de subsistenţă ol. cu aprovizionarea. _ Ă „ Pentru ca recezionarea productelor din depozitele corpu- rilor:să se poată face cu înlesnire în cursul anului, în contorimi- „ tate cu art. 109 din regulamentu! de administraţie, şi pentru ca „economiile ori -risipele să poată fi cunoscute treptat cu produ- Corea lor, se va lua misuri ca ap 'ovizionă ije f.esărei recolte să lie puse separat in magazie şi așezate in clăi. şire sau grămezi de mărimi ori cantități pe cât posibil potrivite, având etichete numerotate, cu arătarea tecoltei şi a cantităţii in kilogrhme. Ne 

Aceste clăi, şire sau grămezi se vor” inscri după ordinea „lor numerică la sfârşitul registrului model 375, in desparţituri osebite, trase pentru fizcare din ele, după ielul productelor și fiecare despărțitură va coprinde; Se 
1. Numărul de ordine a! clăei. şirei sau grămezei ; 
2. Cantitatea constatată la formarea ei; | - 3. O rubrică pentru, înscrierea zilnic a cantităților distribu- . ite părților de” corp, după bonuri aprobate de cei în drept; 3. Două rubrici pentru înscrierea rezultatului în pius sau mi- nus din comparaţia stabilită între ceeace a fost şi ceeace a eșşit prin disiribuţie, şi în. fine, pe margine un loc unde comisia de administraţie să - poată certifica acest rezultat îndată după con- : -Suiparea ficcărei clăi, şire sau grămadă, 
Economiile san lipsurile constatate astiel, nu trebues: adăo=. 

     

  



      

găte nici scâzute din socotelile depozitului până la cosumarea 

desăvârşită a întregei aprovizionării pe “recolte, căci mai” în tot- 

dauna unele se acoper prin altsle şi se produc în mod cu totul 

variat după anotimpuri, în râpori cu starea mai mult. ori mai 

puţin umedă a atmosferei. Se va ţine însă seamă de ete la orice 

recensăminte sau predări de depozite în cursul anului, 

Țaainte de terminarea definitivă a consumărei unei aprovi- 

zionări şi după vederea şi aprecierea rezultatelor parţiale eşite 

din distribuțiile făcute în cursul anului, din fiecare clae, şiră sau 

grămasă (cezattate ce se vor examina și cu alte ocazii în com- 

paraţia cu alte depozite) se va constata lipsurile coform cu 

art. 114 din regulamentul de subsistență şi apoi se va hotări 

asupra scăderei. celor considerate ca perdute priatr'o îndelungată 

conservare, manipulare ori u;cire în depozit, fAră însă ca ele să 

întreacă proporţia scăzămintelor acordate de art. 195 şi 206 din 

zisul regulament, 
D-nii comandanţi ai corpurilor de armată, a diviziei active 

flotilei şi intendenţa depozitelor, sant rugaţi a lua misuri pentru 

executarea celor de faţă. 
Publicarea prin „monitorul Oastei“ ţine loc de notificare 

V. Evaltarea și calcalai diferitelor materiale 

Atât pentru facerea reccnsamintelor prevăzute de regula- 

mente, cât şi pentu predarea diferitelor servicii ca: depozite, 

magazii, serviciul aprovizionărei, etc, avem nzapărată nevoe să 

cunoaştem şi să aplicăm diferite procedeuri pentru estimarea 

acestor materiale, în scop de a accelera şi uşura operaţiunile mai 

ales la marile depozite, unde cântărirea sau măsurarea materia- 

lelor ce conţin ar îi imposibilă. In adevăr pe lângă timpul înde- 

lungat ce ne ar trebui şi risipa foarte mare ce inevitabil s'ar 

face, ar mai fi necesar să dispunem de magazii deosebite pentru 

ca proiuctele cântârite să le transportâm acolo sau cel puţin 

magazii vaste pentru a le muta diatruu loc în altul, Asemeni 

şirele şi clăile de fân sau paie ar trebui desfâcute, cântărite şi 

refăcute, lichidele măsurate dintitun butoi în altul, etc. 

Vedem deci că trebue sâ alergâm la alte mijloace pentru 

ca toate aceste operaţiuni să poată fi facute cu înlesnire, repede 

şi cât se poate de exact. N . 

1. Evaluarea lemnelor 
a) In cazul când lemnele sunt aşezate în stânjeri, se pro- 

cedează prin sistemul numit „aiar“ adică se cântărește la bas- 

culă, decimal sau cumpănă. câţiva stânjeni. luaţi din diferite pării 

a stivei şi cantitatea în kgr. rezultată pentru un stânjen se îmul- 

teşte cu numărul totat al stânjenilor atlaţi pe teren, Se va oberva 

ca lemnele să lie de aseiaşi esență şi vechime, contrar se va 

face aiarul pentru Îiecare specie. Asemeni stânjenii să [ie aşezaţi 

toţi la tel, . . : 

In general un stâjen cubic.de lemne din Muntenia, având   
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cele trei dimensiuni de | m. 9665; cântărește în mediu între 3300—3800 kgr. lemne de esenţă tare, grosime 7—15 cm, Idem un Slânjen din Moldova, avănd dimensiunile de 2 m. 23, cântăreşte în mediu între 9000—5600 kgr. - Evident că greutatea. stânjenilor variază foarte mult în rapoit cu vechimea, esența și grosimea lemnelor ; de aceea cel mai bun lucru este de-a stabili prin cântărire, greutatea lui; aceste cifre se pot lua ca bază când cânțărirea nu e posibilă. A se ob- 

În caz când lemnele Sunt aşezate în metri cubi, (Steri) se procedează la fe] Prin cântărirea unui număr Oarecare de metri din diferite Părţi. În general un îm. €, lemne în condiţiu- nile arătate la stânjeni, cântărește în mediu 500 kgr. €) În fine când lemnele nu sunt aşezate nici în stânjeni nici în metri, ci în stive de lungimi diferite atunci se procedează astfel ; 
, S2 așează lemnele din stive exaci la aceiași înălţime, se măsoară câţi metri liniari au Stivele: apoi se cântăresc câtva metri din diferite părți (0—3 metri liniari) obişnuit dela estre- mităţi ca să nu se strice stivele. Cântărirea se lace la basculă, Cumpănă sau decimal, Se stabileşte proporţiunea şi rezultatul este cantitatea lemnelor allate pe teren. In caz când lemneie di- prin esenţă, vechime, etc. se face aceiaşi 

Oarte simplu şi rapid. Intrun timp scurt se pot primi cantităţi mari de lemne, cu foarte mare aproximaţie. 
2. Evaluarea cărbunilor, pieirişului etc. 

Se aşează în liguri geometrice : paralelipiped, trunchiu de Piramidă etc, Se calculeaza volumul după formulele date mai jos la cereale, iar rezultatul se înmulțește cu greutatea unui metru Cub, Pentru a afla greutatea unui metru cub, se face o cutie de mn a cărei dimensiuni să fie exact de 1 m. și se cântăreşte upă ce s'a umplut cu materialul .ce evaluăm. În general un m. c, cărbuni de pământ cântăreşte 1600 . + F&r. iar un m. C. pietriş 1800 kgr. Un m. c. de Var gras bolo- „ Nani 800 kgr. 

Ul. Evaluarea furajelor (iân, paie) - 
„Fânul şi paiele se pot prezenta presat în baloturi, în şire şi * Clăi sau magazii reprezentând diferite figuri geometrice, . € în baloturi operaţiunea este foaite uşoară. Se nu- mără baloţurile în total. Se cântăresc un număr oarecare de baloturi din diferite părţi, stabilindu-se media pentru un balot care îmulţită cu numărul lor, dă cantitatea totală, Nu se poate face evaluarea baloturilor prin calculul volumului, căci ele nu se 

29



       
âşează unele lângă aliele căci atunci : SE, încing '$ 'mutezese, ci 

_ între ele se lasă spaţiuri libere pentru a circula aerul, :şi în acest 

caz se înțelege că volumul. ce am află! prin, transformarea stivei 

în figuri geometrice mu ar fi de loc: act. In caz" când sunt 

  

     

aşezate perfect unele lângă altele, ar putea, calcula volumul lor 
ia] 

"cu „oarecare. aproximaţie, potrivit  îigurei: 

“un. paralelipiped şi în acest caz volumul 

bazei înmulțită cu înălțimea, .- PĂR 

Când aceste înraje se prezintă în. şire. sau :Clăi -calculăm 

mai întâi volumul lor, după formulele geomelrice de mai jos, care 

  

volum îmulţit cu densitatea pe m,.C. “reprezenta : cantitatea a j 

„. fată pe teren, | N | N 

. Evaluarea fânului 'sau paelor în șire. . îi 

Şira se descompune în două figuri geometrice : «partea în 

ferioară (basa) reprezintă un paralelipiped drept unghiular al cârti 

volum este egal ca productul, celor trei dimensiuni “iar parti 

superioară (vâriul) reprezintă o prismă triunghiulară a; cărei vo- 

lum e egal cu jumătatea produstului celor.. trei dimensiuni, (jr 

mătatea unui paralelipiped. . - Sa i 

    

  
Exemplu. Fie o şiră a cărei lurigime este de 40 în; făţimea 

de 12 m, iar înălțimea bazei (paralelipipedului. inferior) 8 n. Și 

înălțimea vârfului (prismei superioare) 3 m. Vom avea 

1. Vol. para  ==40X12X8—3840 mei 
JL. Vol. prismei...40X12X3= 120m 6... 

Volumul total al eșirei va fi....456V me 

Obsdrvaţie.— Suprafaţa. prismei în acest caz, este același ta şi SI 

faţa paralelipipedului. arie 

Am aflat până acur câţi metri cubi cuprinde şira, per 

a afla câte kgr.. cuprinde, îmulțim numărul metritor cubi 
alla ! 1 Ac jun D.C 

greutatea unui metru cub de fân sau paie, In SD. M,No-6) 

   

    

i 

„fân cântărește 65 kgr, iar un m. C, paie 62 kgr, Wri 

din 1887 publicată mai sus), + i 
Prin urmare în exemplul nostru vom avea: : 

4560X65=-296400 kgr. fân , 
4560X69-—282720 „ pae 5 

_- Decizia ministerială sus” citată prevede că pentru Ile 

| recensămintelor, şirele de pae să se facă în dimensiuniie 

+. toare, ea 

Baza paralelip. Lăţime şi înălțimea 8 1... 
Vâriul  „ ” Inălțimea Tma 

___ Lungimea în raport cu Igcul'de 
"ral 12 m,. | mii 

„.. O şiră de paie astfel construiță; :3e- va; 
“wrawțatea de AIÂNN Lor «i it 
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" Evaluarea fânului sau paelor în clăi, 
Claea se descompune asemeni în două figuri geometrice: partea inferioară reprezintă un cilindru a carui volum estb egal cu Suprafaţa bazei (= R *) îmulţită cu înălțimea (H) iar partea Superioară reprezintă un con a cărui volum este egal cu supra- faţa bazei (= R 2) aceiaşi ca a cilindrului îmulţită cn a treia parte a înălţimei, (&. | Sa 
Caiculul razei. In formulele de mai sus, partea care nu se - Poate măsura este raza, Când nu avem nevoie de multă aproxi- maţie, putem admite că R este a G-a parte din lungimea circon- - ferenţei, astfel admițând că lungimea circonferenţei clăei este de 2 m. R=2 m, p 

n Când voim însă să calculăm exact, vom scoate formula R, din lungimea circonferenţei, astiel : 
Lungim. circ=—2 7 R. 
Ca sâ afiăm valoarea lul R împărțim ambii termeni prin 2 + 

  

Lung. cir. = 27 R sau R= Lung, circ, 
2 7 2% 2 î 

Lung. circ. Lung. circ, 
sau R = 3 (14). — 628 

Exemplu. Fie o clae care are lungimea circonferenţei bazei 12 m,, Inălțimea cilindrului 3 m., iar inălțimea conului 6 m. Să se alle volumul. 
! ___ (Suprafaţa bazei conului este aceiaşi ca suprafaţa bazei Ci= lindrului), 

Aplicând formulele vom avea: 

Vol. cilindr. = z R2 XH 
Vol, conului, == R2 XH 

. 
3 

. Lungimea circonterenţei fiind 12 m, aplicând formula dela calculul razei, vom avea 12: 6.28-—1.91 sau R= m. 91 Inlocuind-în formulă termenii Cunoscuţi: - : | Vol. cilind, = 3.14 X (1912 X3—3.14 X 285 X 3==26 m. c, 847 Vol. con. =—=314 X (1912 X6=—3.14 X 285 X 2=17 m, c. 898 
Volumul total al clăei va fi: dal a 

44 m. €.745 
44,145X65 — 2908 kgr, 425 fân - 44,143X62 = 2774 » " 190 paie Decizia ministerială No. 63 di : n 1887 sus citată, asemeni că clăile de fân să se lorn prevede 1eze în următoarele demisiuni, 
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Circonferența cilindrului 38 m. . 
Inăițimea » 8m. . 
Inălțimea conului li m. 
O Claie de fân clădită în dimensiunile de mai Sus, se va 

considera ca având 66.000 kgr. fân calculat a 65 kgr. metru cub, 

—. + Evaluarea fânului sau paielor în magazii, 
Când fânul sau paiele se află depozitate întrun pod sau - în hambare, vom considera volumul lor după figurile geometrice 

- ce reprezință. 

Pi 
7 

Astiel intrun pod fânul poate fi aşezat în formă de prismă 
triunghiulară (acoperişui podului formează laturile triunghiului iar 
podeaua lormează baza) şi atunci volumul prismei va fi egal cu 
suprafața. bazei înmulțită cu jumătatea înălţimei. Dacă lungimea podelei este 6 m, lăţimea de 3 m. şi înălțimea de 4 m. vom 

4 . 

avea Vol. T6X3XZ = 36 m. care volum înmulţit cu 65 sau 62 
kgr. ne dă cantitatea de fân sau paie ce se află în pod. 

Asemeni inti'un hambar, fânul sau paeie se pot prezenta 
sub forma unui paralelipiped şi atunci calculăm întocmai. cum Sa arătat mai sus, 

Evaluarea cerealeler 

(Cerealele precum : grâul, orzul, ovăzul și porumbul 
se pot conserva în saci sau în magazii vărsate jos. In 
cazul când sunt în saci și dacă sacii sunt încăreaţi toţi 
deopotrivă, atunci se numără sacii încărcaţi şi se cântă- 
resc mai mulți. saci luaţi din diferite părţi, stabilindu-se 
o medie de greutate care înmulțită cu numărul lor, dă 
cantitatea totală aflată în magazie. Din total urmează a 
se deduce daraua sacilor, în mediu 1 kgr. sacul. 

În majoritatea cazurilor însă nedispunându-se de un 
număr mare do saci, diferitele producte sunt vărsate jos 
în magazii și atunci procedăm prin a determina volumul 
după figura geometrică ce reprezintă, care volum înmulțit 
cu densitatea cerealelor, ne va da greutatea ce căutăm. 

Deşi în comereiu cerealele se măsoară cu măsuri de 
“capacitate (hectolitii) totuşi în armată, înregistrarea lor 
„în scripte fiind făcută în kgr. urmează ca neapârat să 
allăm greutatea lor. 

„In general eărealele se -presint în hambare sau ma- 
„ gazii mici, sub forma unui paralelipiped, în mijlocul unei 

arii sau în alt loc sub formă de con, în colţul unei ma-   

  

     



S
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gazii sub forma unui sfert de con, iar în magaziile mari 
sub forma unui trunchiu de piramidă așezat în mijlocul ei, 

Prin urmare pentrucă' să determinăm volunul von 
aplica formulele geometrice respective și rezultatul ce-l 
vom obține vom reprezenta metri cubi. Or ştim că un m.e. 
conţine 1000 litri sau 10 heectoliri, și cunoscând greuta- 
tea unui H!, uşor vom putea calcula greutatea m. c, re- 
sultaţi. Astfel dacă greutatea unui II. orz ar fi 69 kgr. 
greutatea e 10 HI. sau un m. e. ar fi 600 kgr. care în- 
mulţit cu numărul m. ce, găsiţi, vom avea cantitatea. ce 
căutăm, ! 

Când însă nu știm . exact greutatea unui HI, atunci 
putem determina aceasta cu ajutorul unui balenţe de -ce- 
reale iar când nu dispunem nici de acest aparat, facem 
o ladă de lemn de capacitatea unui metru cub, având exact 
de un metru cele trei dimensiuni interioare, luăm daraua 
acestei cutii, apoi turnăm în ea cerealul ce predăm ob- 
servând să se așeze astflel în cutie ca să reprezinte den- 
sitatea sub care se află şi în magazie. Se cântărește cu- 
tia se scade daraua şi rezultatul este greutatea unui me- 
tru cub. 

In general sunt date următoarele greutăţi la HI, Și 
metru cub, în mod aproximativ, acesta variind după re- 
coltă. calitate, ete. cu cât este mai greu şi curat cu atât 
e mai bun. . | Si 

Ovăz 35 —50 kg. la HI. Uu metru 'cub 480 kgr. 
Orz 55 —62 „» 5» » » » 580 w 
Grâu 58—82 » » » » » 150 » Porumb 75-85 » „800, 

Determinarea volumului 

Pentru determinarea volumului ne servim de formnu- 
„ele geometrice, potrivit figurei ca zeprezintă materialul 

“ce evaluăm: 
1) Astiel figura se poate prezenta sub - forma anui 

cub sau paralipiped - (în hambare și în silosuri san ma- gazii complect sau parţial umplute) şi atunci volumul este 
egal cu suprafaţa basei înmulțită 'eu înălţimea sau cu pro- 
ductul celor trai demanziuni, Rozaltatul va reprezinta m, ce. 

  

 



  

* 

  

care îmulțiți cu greutatea unui m. c. determinată cum 
s'a, spus mai sus, ne va da cantitatea ce căutăm. 

2) Figura se poate prezenta sub forma unei prisme 

sau a unui cilindru şi atunci volumul este egal cu supra- 

faţa basei înmulțită cu înălţimea. 
Dacă prisma are ca basă un pătrat sau un drept- 

unghiu, suprafaţa este. egală cu lungimea înmulțită cu 

: înălțimea sau dacă e pătrat cu o lature la patrat. | 
Dacă prisma are ca basă un triunghiu suprafața este 

egală ca basa înmulțită cu jumătatea înălținiea. 
La cilindru, baza fiind un cerc, suprafața basei —7 R2 

3) Figura se poate prezenta pe. arii sau în magazii 

grămadă sub forma unui con și atunci velumul este egal | 

_cu suprafaţa basei înmulțită cu-a 3-a parte a înălțimei, i 

„(conul fiind a 3-a parte din cilindru) după formulă: Să 

| H 
Vol, con. —suw. E X3 sau   

V R2 dă —2R2X3 

Exemplu. Fie o grămadă de ovăz aşezată în formă 
conică cu următoarele dimensiuni, care le putem măsura: 

" lungimea circonferinței la Dasa de 12 m. iar înlțimea 9 m. 
Trebue să calculăm raza care nu o putem măsura, după 
cum am văzut la evaluarea fânului în clăi. O 

lungim, circ. . __ 12 
6.28 Sâ — 628 

atunci V== 3.14 X (1.91)? X a 

V=— 314X 2.83 X 3 
V=— 28 m. C, 847 | 

Tamulţit volumul aflat cu greutatea unui m, c. ovăz 
(480) kgr.) vom avea în grămada calculată 12.886 
kgr.) 560. | 

4) Figura se mai poate prezenta sub forma unui siret 
„de con, fiind vărsate cerealele în colţul unui magazii. Î  : 
acest caz calculăm întocmai. după formula conului și rezul- +, i 

tatul îl împărţim prin 4. Raza se va măsura direct ducând 

o paralelă cu solul pe peretele magaziei la vârtul conului. 

R Z —Îm9l 

  

  
  



      

      

5) Dacă figura se prezintă 'sub formă dâ piramidă : ina 

V=supr.BXxXH 
7 3 

iar supralâța bazei unei piramide (B) 
B == perimetrul bazăi A 

| X5 

A — apotema (drepta dusă din mijlocul unei laturi 
le centrul poligonului). a 

Dacă baza piramidei este un triunghiu atunci supra: 
faţa bazei — cu baza triunghiului înmulțită cu jumătatea 
înăţimei. | | | Ii 

Dacă baza piramidei este un pătrat suprafața e egală 
cu una din laturi la patrat. , . 

"Dacă în fine este un dreptunghi suprafaţa, este egală 
cu lungimea înmulțită cu înălțimea. | 

6) În fine figura se poate prezenta sub forma unui 
trunchiu de piramidă sau con şi atunci calculăm volu- 
mul după formulele următoare. : E 

Vol. tr. con. — 3 (R2-l-r2)2 -- VzR2 Xa Ri 

adică volumul trunchialui de con este egal cu suprafața 
bazei de jos, plus suprafaţa bazei de sus, plus o medie 
proporțională între aceste două baze înmulțiie cu a 3-a 
parte a înălțimei. p 

Vol. tr. piramidă — B-|- b -|- VBXD% E Ă 

adică volumul trunchiului de piramidă este egal cu su- 
prafaţa bazei de jos, plus suprafaţa bazei de sus, plas o 
medie proporţională între aceste două baze înmulţite cu 
a 3-a parte a înălțimei. 

Ixemplu Foarte adesea se poate prezenta figuri de ce- 
reale, pietriș, etc, aşezate sub forma unui trunchi de pi- 
„ramidă. cu baza triunghiulară. 

„Fie de exemplu o astfel de figură care are înălțimea 
de 6 m,, baza de jos un dreptunghiu în lungime de 16 m. . 
și 10 m. lăţime; iar baza de sus de asemeni un. drept-. 
unghi în lungime de 14 m. și 8 m. lăţime. Să se calcu- 
leze volumul. - 4  
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N=B-Fb-L-VBXIRE 
3 

V — 160 -|- 112-l- VI69xX 112X6.. 
-3 

V=— 212 -]- V'17930 X6 
3 

V—272-|- 133X2 
V=—319m, e. 

Nota. — Se reamiteşte pentru memorie, extragerea 
rădăcinei pătrate, | 

Despărţim numărul în despărțiri de câte 2 ciire, în- 
cepând dela dreapta spre stânga, ultima despărțire poate 
Îi şi de o singură cifră. | SI 

Extragem rădăcina pătrată a primei despărţiri de la | 
stânga ciira aflată este prima cifră a rădăcinei. Aceasta | 
ciiră o ridicăm la pătrat şi o scădem din prima des- | 
părţire. : | |   Lângă restul aflat se coboară despărţirea următoare 
și la numărul astfel obţinut se lasă la o cifră dela dreapta; | 
numarul rămas la dreapta se împarte cu îndoitul râdăci- 
nei ajlate. Cifra rezultată din această împărţire o seriem | 
de: 2 ori: odată la dreapta îndoitului rădăcinei aflate și Ș 
odată dedesubt şi înmulțim. 

Dacă produsul obținut se poate scădea din numărul 
format din primul rest și din despărţirea ce am coborât, 
cifra aflată la cât e a doua cilră a rădăcinei; contrar fi 
micșorăm cu o unitate și facem din nou înmulţirea, con-. 
tinuând tot astfel până se face scăderea. o 

Continuim “în acelaș chip lucrarea până când cobol 
râmi toate despărțiturile. | 

Proba. Rădăcina aflată ridicată la pătrat, plus, restul 
trebue să dea numărul dat, 

Restul trebue să fie mai mie decât îndoitui rădăci- 
nei plus 1. | 

Extragerea numerilor: zecimale se face tot astiel cu 
deosebire ca la: rezultat despărțim dela dreapta spre stânga 
de 2 ori mai puţine zecimale câte a avut numărul dat. | 
Dacă număru! dat are zecimale fără soţ, se adaugă un 
zero și apoi se face extragerea. a 

    

   



  

Eee niphu, V:39.387- | 
V 29.38.70 | 542 25 Da 

„43,8:10 | 104 | Noile. 1 == 3.14 
416 4 „223986 
_ “116 == LI 

221,0:108 | 1082 
2 

- 2164 "D164 
106   

Deci V 29,387 — 5,42 

V. NOte astpra măsarilor. Doi dip Sistemal metric şi a măsurilor vechi româneşti. Echivalenţa lor. 

Ă. Sislentul metric de măsuri și greutăți 

(Legea M: O. 11 p, r, 1906) 

1. Măsuri de lungime, 
| Miriametru . . 10.000 metri (senin drescurtat) Mm. Kilometru „1.000, » km. 

Hectometru. .. 100 > hm. Deca metru. 10 „. z “dam. „5 Metru unitatea fundament, -1 , m. 3 Decimetru a zecea parte din metru. Ca 1! dm. 7 Centimetru „ șuta » >» ps. 0"0lcm, Milimetru „ mia » 0 001 mm In măsurile de lungime fiecare” multiplu sau sub - multiplu preţueşte de zece ori mai mutt decât unitatea „Ce O precede sau procede. 
. 2. Măsuri de suprafaţă. 

Miriametru pătrat (100 milioane metri i pâta) . Mn? + “Kilometru » ( Imilion » » Km? "“ Hectometru sau 
"“Hectar | „(10.000 metri pătraţi) .. hm? Decametru , sau a( 100, . dam? Metru: pătrat sau centar- (unpatrat că laturile e 1») m          



  

i Decimetru patrat (a suta parte din metru) 00! dm? 
Centimetru » (azeceamie» „  .„)0,"000lcm? 

Milimetru * » (amilioana „ » >) 07200U00lnm5 
Fiecare din aceste unităţi preţuește de o sută ori 

“mai mult sau mai puţin. 

3) Măsuri de volum 

Miriametru cub a trilion de m... Mm 

„Kilometru >» (1 bilion » »)..... km 

Hectometru » (1 milion» >)...,.  . hm: 

Decametru » (1000 m. cubi) ..... „damă 

Metru cub » (un cub cu laturile deunmetru m: 

Decimetru » (a miaparte din ms) 0,"001. dm * 

Centi metru « (amilioana» , »30n 000001 cm? 

Milimetru „(a bilioana » >> 0, "3000000001mm 

Pentru lemne 

Deca ster (zece metri cubi) . .. . . .da s 

Ster (un metru cub) . . i. S 

Deci ster (a zecea parte din m) . ds 
La măsurile de volum liecare unitate prețueşte de 

una mie ori mai mult, pentru liecare unitate se va scrie 

trei zecimale, 

*4) Măsuri de massă sau greutate 

Tona, ......, 1000 kilograme „tr 
Quintal (cântar metric 100 » po. . 
Miriagram | 10.  »(zecemiigrame) Mg 
Kilogram (unitatea fundamentală) 1000 gramne , kg îȘ 

Hectogram (100 grame) . he Î|: 

Decagram (1 , ).. a. a ||. 
Gram (a mia parte din kilogram), i. 
Decigram (a zecea parte din gram) + 0, 1. dg 
Centigram (a mia >»  » 0, Ol. . ce 
Miligram (a mia pp 5 )0001 . mg 
Notai — Tona se întrebuințează ca unitate de măsură 

“pentru ișicărcările- bastimentelor, astiel când zicem că un vas are. - 

un deplasament de 100 tone, insemnează că este . un vas cale: 

poate puita 100.090 kgr, 
In măsurile de greutăţi fiecare unitate prețuește de zece a 

  

"mai mult său mai. puţin, 

   



  

       ” "5 Măsuri de capacitate: 
Kilolitru . . 1000 litri (ca volum un metru cub) ki, Hectolitru 4.. 100 a 100 dm) .. ki, Decalitru Î. 10 2 (7 210 am)! ! asi Litrul (volumul ocupat de massa unui kg. în anumite condițiuni). 1. Nota, — (Un litru este egal ca volum cu un decimetru cub) Decilitru (a zecea parte din litri) 0,1... „dl, Centiitru (a suta „ , ,). 00 . . ..al. 
Mililitru (a mia o» ») e 0001. , . ml, 
Pentru măsuratul lichidelor se întrebuințează vase cilindrice de cositor, a căror înălțime este îndoitul diametrului (măsurat în interior) La litru, diametru interior 0086; înălțimea interioară 0172. ” o 
Pentru grâne se întrebuinţează [oaniţe de lemn sau fier a - căror înălțime este egală cu diametrul. La dublu decalitru, înăl- țimea şi. diametrul interior 0m294, 

C. Măsuri monetare 

. 
, . 

Moneta decurge tot din sistemul metric pe baza căruia este întocmit sistemul monetar. a . a 
Moneta de aur a:e o valoare. de 151/, ori mai mare decât .' cea de argint şi de 6200 ori mai mare ca cea de aramă, 
Moneta de argint preţueşte de 40 ori mai mu't decât cea de aramă 

o Piesele de aur şi argint conţin 9 zecimi din greutatea lor aur sau argint pur și o zecime aramă, 
Piesa auf de 20 lei are diam. 21 mm, greutate 6 g. 451 

„argint, 5, „31, 
      

    

   

     

5 » 
» » ». 2 » » » 21 » » l O » 
» > » 1 5 n > 23 » a 5, 
» 1. » » » 18 » » 21/a » „aramă, 10,7 „ 30 » -0 10, 
» »”» 5 » wi » 25 „ „ 5 ! 

„1 / 15 1 Sa Me . 3 » » » » » » ». Ă „nichel 20 05 a 
» » x» 10 »_» » 22 x » 4i/, - 

» 05 „n , i 19 » i i» » » 3, 

     

  
SII Nota. — 40 piese argint de câte 5 lei, dau o greutate de 1 kg! 
va : 200 » ». n » app : » : » » 

0. piese nichel ă, câte 20 bani una, puse una lângă - 

5: 
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15 „Măsuri vechi româneşti 

1) Măsuvi-de lungime, / 

Stânjenul de Muntenia (Şerban Vodâ) se împart în 8; 
palme, palma 'în 10 degete, degetul în 10 linii. Prâjina * 
liniară Z3 stânjeni. 

În metri: 1 st.—1 m, 9665. 
Stânfenul de Moldova (Gospod) se împarte în 8 palme 

palma în 8 palmace, palmacul în 12 linii. Prăjina lini- 
ară — 3 stânjeni. 

lu metri: 1 st.—2 m. 23 
Cotul în Muntenia și Moldova-Z8 rupi. rupul 2 grei. 
Ia metri: 1 eot, 220, m 664 în Muntenia, 

1 —0, m 637 în Moldova. 
l 20, m 688 în Moldova (Halep). 

Arşinul. în Dobrogea-—0, m 758. 
In Basarabia: Versta — 500 sajeni ——1067 metri. Un 

arșin-— 16 verişeioci 211 centimetri. 
Poşta măsură itinerară în Muntenia și Moldova era o 

măsură cu totul aproximativă din cauză că staţiunile nu 
se aşezau la aceeiași distanţă 10.000 stânjeni (cam 20 km.) Ş 
și se socotea după origina ei turcească, distanța 2 ore f 
de calărit cu iuțeala medie, 

  

  
    

    
  

2) Măsuri de suprafaţă 

In unfiia pogonul, un dreptunghiu care are În 
lungime 24 prăjini sau 72 stânieni și în lăţime if 6 prăjiniță . 
sau 18 stânjeni, 

Suprafaţa pogonului — 144 prăjini pătrate sau 1296 
stânjeni pătraţi. SĂ 

In metri: 1 pogon-— 5011 m. 2, 1891 sau cum ui 
hectar e 10.000 m.> rezultă că un pogon e ceva mii! 
mare ha :/, hectar. 

In Moldova : faleca, un dreptuoghiu care ar€ în lu 
„_gime 80 prăjini sau 240, stânjeni și în lăţime 4 prăjini + 

" sau 12 stânjeni. 

 



    

dB —. 

  

Suprafaţa falcei —.320 prăjini pătrate sau 2880 stân- 
jeni pătraţi, 

In metri: 1 falce—— 14321 m. 2. 9520 sau că o falce este aproape 1 jum. hectare sau ceva mai puţin ca 3 po- goane, | a 
În Basarabia. Una desetină — 2400 sajeni pătraţi — 10920 m. p.- | 
3. Măsuri de capacitate. 

In Muntema: Ocaua —'4 litre—8 cincizeci==1,700 litri. 
Baniţa mică—20 ocale, „==33,960 
Baniţa mare=—40 ocale. „=61,930 
Chila=—10 baniţe mari 

20, miei „679268 
400 ocale 

sau 0 chilă 6-3], hectolitri aproximativ, 

In Moldova: Ocaua—=4 litre— 8 scincizeci=—1 1, 80 (|. 79167). 
Baniţa sau dimirlia—192 ocale-— 21,50 

Merța sau o jum. chilă=-120 ,, ==215,00 | Chila . , .  ,——240, ——430,00 
sau chila moldovenească are 4 HI. 30— 

In Dobrogea: Ocaua—40 dram.—0 |, 463 
Baniţa2=10  ocale —4,625 
Chila=8  baniţe=—37,000 

sau chila de Dobrogea este cu 4i, mai mare ca baniţa 
mică, munteneasca, 

Pe nlru lchade 

  

Yadra „10 ocale —15 I, 200 în Muntenia 12 I, 880 - 
Moldova. 
Ocaun—4 litri, 8 cinci zeci, 16. 
a ciocane, 400 dramuri—1,520 , 1.288 

Ci 8 cântăreau ca pond. 

   
    

espectivi. 

are nu sunt cubice, ci niște paralelipede ce au cu bază n stânjen pătrat iar ca înălțime unu sau mai multe pa- 

In Dobrogea lichidele nu se măsurau cu capacitate * 

4) Măsuri de volum, Atât în Muntenia cât și în Mol- dova era Stânfenul cubic având dimensiunile stânjenilor. 

   

Pentru lemne stâojenul cubic se sub divide în 8 palme, 
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- line liniare:: asttel 2 pâlme e "/:  stânjen, 3 palme jumă- 
tate stânjen ete. “ 

Pentru fân erau : stogul care are 8 stânjeni peste cap: 
(lungimea) şi 9 stânjeni împrejur la burta cea mai! mare 
căpița o grămadă de fân care are 3 stânjeni peste cap 
şi 4 împrejur; — carul a cărui dimensiuni de a lungul şi 
de a curmpezișul să fie 9 stânjeni. 

5) Măsuri de greulăţi. Atât în Muntenia, Moldova şi 
Dobrogea unitatea pentru greutăţi era ocaua care se im- 
părţea in litere=—40 dramuri. 

| dram cuprinde ceva mai mult ca 3 grame(3, 100) 
1 oca în Moldova-—1'** 281 în Muntenia 1,*271 
l kgr., 310 dramuri 314 dram 
In Basarabia. Un pud=—40 funturi =—16 kgr. 38 grame 
Un funt=—32 loturi=—410 grame. 
Un lot==3 zalatnici==12 kgr. 797 
Un gr. —2 îunţi, 14 zalatinici 

, Măsurarea lichidelor. *) 
__ Cestiunea  măsurărei lichidelor se poate prezenta 

atât în aprovisionările ce se fac pentru armată cât şi în 
viaţa zilnică a locuitorilor, căci lie-care poate avea inte- 
resul să ştie ce capacitate au vasele din gospodăria sa, 
sau vrea să controleze ce cantitate a cumpârat şi dacă 
calculele lăcute au fost exacte sau cumpărând un butoiu 
cu vin şi consumând doreşte să știe ce cantitate i-a mai 
rămas la un moment dat, etc... | 

In cazul când vasele au o formă geometrică regu- 
lată volumul lor se calculează după lormelele respective, 
fie un cilindru, cub, paralelipiped, eic, 

Obişnuit însă, vasele în care se păstrează diferite 
lichide ca vinul, alcoliul, țuica>—rachiul, berea, etc nu au 
o lormă geometrică regulată, cum sunt: butoaele buţile 
zăcătorile, putinele, etc. 

Măsurarea lor, a dat atuncl naştere, la o sumă de 
sisteme şi. formule, care toate în definitiv tinda se mă- 

„Sura cât mai exact mai repede și cu mai puţine calcule 
- Trei sisteme au . existat pentru măsurarea: capaci- 

tăţei butoaelor: 
| 1) Prin măsurătovre directă este sistemul cel măi 
simplu şi mai primitiv şi căre astă-zi nu se mai între- 
buințează de cât pentrn cantităţi mici. EI consistă, îna..! 

=). Vezi țabelele pentru calcul, anexate ia finele acestui volum, 
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măsura cu un vas (litru, decalitru) lichidul din butoi, 
“turnându-l în alt butoi. Acest procedeu însă, pentru can- 
tități mari, era imposibil de aplicat, căci cere timp în- 
delungat (uu -vas de: 100 :Dl. se umple de doi oameni 
în 4—5 ore), se face risipă în timpul turnărei, nu este: 
exact căci măsura va fi odată prea plină altă dătă prea 
deșeartă; în fine în contact cu aerul se poate altera: 

2) Prin cântărire consistă în a căătări butoiul, apoi 
al deşerta şi ai lua daraua iar din greutatea rezultată 
allăm capacitatea, înmulţind greutatea cu densitatea lichi- 
dului. Se admite însă, în general, că un kg. de vin este 
egal cu un litru. o 

Acest sistem de şi prezintă o sumă de inconveni- 
ente în cântărire, scăderea daralei etc 's'ar putea la 
rigoare întrebuința în armată, când nu s'ar putea face 
alt-lel. | | 

3) Prim cotirea vaselor. Acesta este sistemul cel mai 
practic, mai lesnicios şi mai exact, . 

Cotitul vaselor. | 
Din cauza formelor neregulate şi variate sub care 

se prezint butoaele în comerciu, s'a dat naştere la o 
sumă de sisteme de cotit, care toate se bazează pe diferite 
lormule geometrice şi tabele de calcule practice, precum 
şi pe un instrument de măsurat numit cot. Dintre nu 
meroasele sisteme de, cotit care sa întrebuințat la noi 
în țară (Fălcoianu, Caludi, Tufescu, Bucurescu, Petraureanu) 
vom descrie aici sistemul legul Bucuresu. Acest sistem 
esie în acelaş timp cel mai simplu şi mai practic, cu 
atât mai mult cu cât prezintă marele avantagiu că 
nu se mai întrebuinţează cotul, tare în multe împrejurări . 

„nu dam Îi putut avea atât numai că calculul, vaselor 
cere neapărat consultarea a două mari tabele, fără de 

„Care nu se poate calcula; de acea, pentru a se putea coti ori ce vas de'ori cine în ori ce împrejurare, s'a: trecut mai jos aceste tabele. *) 
„Sistemul legal de cotit Bucurescu este admis oficial prin deciziunea ministerială No. 32 din 1906. 

După cum am arătat, acest sistem se basează pe două tabele de calculul diametrelor-şi conținutului, *) iar pentru măsurarea butoiului nu trebue alt instruient 
„de cât un dublu metru sau la rigoare metru sau Chiar | 

*) Vezi aceste tabele la. finere manualului —    
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 şipcă pecare apoi să-o măsurăm cu un metru, Cotul 
este cu desăvârşire esclus, Cu uu simplu metru şi cu 
tabele anexate, ori cine î-şi poate coti vasele cu' cea 
mai mare uşurinţă şi exactitate. . e 

„lată cum se procedează la cotitul vaselor prin acest 
sistem Na | 

Distingem 2 cazuri; 
1)Câud vasul este complect plin. 
2) Când vasulu e plin. 
Cazul 1. Când vasul e complect plin. 
a) Diameirul vrani. Se introduce pe vrană dublu 

metru cu capul de la care încep diviziunele (sau me- 
tru dacă butoiul e mic sau o şipcă) şi se lasă să cadă ver- 
tical până atinge doaga de jos a butoiuluit Citim divi- 
Ziunea milimetrică cu soț cea mai apropiată de faţă a 
doagei. A se observa că toate diviziunile se citesc şi scriu 
numai în milimetri şi numai diviziunele cu so aceaste ca 
regulă generală la toate demensiunele ce se iau, atât 
pentru vrană cât şi pentru lunduri | 

b) Diametsu fundului. Se măsoară diametrul fundului 
orizontal şi vertical (în cruce) se fa:e suma lor şi se 
ia pe jumătate. Se citeşte diviziunea inv/imetrică cu soț 
care arată cea mai mare lăţimea lundului în direcţiune 
verticală și orizontală. Când cele două funduri ale 

„vasului n'ar Îi egale, operaţiunile de mai sus se face la 
ambele îunduri, se «dună resultatele şi se îinpart cu 2, 

C) Lungimea îasutui. Se măsoară pe doaga mijlocie 
(cani a 3 doagă dela vrană spre mijlocul butoiului). Lun- 
gimea se citește in milimetri cu sau Iără soţ. Din lun- 
gimea aflată se sade lungimea ambelor gardine (mar- 
ginele buioiuiui) şi grosimele doagelor, cu o bucată de 
hârtie; iar dilerența ce rămâne se întrebuințează la 
Calcul, a 

Ezemplu | 
: Diamerul vranei..  . , , . . . ... 954mm. 
2) Diametrul fundului |, 845 m m.) o_ 
2) Diametiul fundului ÎI. 839 , „) 1684:2— . 842 m m. 
3) Lungimea totală a doagei. mijlocii 1076 mm. 

Se scade: i 
Gardina plus grosimea doa- 

gei la întâiul capăt 483-mm. ) 9] 
Idem la al doilea cap 43,„,) 

= 

  

   



    

„Lungimea butoiului rămâne de ..... 985 m m. „Aceste dimensiuni luate procedăm; la calculul ca- " pacitaţei: - 
„Calculul capacilăți văsului Pentru a determina capa- citatea unui butoi, butie sau Zăcătoare, măsurăm dimen- - Siunile vasului întocmai după cum s'a arătat mai sus. Luăm cilră găsită care reprezintă dimensiuneadi a- metrului vranei (954 m m. şi O căutăm în tabela | ta- bela diametrelor pentru capacităţi) însemnăm numărul ce corespunde din coloana diametre calculată vrană (3911) Luăm asemeni cifra găsită care reprezintă dimen- Siunea diametrului fundurilor (842 mm.) şi o căutăm tot în tabela 1 (tabela diametrilor pentru capacităţi) în- semnăm numărul ce corespunde din coloana diametre calculate jund (2475). | | Adunăm aceste două numere luate -din coloana diametre calculate vrană şi fund (3971-|-2475 şi înmul- țim Suma cu dimensiunea lungimei vasului exprimat în milimetri (985 mm.) Ştergem 4 cilre de la dreapta pro- „dusului, Numarul rămăs la stânga represintă în iti capa- 'citatea vasului. 

Ezemplu 1. Fie un butoiu cu următoarele dimensiuni: Diametrul. vranei 954 m.m. . »  Tundurilor 842 m.m. 
Lungimea. doagei mijlocie 985 m. m. 
Tabela 1 ne dă drept diametre calculate: Vrană (la 954 m.m.) corespunde 3971 Funduri (la 842 m.m) 2475 

| Total 6446X985-—634,9310 Capacitatea butoiului este de 635 litri (prima cifră din cele şterse fiind 5 sau mai mare ca 5, se mărește cifra anterioară cu o unitate). | Dacă butoiul este complect plin cu lichid, atunci Cantitațea ce conţine . este aflată 635 litri. Adesea însa Se întâmplă ca butoiul să nu fie plin şi atunci procedăm în Îelul următor pentru a determina cantitatea de lichid ce conţine, 
o 

pm ri ra i tr 

Vezi tabelelefanexate mai jos la finele” acestui manual, 

30  
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Cazul 11 când vasul uo e plin. | 

Calculul “conţinutului. Pentru a determina cantitatea 

de lichid alfătoare întrun vas care nu e de tot plin se 

- află mai întâi capacitatea vasului întocmai cum s'a descris 

- mâi Sus, apoi se măsoară prin vrană înălțimea lichidului 

care - se exprimă tot în milimetri. (regulă generală şi 

"şi absolută, toate dimensiunele se exprim- în milimetri). 

La acest număr care represintă înălţimea lichidului se | .j 

adaogă la dreapta 4 zeruri. şi numărul ast-lel format [| 

se împarte cu diametrul vranei exprimat în milimetri  î! 

(954 m. m). Câtul obţinut se caută în tabela Il) în coloana + îi 

intitulată „Câtul d: D)“ şi cu factorul din dreptul lui 

se înmuițeşte capacitatea vasului (635); se desparte de 

la drepta produsului 4 cifte şi numărul ce rămâne la stânga 

represintă în litri cantitatea de lichid allatoare în vas. 

Observaţiune. Câud câtul (1: D) nu se găseşte în 

tabelă atunci se ia factorul care corespunde câtului celui mai 

apropiat care se îmulțeşte cu capacitatea butoiului pro- 

procedând ca mai sus. | | 

Exemplu IL. Fie butoiul care i-am aflat "capacitatea 
în exmplu | cu dimensiunile arătate la acel exemplu, şi 

a cărui capacitate am găsito de 635 litri. Acest vas 

însă nu*este plin cu lichid şi măsurând pe vrană înăl- 

mea lichidului am găsit 850 m.m. Adăogăm la dreapta 

acestei ciire . 4 zeruri * (8500000) împărţim acest număr, 
cu diametrul vranei (954). 

“8500000 : 954-——8910 (Câtul (|; D) mărindu-se ultima 

ciiră cu o uriitate fiind mai mare ca 5). 4 
Căutăm acest cât (8910) în tabela II şi nu găsim $ 

acest nnmăr, luăm atunci pe cel mai apropiat (8904). [| 

Factorul din tabela II care corespunde acestui cât 4 | 

este 9585. Imulțim cu acest cât capacitatea vasului (635), k 

9585X635—618,6475 

Despărţim de ia dreapta produsului 4 ciire și numă- 
rul ce rămâne reprezintă cantitatea de lichid conținută , | 

în butoi, adică 619 litri (mărind ultima cilră cu o uni- 4! 

tate fiind mai mare ca 5). * a   
  

a      



      

2 46) 
hremnplu general, - Fie un butoi cu următoarele demensiuni; D (diametrul vranei) A 1118 m.m. d (diametrul lundurilon. . . . . . 864 m. m. L (lungimea doagei mijlocii) . -. . . 1412 mm. l (înălţimea lichidului)... 435 m.m, Capacitatea. 

Tabelă | dă:D calculat—5454, d calculat 2606, deci 5454 -l-260 6-—8060X1412-—1138.0720 capacitatea acestui butoiu e egală cu 1138 litri (lacă Sar măsura cu un dublu decalitru atât ar cuprin.le). Conţinutul 
Impărțim 4350000 : 1118—3891 Iu La acest cât (3891 tabela II dă actorul 3525, deci 1138 (capacitateayX3525 (factorul)-—401,1450 sau butoiul conţine în definitiv 401 litri lichid. 

  

TARIF No. 1 
De rațiile ce se dau cailor şi celorlalte animale în serviciul armatei 

stema 

Anexa lit [2 
(Art. 85 Q. A). 

    

  

    

In Gai In marş [In Manevre | in R" sboiu 
DENUMI RE A 

N £ N e N £ N e Sil | zi ei, & 
ANIMALELOR SS ele Ele SIE Se le ElolS 

! Pal oa e[e Sl El SSE 

  

          Kilograme Kilograme Kilograme Kilograme 
    

Caii ofiţereşti Şi aceia aișcoa- 

                  
o 
“ lelor militare, ,, 5| 4| 5I-] 5iai] 31] 5i 5] al - N Caii de trupă ee ee 19141 3l— 5lâjl3l-l5]5 3 a & Caii coloanelor de manițiuni [212|] 5 5 8! — 37 Caii ambulanțelor. ... . az 3! 5] 31-28 Catâri şi măgari 4| 3| â1—| 4(3j] 3i—[ al a| al RES Boi bivoli. - . T-| 4 4) 7-a aj 7 aja] 2           

„Nota. 1.— Prin D. M. No. 44 M. O.8R. 1901 pag. 120 Sa redus cantitatea de 8 kgr tărâțe pentu boi la 4 se ailă trecută in tarilul de mai sus. Aceste 4 kgr, tărâ substitui, dacă trebuința va care, prin porum poirivit tarifului No, 2, ' 
Nota. 2. — Pantru timp de războiu, tarifa de mai Sus este modificată după cum se arată mai jos, prin regulamentul servi- ciului subsitenței. in Campanie M, O, 20 pr. r, 1996, Vol, II, 

țe se pot, 
b, orz sau ovăz 
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Na 
TARIFA5 

Unei „rai de futai în război. Suplimentele şi substituţiile -ei 

Ovăz sau 
Fân în lipsă orz Pâe Tărâţe 

Kgr. Kgr. Kgr. "Kg. 
  

Caii în genere . ... „4 5 2 — 
Caiârii sau asinii, ,.. . 4 4 2 — 
Boi sau bivoli... . . . 7 — 4 5 

In perioada mazșurilor raţia cailor se schimbă î în 4 kgr. 
de fân, 6 chgr. de ovăz sau orz şi în 2 de paie. 

Suplimentele ce comandantul poate aproba, în diferite 
împrejurări ale războiului, pentru buna stare a cailor în 
«genere, constau în sporirea cu un număr determinat de kgr. 

„a unuia sau două din alimentele indicate mai sus. 

2) Animalele în genere reshiziţionate vremelniceşte pentru irebuin- 
ele armatei au dreptul la raţia de furaj prevăzută în tărifa da faţă. 

". Dispoziţiuni relative la alocaţiile de furaj 

1. Ordin circular No. 45 din 28 Iunie 1910, relativ 
"Ja alocaţiile de furaj 

(M. O. 31 R, 1910) 
Tariful No. 1, anexa.E dela regulamentul serviciului 

administrativ în corpurile de trupă prevede compunerea 
raţiei normale de furaj pentru tot felul de animale și în 
toate împrejurările, Această tarilă este modilicată în ceeace 
privește raţia în timp de războiu și înlocuirea raţiei nor- 
male, la caz de nevoie, cu altiel de furaj prin regulamentul 
serviciului subsistenței în campânie. 

__ Prin ordinul cireular No, 5750 din 27 lulie 1909 s'a 
fixat o aită raţie de furaj, după care s'a făcut aprovizio- 
nările anul trecut. 

Acest ordin se revoacă, fiind contrariu dispoziţiunilor 
regulamentare. In aprovizionările viitoare cantitățile se vor 
calcula pe baza tarifei regulamentare, adică 5. chilograme 
fân, 4 ovăz și 3 paie, cu excepţiuniie prevăzute pentru di- 
ferite animale și în diferite împrejurări. 

Se va putea reduce cantitatea de fân cu un chilogram, 
şi în schimb a se spori acea deovăz cu !/, chilogram, ” 
adică raţia normnplă să fie de 4 chilograme fân, 412 chilo- 
grame ovăz, 3 chiloge. paie. Lu aceasta se va ţine sod0- 
„teală de starea recoltelor și valoarea ei. Dacă tânul id 

'* 

    

 



  

   bg 

  

“abudent şi eftin, neîntrecând juroătatea valoarei ovăzului 
““în greutatea egală, se va prefera fânul iar invers ovăzul. 
i Pe aceste date se vor calcula. și face. aprovizionările - 
ș, viitoare. 
* 

„ti 2 D. M. No.496 din 23 Iulie 1911, relativă la modul cum 
| î + urmează a se proceda cu hrana boilor prevăzuţi în buget 

“ (M. O. 3i R.199) 
Având în vedere că în buget se află prevăzute alp- 

caţiuni pentru hrana boilor din serviciul armatei, pe lângă . 
acea a cailor; | 

Având asemenea în vedere că pentru hrana. acesor a- 
nimale corpurile procedează în diferite moduri; _ 

Pentru a stabili o regulă uniformă. pentru toate coi- 
purile şi serviciile armatei, | 

Decid: | 
„ Î. Fânul se va distribui după tariful prevăzat de regu- 

lamentul serviciului administrativ (7 kilograme de bou pe 
zi) din cel aprovizionat pentru cai. | | 

Lichidarea se va face la un loc şi prin aceleași acte. 
ca și. pentru caii armatei. 

Ea 2. Tărâţele se vor distribui asemenea după tarila din 
„> regulamentul serviciului administrativ (4 chilograme de bou 
“spe zi,) după cum a fost modificat prin D.M. No. 44/901). 

„Aceste 4 chilograme tărâţe se pot substitui, dacătre- 
buinţa va cere, prin porumb, orz sau ovăz care. va trebui 
stărâmat, căci boii nu pot mânca bine boabe întregi. 

Costul tărâţelor sau a furajelorce se substitueacse va 
„ordonanța dela articolul respectiv al: furajului. | | 

- 3. Sa. va avea în vedere că atât valoarea fânului, cât: 
şi a tărățelor sau a furajeler substituite să nu întreacă a- 

„locaţia de 80 bani pe zi, mieşorată cu economia de 7oj;; 
; contrar, diferențele se vor suporta din veniturile fondurilor 
„de, întreţinere ca -și până în prezent. | 
a 4. Paiele se vor distribui din cele aproviziotiate de corpui | i aid 

| Costul lor se va crdonanța dela art. 35 al bugetului 
po pe exerciţiul 'cuvent, în limitele tarifei de 4 bani de bou 

pe zi. i St 
„__9. Poteovitul. — Nefiind prevăzute alocaţiuni bugetare ! 

E rămiine ca potcovitul să se suporte din veniturile fondurilor 
(N „de întreținere ca şi pânâ acum, 

ţ . ăi      
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3. Ordin circular No.7 M.O. 7 R. 1911 relativ la modul 
cum urmează a se mări sau micșora rația 

de furaj a cailor 

Este ştiut că munca la care sunt supuși caii trupelor nu este tot deauna aceiaşi ; ea variază după felul instrucției în diver- sele ei perioade, crescând cu mult în epocile de concentrare 
manevre, etc. şi deci este nevore ca și regimul lor alimentar să varieze în raport cu uensitatea de muncă la care sunt su- puşi caii. 

Această bună prevedere este regulamentată de art. 582 din serviciul interior, care împuternicegte pe comandanții de corpuri a micșora raţia zilnică atunci cân se lucrează mai puţin, pentru a spori atunci când se cere mumcă mai multă. - 
Aplicarea acestei măsuri, însă, nu se face curi ar trebui astiel că în loc să dea rezultatele dorite,' din potrivă dă nașters la multe neajunsuri şi chiar la abuzuri. | 
Astiel în multe corpuri unii comandanţi de escadroane sau baterii fără să îi avut grija a realiza economii în epocile potri- vite, măresc raţia cailor, în diferite ocaziuni nejustificate, în spe- ranţa că vor realiza acele economii mai fârziu, ceeace are de rezultat că asupra unităţilor lor figurează in permanenţă deficite pe cari cu ocazia mutărilor le transmit succesorilor lor, cu știrea sau fără știrea şelilor respectivi, | Ca consecinţa, când lipsurile se descoper, urmează inevitabil o mulţime de cercetări, reclamaţii, stabilirea tesponsabilităţilor cari, in alară de inconvenientele la cari dau loc mai au de re- zultat a discredita bunul renume de care irebue să se bucure administraţia armatei, incredinţată ofiţerilor ei. Pentru a pune capăt acestei stări de lucruri, comandanții de corpuri sunt datori a priveghea cu cea mai mare luare aminte dispoziţiunile art, 582 din regulamentul asupra serviciului interior stabilind anume prin ordine de zi epocile când raţia regulamen- tară poate Îi redusă, precizând cu cât anume, pe cât timp şi la Cari unităţi, după cum o psrmite starea cailor respectivi. Tot asemenea dânşi vor hotărâ Când în ce ocaziuni se vor putea mări rațiile regulamentare şi aceasta numai în limitele economiilor realizate, iar nu în scontarea celor ce speră a realiza pe viitor. 
Ca sancţiune, ajutorii comandanților de corpuri sunt per- sonal răspunzători şi obligaţi ca la finele fiecărui trimestru să constate de fapt situaţia Iurajelor la fiecare unitate în parte, sta- bilind lipsurile ce vor fi existând, pe cari le vor imputa imediat comandanților respectivi, neadmiţându-se sub nici un motiv ca asemenea lipsuri să se lase a [i acoperite prin economiile ce vor pretinde a se realiza în viitor. a: „* Comandanții de corpuri sunt la rândul lor, răspunzători dată nu vor priveghea executarea acestor dispoziţiuni de căţre aju- torii lor, : pi 

Ei 

  

  

 



  

?. D-nii comandanţit de divizie vor da cuvenitele ordine ofi- 
„ferilor de intendenţă, ca atunci când fac verificările la corpuri 
„să constate şi să le raporteze orice abateri vor constata dela dis- 
poziţiunile ordinului de faţă, A 

4. Ordin circular No. 24 din 2 lunie 1911, relativ la 
alocaţiile de furaj în natură la cari au drept caii ofiţerilor 

încetați din viță sau retrași din armată 

(M. O. 24 R 1911) | 
Avănd în vedere că regulamentul soldelor în vigoare nu 

conţine nici o dispoziţiune in privinţa furajului la care au drept 
Caii ofiţerilor înceţaţi din viață, demisienaţi sau retrași din ar-. 
mată, până la data când îi pot vinde şi lua din grajdurile cor- 
purilor unda au avut drept ia alocaţii, se dispune următoarele : : 

a) Pentru ofiţerii încetaţi din viaţă se va aloca îurajul cailor 
la care ar avea drept, cel mult încă 30 zile, în care timp cai 
trebue să fie luatiţi de familie ; | 

b) Pentru ofiţerii retraşi din armată, demisionaţi sau. refor- 
maţi, se va aloca furajul pe timp de 15 zile, după împlinirea 
cărui termen caii trebuie să iie de asemeni luaţi de ofiţeri. 

Dacă familia sau ofiţerii nu iau caii in termenele fixate, ei 
se trimit de corp şi se lasă la domiciliu, incheindu-se precas- 
verbal asupra  procedării urmate. 

Când ofiţerul sau familia oiițerului mo.t ar părăsi garni- 
„zoana şi nu şi ar ridica caii in termenele prescrise mai sns, ei 

- se vor vinde prin licitaţie publică la oborul de vite; iar suma 
„ opținută se va consemna la Casa de depunzri pe numele ofi- 
"“ 4erul sau al familiei. , 
i €) În caz când caii sunt cumpăraţi cu bani înprumulaţi 
„dela Casa de credit a ofiţerilor se va proceda conform D. M. No. 
“118 din Monitoru Oastei No. 18 din 1908, peniru despăgubirea 
Casei de sume!e ce s'ar-mai datora. 

5. Ordinul ministerului No. 5521 din:3 August 1911. 
relativ la modul cum urmează a se face alocaţiile de 
pae, când corpurile aprovizionează mai mult. . 

Prin decizia ministerială No, 260, publicată îa M. O. 
No.. 23 din a. c. Sa dispus ca alocaţia pentru pae să se 
dea corpurilor la fondul de întreţinere, de unde să se 
facă toate cheltuelile relative aprovizionării, iar pentru o 

„Mai mare înlesnire sa admis ca să se dea oameni la 
lucru în scopul ca să se poată aproviziona .o cantitate 
mult mai mare de pae, în care să se îndestuleze Şi ce- 
lelalte nevoi ale corpurilor, precum : umplerea saltelelor 
pernelor, etc, precum și a se spori raţia regulămentară
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Aceasta a fost și este economia măsurei luate de 
minister, 

Din relaţitinile ce avem rezultă, însă, câ uni ofiţeri 
de intehdentă, printro in repretare strâmtă a dispoziţiilor. 
regulamentare, nu admit în alocaţii decât cantitatea de 3 chgr. pae dc cal pe zi, astiel să chiar dacă corpurile au reuşit să facă aprovizionările de pae peste cantitatea 
obligatorie în raport cu alocațiile . date pe numărul de 
cai, totuşi ele nu pot profita de economiile realizate. 

Aducând aceasta la cunoștința d-voastre, cu onoare 
vă rog, Domnule general, să binevoiţi a da cuvenitele 
ordine în sensul' ca corpurile să fie libere a întrebuința economiile realizate, la aprovizionarea paelor pentru îm- 
Dunătăţirile necesare atât la îngrijirea cailor, cât şi la 
celelalte nevoi ale corpurilor. 

Este bineînţeles că aceste dispozițiuni nu se pot 
aplica decât corpurilor cari prin bună administrație au reuşit ași constitui economii cu Ocazia aprovizionărilor. 

Pentru ă fixa ideile se dă următorul exemplu : 
Un corp cu efectivul de 500 cai a primit alocaţia 

bănească din care trebue să aprovizioneze cel puţin can- titatea de 500X 365X 3—547500 chigr. paej 
Dacă corpul însă a reuşit a aproviziona 700.009 

Chgr. pae şi le-a înregistrat pe bilanţ, atunci este natu- ral că peste alocaţia de 3 chigr. de cal pe zi, el poate dispune pe întregul an încă de 152.500 chgr. pae cari trebuesc alocate pentru sporirea rației cailor sau alte ne- 
cesităţi; pe când dacă n'a aprovizionat decât cantitatea 
corespunzătoare cu. tarila regulamentară, atunci este în- 
vederat că nu i se poate aloca decât rația fixată de tarilă. Alocaţiile din economii se! vor fixa de şefii de cor- puri prin ordin de zi. 
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) 8 | 10 din cantitatea de ovăz (800 gra- » » grâu me pentru un kilogram ovăz), » porumb ) 
Tarâje de grâu, ds po- 

rumb, etc. Da 
Pae de grâu, secară, ete, 

Art. 85 
| | - TARIF No. 2 | î] 

: i De alimentele ce se pot substitui raţiilor ordinare de furaj îi - e ere iii 
: i 3 25. 

| a 
E a = o Se pot înlocui cu: In cantitate da: | mt & po | o 

Sparcelă DS tata nd Lucernă In cantitate egală cu fânul Ş Pae sau In cantitate: dublă decât fânul,. a Fân | Ovăz sau orz | Jum. din cantitatea de fân. | . E Ă | Morcovi sau păstărnaci. Intreitul (1) cantităţei de fân. a 3 : e. : n Cantitate egală, insă totdeauna a- i, Trifoi, borceag sau meiu I mestecat cu fân în proporție de! |3.| 
| | Grâs, porumb E | ! Meiu - ! aţi 

, 
i Ia cantitatea egală, dar nu se va: în- A Hrișea lopi de 1 | 4 din raţie, N Maia | Făină de orz - - - IER » mp Secară - 

m 

) 3 | 2 din cantitatea de ovăz (1.500 gra- 

  

Borceagi mază, me pentru 1 kilogram ovăz), ; . orce > 
. a 

” 
! Fasole PI linte fartă ! | 4 din cantitatea de ovăz (250 gra. pp Ovăz, grăunțe de in me pentru 1 kilogram Ovăz). - Și h “| Ovăz || Ceapă, floarea soarelui numai pe timp de maxim 6 zile. 0 sauna (| _ j ; | 6LA din cantitatea de ovăz 6 (kilo- lipsă || Morcovi sau păstărnaci grame pentru 1 kilogram ovăz). 1 Qrz 

4 | 1 din cautitatea de ovăz (4 kilo- cae gtâme pentru î kilogrâm ovăz) şi pici] e za întrun caz mal malt de 25 kgr. pe zi ; 
Îl n cantitate dublă (2 kilograme pen- aa aa tru 1 kilogram ovăz), [a 4—1 din cantitatea de ovăz "(4 kilo- grame pentru 1 kilogram 0vâz), 
In cantitate epală. | | 
1 | 2 din „cantitatea paelor (300 grama|: pentru i kilogram paie, | a l | 4 din ctntitatea paelor (250 grame] . - î pentru 1 kilogram pae), 3 : 2 | 1. din cantitatea paelor (2 kilo- „ Steme pentru 1 kilogram pac), 

Furaje verzi 
h E i 

| Fân şi furaje artificiale . 
          
Pae de tot felul 
Pae de secară 

şi de orz 

Fân şi furaje artificiale 

  
Ovăz sau orz 
i   
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Anexa lit, F 
N (Art, 89 R, A), 

Tabloă de alocaţiile combustibilălai 

A. Pentru fiert hrana 

a) Câte un kilograme lemne) pe zi de om, când sunt mai mult de 50 oameni la ordinar, alocându-se după oameni hrăniți la ordinar | b) Câte 50 kilograme pe zi, când sunt la ordinar mai puţin de 50 oameni, alocându-se după” numărul zi- lelor; e 
c) Când se prepară mămăliga, “se alocă în plus câte jumătate kilo de om pe zi; | 
d) Când hrana se prepară în câmp deschis, aloca- * ţia e de 1 kilo, 250 grame de om pe zi şi de 60 kilo pentru mai puţin de 50 oameni, 

B. Pentru încăleit 

_a) Câte 30 kilograme lemne pe zi de fiecare sobă în cazarmă și 50 la infirmerii şi spitale, după constatări 
speciale; 

b) Când sobele sunt mai mari decât cele obișnuite „se lace constatări de cantitate ce'i trebue şi se cere „aprobarea ; 
„ €) Câte 1 kilograme lemne şi 20 kilograme cărbuni 

cel mult pe zi. pentru sobele ce ard cărbuni Cardif sau „Coks, dupa constatări speciale; | i 
„x. d) Câte un kilogram pe zi de om în bivuac, pe timp. iriguros; după ordine speciale. 

Nota. 1. — Relativ la reducerea cu 20 la sută dina- 
locaţii: şi aprovizionări a cantităților de conbustibil, vezi ord. cir, No. 11-M. 0. 21 of. 1901 p. 419 şi ord. 64 de mai jos, 

  

——— 

1) Alocaţiile de lemne sunt considerate de esență tare ca; stejar cer. gârniță, etc.; când iemnele sunt de esență moale, atunct alocaţia se - Sşoreşte cu 25 le sută, aşa că se va da; i kilogram, 250 grame lempe e- - Senţă moale, în loc da 1 kilogram esenţă tare, A 
*  
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Ordin circular No. 64 din 11 Iulie 1912, relativ la 
alocaţiile de combustibil ce urmează a se aloca pentru 

încălzitul sobelor la corpuri şi servicii 

M. O. 20 R, 1812 
Tabelul anexă lit. F, la art 89 din regulamentul 

asupra serviciului administrativ. în corpurile de trupă, 
prevede tariiele de combustibil cari se alocă pentru Îiertul 
hranei și încălzit, | | 

Aceste tarife, din cauza insulicienței alocaţiilor bu- 
gctare, au fost reduse cu 20%, astiel că se -acordă 24 
kgr. lemne pentru încălzitul unei sobe şi 40 kgr. la sobele 
inlirmeriilor și spitalelor acele ocupate de bolnavi. 

Alin. & prevede că, dacă sobeie sunt mai mari decât 
ceie obişnuite, se fac constatări de Cantitatea ce trebue 
şi se cere aprobarea, care trebue dată de minister pe 
baza actelor de constatare ce urmează să i se trimită 
la timp. E . 

Din tabelele prezentate de comandament, pentru a 
stabili cantităţile de combustibil ce trebue a se aprovi- 
ziona în acest an, se vede trecut un număr însemnai de 
sobe cn alocaţii diverse de 12, 24, 30, 40, 48, 50, 60 
ker. şi puţine (calorifere). cu alocaţia de 200 la 600 kg. 
pe zi. Toate aceste alocaţii s'au făcut pe baza consta- 
tărilor oliţerilor de intendență, fără însă să se ceară a- 
probarea noastră. 

Incălzitul se aprobă cu începere dela 16 Octomvrie 
„la 15 Martie viitor. pentru tot felul de sobe și Oricum 

ar varia timpul. | | 
De regulă la început în Octomvrie şi la sfârşit în 

Martie viemea. este frumoasă -şi nu este nevoe de în- 
Călzit, astiel că se realizează * economii însemnate, chiar 
pe timpul iernei sunt zile calde câud este nevoe de 
puţină încălzire. Cu ceeace rămâne economie în aceste 
zile se pot mări cantităţile în zilele când este ger şi se 
simte nevoe de o distribuiie mai mare -de lemaea. 

_ Comandantul corpului sau şetul serviciului pe timpul 
perioadei de încălzire, pot mări sau micşora - raţia: de 

” distribuţie zilnică și a acorda la-unele camere mari mai 
mult economisind dela cele mici şi dela acele cari n 

„au nevoe a se încălzi în toate zilele, Singura îndatorire 
„E Se îmo115 este ca alocaţiile acordațe pe întreaga pe 
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rioadă de încălzire să nu fie depășite şi să nu se pro- ducă deficite. | | | 
In acest scop pentru viitor sobele de orice îel şi orice mărime vor avea o alocaţie de 24 kgr. în orice camere ar [i instalate, iar acelea dela infirmerii și . spi- tale ocupate de bolnavi câte 40 kgr. pe zi de fiecare, Pentru instalațiuni speciale, cari cer alocaţii mai mari, constatările ce se vor lace se pun aprobării mi- nisterului, mai înainte de a începe perioada de încălzire. 

Comandamentele nu vor putea aproba decât alocaţiile de 24 și 40 kgr. precum și combustibilul ce Sar fixa pentru spălatul rufelor. ! 
Nota 1. — Relativ la alocaţia de paie pentru bivuac, No. 26 M. O, 30 R. 1901 p, 302 care prevede a se aloca: Câte 1 kgr, de on, când trupele vor bivua:a dela 2—5 zile, Câte 2 , „Pe 10 zile, când trupele vor bivuaca acest timp . Câte 3 „ , >» când trupele vor bivuaca pentru 15 zile, Nota 2. — R-iativ ia alocaţia pentru pichete, vezi D. M. NO. 264 M O. 30 R. 1900 p. 667, câte 6000 kgr. lemne pe an de fiecare pichet. i Nota 3. — Pentru timp de râsboiu, vezi tariiul următor, extras din ro= gulamentul de subsistență în campanie M, O. 20 p. r, 1906. Vol, Ii 

TARIFA 1) . 
, Combustibitului şi paelor de aşternut 
A. Rafia combustibilului pentru preparatul hranei 

Lemne sau cărbuni 
Kgr. Kgr, 

vezi ord. cire, 

1 Raţia individuală pentru ordinarul trupei găzduită la locuitori când aceştia nu procură com= . bustibilul .. 
sau 25 2. ldem, campată sau paracătă Sau bivuacată. 1,2  sau-: 0, 

B. Raţia combustibilului : pentru încălzit 
Raţia individuală pentru focuri în bivuac când vor fi autorizate, ....,, i... 
Această raţie va putea fi alocaiă şi altor trupe probarea comandantului, “ 
Pentru trupele baracate rația sovelor, sau vetrelor se fixează de co- mandament. - i 
C. Rafia paelor pentru așternut (alocate după ordinul 

1,5 san 0,7 
nebivuacate, după a- 

- comandarnentului 
N . 

„ | Pentru cai Pentru oameni „1 Raţie întreagă — "7 kgr, 5 kgr. 
sau — | 

1/4 raţie — 3/2 kgr. 22 kgr, 'tupele bivuacate sau baracate au în totdeauna drept. la o jumătate, - 

1) Comandamentul poate oricând aproba suplimente la rațiile prevă< zute în această tarifă, . _ 
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Raţia întreagă se alocă în prima zi de bivuacare sau baracare 
sau când se ordonă primenirea complectă a paelor. - 

Comandamentul poate interzice distribuțiile de pae pentru 
aşternut în barace, când ar erede că s'ar putea da loc la incendiu. 

Anexa litera G 

(Art. 97 R. A: 

I. Instrucţiuni asupra furicționărei atelierelor în corp 

Atelierul corpului luncţionează sub supraveghiarea 
şi răspunderea maestrului Și sub controlul ofițerului cu 
 înbrăcămintea și a ajutorului comandantului. 

La primirea părţei anuale de materii de înbrăcă- 
minte, șeful corpului hotărăşte, prin. ordin de zi, ordinea 
confecţiei. efectelor. 

Din materialul destinat pentru cea întâiu conlecţie, 
se ia o parte egal cu 10 efecte, după tarii, din care 
în fața ajutorului şi a ofițerului cu înbrăcămintea, se 
croeşte după modelele şi după taliile regulamentare, şi 
dacă rămâne postav economie se declară cantităţile ce 
rămân, avându-se ca normă această croială. Pentru croe- 
lile viitoare. maestrul este răspunzător de economie. 

La linitul coniecţiei, economiei de postav i se: dă 
destinaţia hotărâtă de comandant, potrivit regulameutelor. 

Maestrul i se dă din magazia corpului materia- 
lele prime pentru două zile de lucru, adică pentru ziua 
ce lucrează lucrătorii şi pentru ceeace croeşte el ca să 
dea a doua zi îu lucru; apoi, pe măsură ce dă la ma- 
gazie parţile contecţionate, primeşte alt material. 

La linele săptămânei ajutorul primeşte definiliv e- 
jectele coniecționate, obsarvând conlecţia potrivit broşu- 
rei şi, ori le depune în magazie, ori se reîntore în a- 
telier spre modificare. . | în 

Cheltuelile ocazionate cu aceasta se imputa maes- 
trului. | 

Cele. admise, la sfârșitul confecţiei sunt supuse co- 
misiei de aprovizionare care hotărăşte delinitiv asupra. 
primirei sau respingerei lor, prin dresare de proces- 
verbal; cele admise sunt. timbrate cu “data coniecţiunii 
şi înscrise în registrul model 287. 
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„_Accesorlle de couiecţie stabilite după tarife şi apro- 
„bate de minister se cumpără din comerciu și prin mij- 
loacele ordinare și dacă, din tocimeli sau variaţii de 
preţuri, rezultă economii, cu aceşti. bani se cumpără tot 
material. de confecţie, care rămâne corpului pentru re- - 
paraţii şi întreţinerea în cursul anului, precum și pen- 
tru coniecţia economiilor de postav, 

Ajutorul ţine socoteală exactă a acestor economii. 
Atelierele lucrează în orele prevăzute în program; 

“2 din ultima zi a săptămânei este destinată curăţirei 
sculelor, desinfectărei și curăţirei localurilor. 

Conlecţia efectelor de înbrăcăminte se face de. o- 
biceiu în timpul iernei, începând dela Nonmbrie, așa că 
pâna la 1 Aprilie să lie terminată. 

In luna Noembrie se reajustează partea anuală pusă 
pe oameni şi se aplică semnele galoanelor. | 

Indată ce sa pus bluzele de vară în purtare se 
stabileşte devizul de reparația G. C. tunici și: mantale 
cari imediat intră în ateliere, adică pe timpul cât se 
poartă bluzele. . 

Aceste efecte se repară, începându-se întâiu cu 
mantalele, aşa că la epoca manevrelor de toamnă, con- 
centrări și tragere, ele să fie în bună stare și date pe 
oameni. e | 

Tot în ăcest timp se repară şi aduce în bună stare 
toate electele de toate categoriile din corp şi magazii, 
cari au nevoe de reparaţii. 

In cursul “anului, în toate zilele de iucru, două ore 
sunt rezervate în ateliere pentru repararea şi întreţine- 
rea în bună stare a înbrăcamintei, echipamentului, ca- 
Zarmaâmentului etc. allate pe oameni; pentru aceasta, 
atelierul de croitorie destinat. câte doi. trei croitori de - 
fiecare unitate, care în aceste două ore zilnic se ocupă 
cn aceasta. 

Atelierul de cismărie neconiecţionând încălțăminte, 
are în sarcina sa numai întreţinerea încălțămintei oa- 
menilor, şi aceasta se face începând în întâia zi a săp- 
tămânei cu încăițămintea unităței întâia, apoi ă doua şi 
aşa mai departe, încăt în fiecare săptămână încălțămin- 
ica să se poată trece, dacă are nevoe, prin ateliere. 

- Pentru stricăciunile mai urgente şi accidentale și | 
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în acest atelier se procedează ca şi în acel de croitorie 
cele două ore pe zi sunt destinate. reparațiilor urgente 
din toate unităţie și cari nu pot aștepta ziua de rând. 

Materialele de reparaţie în acest atelier constau din 
pingelele şi furdalele date ca parte anuală din minister 
sau “cumpărate dela Îabricanţi, și din vechiturile ce nu 
se mai pot vărsa sau vinde. , 

Pingelele şi furdalele se păstrează în magazia cor- 
pului şi se dau pe liste nominale, cari apoi, certificate 
de comandanții de unități, după primirea reparaţiunito r 
servesc olițerului cu îmbrăcămintea la scădere. 

Atelierul de cismărie, cu șeful său, are în sarcina 
sa întrețincrea și ungerea cismelor din magazia corpu- 
lui care se va face contorm cu instrueţia anexa lit. 'O. 

Atelierul de curelărie are-sarcina întreţinerei în bună 
stare a harnașamentului, atât de grajd cât şi de serviciu, 
sub supraveghiarea maestrului aurelar, care examinează 
acest harrașament după fiecare exerciţiu înhămat. Ma- 
terialul de reparație se aprovizionează de corp şi se 
păstrează de ofiţerul cu înbrăcămintea. | 

Acest atelier are în sarcină întreţinerea şi -ungerea 
întregului harnașainent. care'se va face- coniorm preve= 
deriior din instrucţia anexa lit. O. 

Atelierul de armurdrie. Maestru armurier are în- 
grijiriea întregului material de trăsuri şi armătura, însă 
numai în ceeace priveşte întreținerea şi reparaţiile de 
mică importanţă, liind oprit a se lace reparaţii cari nu 
sunt posibile cu mijloacele atelierului. EI, prin inspecții 
lunare, stabileşte starea materialuiui şi a reparațiilor ne- 
cesare, întocmind două tabele: una de ce trebue să se 
facă în arsenal și alta -de ce se poate face în corp, şi 
apoi se pune în lucru, după aprobarea comandantului. 

| “ Reparaţiile urgente, cauzate prin accidente” se fac . 
imediat şi, dacă e posibil, chiar în aceaşi zi când s'a 
produs şi constatat. 

Maestru cu lucrătorii lui inspectează materialul atât 
la plecare cât şi lă întoarcere, după liecare tragere și 
exerciţiu. | 

Are şi întreţinerea trăsurilor din magaziile oliţeru- 
lui. cu îmbrăcămintea și celui. cu aprovizionarea, pre- 
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    - EI aa Aa 
Cliin: şi revolverele şi săbiile dela unităţi Şi din magă- .: Za corpului. Se a ii Revolverele trec. prin atelier înainte şi după fiecare. „Alragere, pentru a îi examenate și apoi unce de armurier, f: Atelierul de potcovărie' Maestrul potcovar, sub pri- -vighiarea veterinarului, e dator a se asigura' .de buna 3 

- * i . 
Ă | 

zi stare a potcovitului cailor: în toate timpurile; pentru a-. . 
Ei 

: ceasta, el în fiecare. zi imspectează „cu potcovarii săi 

   

      

grajdurile inaintea instrucției. și fixează potcoavele ce sunt. . Siate, sau înlocieşte- pe cele rupte, și imediat după exer- a „ ciţiul. complectează lipsurile. aa Da „Potcovitul. genera! îl face de patru ori: pe. an, cu i deosebire înaintea exerciţiurilor “deprimăvară şi mane-.:.  Vrelor de toamnă. De | Curăţirea are loc cam la: șest săptămâni, când - se | curăță unghiile şi se bat potcoavele din nOU: iar cele lipsă sau rupte se înlocuesc cu potcoave din: cele prelă- „cute. După .o potcovire. novă, toate 'potcoaveie 'vecfii se. adună și. sa clasează cari mai pot fi întrebuințate la : premeneli şi cari nu. Cele ce nu se mai pot bate se preiac în foc, făcându-se din două una. Apoi toate aceste. :. potcoave se predau” ofițerului. cu îmbrăcămintea care se . înregistrează cu ele. „o i: N d „In interfalele de potcovit, atelierul. lucrează: la pot-. icoave” noui, însă aşea' ca în totdeauna în. magazia 'cor- . spului să se alle 1.609—2.000;de potcoave, cai. se pri- *fminesc la fiecare epocă: de poicovire mare. da e Nota i.—D. AM. No, 541, O. 36 PR. 1911 relativă .; i lucrarea polcoavelor cailor artnatei, conservarea lor, ete, 4. Pentru ca trupele Călări şă poată scoate repede și pe orice . i. “timp toţi eaii la exerciţii, marșuri sau manevre, E Sa 

1. Toate potcoavele cailor: armatei se vor lucra în aşa fel Ca să li. se poată așeza oricând colți cu şuub. i e "Fe. fata de. tocire a -potcoavei, în jurul găurei șurubului, „VA, Date, p'scobiură Circulară în formă de găvăneaiă, având âdânțimea -upui. gang. ce ghivent,. slujind a ocroți ghiventul . - câudj talul 'ufiblă “fără -colţi. In acest scop pot:oavelă vor avea  . „0 grosime de cel''puţiv/ 8 mn. pentru câ şurubul coltului să... „Nu iasă din potcoavă. pe faţa ei de sus, *. 
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    2. Ghiventul şa va tăia străpungându-se potcoava | perpendicular; el va avea cel puţin trei șanțuri (ganguri curate, (bine adâncite) și de dimensiunea întoemai a şu- rubului colţului: în care scop se vor întrebuința burghie conice de 12:/, mm. (0 jumătate ţol). 
3. Pe 'dată ce sau lucrat potcoavele se vor înmuia | în ulei de in fart, se vor lăsa să se svânte şi se vor lega 4 perechi-perechi ca cele uzate. | După aceea se vor vărsa la stocul potcoavelor mobi- 

izării, păstrându-se în magazii sau remize farite de umezeală. 
„Pentru potcovirea curentă se vor luă din cele mai 

vechi, aflate în magazie, pentru ca stocul să se preîno- 
iască continuu, . a 

4. În magazie potcoavele se vor așeza în ordine pe vastele sau în cutii de lemn, clasate pe categorii după 
dimensiunile lor și data lucrării lor. 

5. Colţii se vor lucra în atelierele de potcovărie ale 
corpurilor sau, la nevoie, se vor cumpăra din comerţ, după cum va fi maj puţiu costisitor. - | Cei bonți vor avea lungimea de 2 c, m. (afară de. „Șurub), iar cei ascuţiţi de 2 i/ e. m. 

Colii se vor întnuia în ulei de in fert şi se vor păstra, în 
cutii de lemo, feriți de! umezeală, întocmai ca potcoavele. 

6. Când timpul sau drumul primejdueşte caii la alu- 
necări, îl vor înşuruba la ramura dinăuntru, totdeauna „un colţ bont; la ramura din afară unul ascuțit sau tot “unul bont,: după împrejurări ; pe alunecușuri mari (tot- 

„ dsauna pe gheţin) colţ ascuțit. | „Ta toate celelalte împrejurări caii vor sta în grajduri 
și se vor scoate fără colţ, iar găurile potcoavelor se vor 
lăsa destupate sau se vor astupa cu bucăţi de cârpă înmu-! 

„date într'o grăsime oarecare. - : 
Corpurile vor lua, însă, totdeauna, cu ele în marșuri, / la manevre, în tabere, ete,, colţi spre ai putea așeza la - 

  
   

                          
     

  
potcoave, oricând va îi nevoe, a 

7. Şcoală militară de poteovărie va “lucra, din oţel și 
va trimete tuţuror corpurilor de trupă câte un model de 
potcoavă, cheie pentru colţi şi un ciocan de găvăneală, 

„_* De pe aceste modele corpurile își vor confacţiona - 
numărul de asemenea scule de cari" vor avea nâvoe. Costul -- aceator trei modele va fi de. trei lei sumă ce se va în 

4    
 



   
         a de corpuri 'direct școalui peniru plata materialului, - 

Publicarea prin Monitor. a; prezentei: decizii servă,. 
ept notificare, -. - RI E - ș Nota 2. — 9: M4.443M. 0,41 R'.1910 relativă la îi- 

fințarea atehevelor”de' confecție la corpurile de trupă, . : _„ Atelierile. de' confecţie Ia corpurile de trupă. au ne- tăgăduită importanță, „prin' aceia 'că: dau corpurilor pu- 
tinţa de a repara echipamentul de toate categoriile la timp.” 
„așa că se asigură menţinerea lui în serviciu în bună staro' 
“pe timpul de durată regulementară, afară de aceasta, par- =. = tea anuală a îmbrăcămintei putând fi confectionată în îi 
aceste ateliere, ea se poate ajusta „pe Oamerii cari. astfel --; suut netăgăduit mai bine îmbrăcaţi ca în cazul când pri- 

nesc: îmbrăcămintea confecţionată găta dela atelierul - - 
entral. N E Mi 
„Având în vedere că -pentru anul acesta corputile nu ., „posedă ateliere proprii 'și că prin urmare,: întreaga parte... "anuală va trebui să fie coniieționată „găta dela atelierul .. "central. - | e n 

; - Decid: a i 
„ "Anul acesta corpurile. de tfupă din toate armele vor „a 
ua măsuri spre a organiza ateliere, așa că în anul viitor. 
ă poată contecţiona ele însăși partea anuală. 

iii «Când meseriașii croitori și cismari din plutonul A. R. 
“au fost suprimaţi din buget, se autoriză. corpurile a alege -  de-atum și destiha pentru. ateliexe oameni găsiţi apți la 
„ companii, baterii şi escadroana din contigentele mai "+, vechi şi- dintre acei care au intrudţia complectă. In bu-: „+ “*getul anului viitor aceştia vor. fi prevăzuţi peste efectivul... : combatant, o pu Si „Ministerul vă, plăti corpurilor pentru;confecţia îmbră=. |. “Cămintei sumele prevăzute în tariful special al atelierului „„„ *entral de contecţie, cari dnpă experiența dia „trecut, „Bau dovedit că sunt suficiente când se întrebuințează uerători .. militari şi din cari 80 acoper choltuslile da coa- : iecţie, şi plata "maeștrilor: E a a | „Atelierul central va „contecționa numai :: partea anuaă la companiile . de administrație, subsistență, ganitari și oamenii de teipă dela diferite servicii ale armatei, pre- „Cum şi îmbrăcămintea pentru. mobilizare. | i | i Prevederile: regulamentului de. administraţia relatii Dia Na J 
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„ 

- la rotația ce trebue păstraţi, pubând în serviciu efecte de îmbrăcăminte cele mai vechi, se va respecta în totul, iar corpurile vor avea grija a ajusta electele -pe oameni 
prin atelierele lor proprii. a 

Corandamentele vor îngriji a aduce la îndeplinire pre- „vederile deciziei de faţă până la lanuarie 1911 când “Vor raporta ministerului cele ce trebue să se prevadă în 
"buget, 

Nota 3. — Relativ la înființarea. și funcţionarea ate- „lierilor regionale de confecţii cu depozite de echipameat, la corpurile -de armată, vezi instrucțiunile ministeriale publicate în M. O. 16 R. 1916... -. 
Idem pentru organizare de ateliere la taberile Şipote și Işalniţa de reparat efectele” de îmbrăcăminte și încălţă- minte, M.. O. 3 şi 16 R. 1916. a 

„Nota 4. — 1). A. No. 327 din 27 Iulie 1916, relativă la veparațiunile încălțămintei la corpurile de trupă şi des- 
" Hinaţia celei scoase ajară din serviciu, | | 

Având în vedere că încălțămintea se scoate afară din 
serviciu înainte de termen diu cauză că nu se repară la timp a lipsei de supraveghere a comandanților de u- 
nităţi, în. timpul portului ei de către soldaţi, precum și 
neatenţia ce se dă încălțămintei scoasă afară din serviciu 

“ Ordon: : | | | 
“Pentru mici reparațiuni spre a preveni stricăciunile la încălțăminte, și pentru reparaţiuni “radicale, se înfiin- „țează două feluri de ateliere la, “Gorpurile de trupă: 

   
“aţi cu ziua, precum și cu materialul prim întrebuințat 

  

â) Ateliere pe unităţi de companie, baterie sau esca- 
dron, compuse din minimum 2 cismari, din cei cari îi au 
unitățile ; | E | | b) Un atelier da compania. de depozit compusă din- minimum 24 cismari, luaţi din prisosul Oamenilor de a- „esastă meserie, aflaţi la unități din complectași şi numai la neajungere se pot angaja civili cu ziua. a 

„Acest atelier va fi condus. de un maestru-șef care, - “până se -va prevedea în buget, va îi plătit de corpuri din- tr'o auumită alocaţie care se va hotărt ulterior. : | „In acelaş fel 'sa va proceda şi cu Inerătorii anga= 

pentru reparaţiuni. Mi | 
„+ Primele - ateliere, aude scop a preveni, stricăciunil 

  

  
  

  

  



           

  

încălţămintea semnalată de şefi, sau chiar din iniţiativa. “oldatului ; în ela se fac următoarele reparațiuni : prinde-... rea Cu cue ca tălpei desfăcută, repararea pingelelor, â fe=. ţelor de tocuri, urechi la cisme, cusutul sau peticul fe- . țe:er și alte mici reparaţiuni, a _ : „Atelicrul corpului axe de scop a -face reparăţiuni ra- dicale la încălțămintea vărsată de micile unităţi. ă „La magazia corpului nu se varsă decât acea încăl- țăminte 'care a trecut prin micile ateliore şi are-.nevoa de reparaţii mai mari, și numai după v prealabilă consta- tare a comandanților de batalioane escadroane sau. di- vizioane. - a 
__ Incălțămintea constatată degradată din cauză. că nu. va reparat la timp se impută comandantului. de unitate.  : | Incălţămintea primită : la magazia 'corpului se clasează . . de către „ofițerul cu îmbrăcămintea, asistat de maetrul cismar şi văzută apoi de către ajutor, în “următoarele categorii :: . aa 

ua) Pentru reparaţii! mai uşoare ; 

  

           

             
       
    

   

      

   

       

    

  

   

    

   

   

  

Wj » radicale, - 
0 reformă, Să N 
Reparaţiile mai uşoare sunt: | 
Pingelitul și tocuri din nou, cusutul sau peticitul îe- . țelor, inlocuivea vipuştilor. dinapoi și repararea, ştaifurilor. Îi 
heparațium radicale: DI A a A 2-a categorie de încălțăminte este aceea care: pe : lângă reparaţiunile de' mai sus, are nevoe de înlocuirea - . parțială a feţelor, punerea branţurilor, a, ștaifuritor, sto: după care se' împerechiază. dă aa 

: perechea: e | Ra 
După ce încălțămintea trece prin atelier și se re- 

1 piară, ofițerul cu îmbrăcăminteă, pritteun. cismar priceput * "* "procedează, la. împerechere; Operaţiune care, se“ face în. "modul următor: n | Ea 
”uBelia bucată cu bucată 'şi eu O: panglică metrică se măsoară 'în lungime talpa şi se scrie cu un creion colo- „Xat pe: talpă, numărul centimetrilor, precum și litera d. sau 4, adică dreapta sau stânga. e ” După aceea, 2 sau. mai mulți oimeni Cu şțiioța de. . Carte, l& împerechiază, le unge le 'azează Ja rafturi şi le distribue, sau - unităţilor dela care s'au primit, gan 'se -- 

    

€ 

  
   r



  

    formează un ștoe de. încălţ 
eitru diferita servicii, A E 
„Pentru ca. aceste repavaţiuni să se poată. face, tre- 

bue, după cuin sia Apus mai sus, ca încălțămințea să fia 
„în tot deauna. unsă, pentru «a. pielea să. fie moale, şi ca 
"atare aptă, pentru a sa-putea întinde pe calapod și repara. 

„m. Incălţământea clasată pentru refosimă . e 
„Este exelus cu desăvârșire ca o Încălţăminte să fie. 
"clasată în aceasiă categorie, dacă n'a trecut pfin cele două 
 dintâiu, adică dacă n'u fost. reparată. O asemenea incălţă- 
minte se impută direct comandantului de unitate sare a 
= vărsato'o la magazie, . 

„ Tacălţămintea clasată pentru reformă, se desface toată 
“în mod raţional şi se alege in grămezi, piesele de acelaş 

etribuiadu-se    
     

     

     

  

     
    

  

„fel. din cari se compune, . 
_. Maestrul cismar, sub stpravegherea ofițerului cu im- 

„» brăcămintea, alege. apoi parţile cari pot îi intrebuiuţate 
„» penteu reparația celei. din categovia doua, cum sunt: fe- 
„„. ţele, burdulele, cari in. totdeauna sunt bune, tălpile, pre= 

     
   

„+ cum și părţi din pingele său tocuri, | i | 
 .. Abestea se.curăţă,. se ung și se întrebuințează, iar 

; celejalte deșeuri se vând la speculatori “cari le găsește în- 

     

    

„trebuințărea în industrie! - Sa 
„Prin urmare, categoria a doua de încălțăminte se re- 

pară mai mult cu material - din categoria treia, cu mici 

     

  

„„adausuri de cel nou, 
i. * Dela apariţia” acestei deciziuni ministeriale se inter- 

„zice eu desăvârşire ca în atelierele. unităţilor său al com- 
„paniei de dopezit să se mai lucreze sau să se repare în- 
„călțăminte care nu aparțină trupei, ej 
40 Noţa 5, —.D, M. No.:232 din 30 Iulia 1916, relativă E 

„da uneltele de gismărie şi“eroilone ce “se fizeaeă la corpu- 
vile: de trupă, precun , şi "material prin de veparaţiuni; : î 

scop de a se putea. fuce primele veparaţiuni la încălțămin- 
"dea şi îmbrăcămintea trupei la partea achită i 
| Având în vedere propunerile făcute de direcţia VF 

„ intendenţă, prin referatul No, 34ă. din a. d, precum şi 
„referatul: No... 1.154 al marelui stat major, relativ la în- 
zestuarea corpurilor de trupă cu unelts și muteriale dă 
ciâmărie și croitorie, pentru a se .lua la. partea. activă 
scop de-a se face primele reparaţiuni la efectele. de: 

  

      
   
   

  

   

   

    

   

      
         

    
    

       

      
        

     
 



   
    

     
apr 

  

piăcăminte și încălțăminte când trupele sunt in stațiune ; 
ufda o durată mai lungă, 

Decid : 
Companiile bateriile și escadroanele vor avea. unel- 

tele şi materialele : 

      

  

     

  

a) Pentru cismărie 

    

2 ciocane, 1 raşpii, 10 sule, 2"mânere sule, 25 ace. 
cismărie, 1 cleşte, 2 perechi calapoade, 0,25 gr. ceară, -... 
5 kgr. știlte, 2 kgr. cue lemn, 10 m; urechi cisme (nu- - 
mai la corpurile cari port cisme), 5 kgr. talpă şi 2 kgr.: 
aţă cismărie. . - 

Aceste unelte şi materiale se port înt”o ladiță de 
lemn pusă la trăsura de bagaje. 3 

  

b) Pentru croitorie 

10 kgr. aţă de cusut albă şi neagră, 100 ace, 2 pe- 
„rechi Toafleci, 10 degetare, 5000 nasturi diferiți pentru. 

maritale, tunici, bluze şi pantaloni, 1000 copci diferite. 
Aceste unelte şi materiale se port într'o” lădiță de. 

lemn deasupra trăsurii de bagaje a stat-majorului corpu- 
lui şi se întrebuințează la reparaţiunile efectelor cu me- 

„ S€riaşii corpului. i | E | 
Uneltele şi materialele dela lit. a se vor procura de 

corpuri, complectându-le pe'cele cari le-au în “prezent, 
„ fondul care suportă cheltuiala urmând a se fixa ulterior. 

Si Materialele dela lit.. b se vor procura prin îngrijirea. 
„+ atelierului central de confecţie -al armatei, afară de ace, 

” Îoarfeci şi degetare, cari se vor procura de! corpuri în 
„» aceleași condițiuni ca şi cele pentru cismărie, 

 



    

   

     
     

      

     

   
   
   

    
     

   

  

“AL II. Dispâiiţiani. 
nec 

ispâziţini relative la. aogajar 
esari , ta -corpările de trupă: + 

„ Iustrucțiuni . ministeriale No.. 10347. pentru angajarea || Ii maeștrilor necesari "corpurilor de: trupă 

  

rea. maeștr ilor Î 
i. stab? militare 

      
    

. 

„Sfabilimentelor. milităre. 
a 0. pur. No. 34 din 1900) 

i (A se observa dispoziţiunile. notate „. parte din cele cuprinse în aceste instrucţi 
Art, 1,— Co *puiile. 

„„ “Să angajeze sing 

. “+ 

nai jos, cari modifică 
Uni) as 

de îrupă Şi stabilimentele militare pot are maeşirii necesari prin cohţracte legale, con- „Tormm art. 30 din legea timbrului, ;pentri: necesităţile lor, precum  % „roitori, curelari sau! şelari, tăbăcari, armurieri, lemnări, potco- E „„Vari, mecanici şi, în fine de. Orice meserie de care au nevoe ii corpurile 'şi stabilimentele militare, conform cu regulamentele şi i. dispoziţiile ministeriale, ţie că asemenea. maeştrii: ar fi plătiți din „fondurile de întreţinere - ale corpurilor, fie din fondurile puse “- ” anume la dispoziţie da către: ministerul «de zăzboiu,. a „i + Art. 2.— De preferință, se numesc români foşti milita “+ numai în caz de a nu se pule 
+. noştinfe sufitiente, se poate augaja şi la rigoare străini. Ia Ti. 3, — Pentru fiecare meşerie se cere.cunoștinţe teoretice Şi practice cari vor îi dovedite aste: Da Pentru cunoştinţele teoietice sunt ţinuţi a prezenta urmă- „toarele acte: “ - it DE Dipioma unei 

Ra 

    

i Ste 
ri ; a găsi asemeneă. maeştrii cu cu- 

     

     
   

     

| şcoli speciale de meserie sau un certifitat că 
și: 0 cunoaște bine, liberat de şeiul unui. „atelier de lucru ' important şi cunoscut, sau: ds direciorul' unui * “stabiliment pentru cei ce vor Îi lucrat. acolo. Ea 

i “Ori cât de bune ar îi aceste acte, fiecare concurent este supus -la o pro bă practică, dându-i-se a executa o: lucfare 'refe= ritoare. meseriei. Coh:ursul se ţine in faa unzi fomisiuni com- puse din; inalti ” | 

a practicat meseria 

n 

„.. Ajutorul co 
„1 Membrii şi dacă 
p.« Pentru. mecanici 
"Sau al matinei, după | 

„- Pentru a fi ădmi 
> Acte de 

    

      

   

  

    

    

  

examin 
Caz, 
şi la exam 

“moralitate şi bună 

toritatea -sau atelieru! uude au n 
| Art. 4,— Oii de câte ori ş 

„.„. de corp sau directorul stabiliman 
„Oastei şi prin un jurnal los 
Se primesc cererile 
«+. Cheltuelile “de. publicaţiune 
nteținee, - o. 

N ş 

  

„Unde îşi au avut domiciliul. în ce 

al trebuinţa ce 
şi se constată apitudinele, ii 

se vâr plăti din. fondurile de 

mandantului; ca președinie, 
e nevoie, va fi un maestr | pi 

area se va face ia arsenalul armatei. 

en, da 

hai serzit, 
e simte ne 
tului va: 

ritori vor prezenta:. - i 
conduită, liberate de autorităţile . 
le din urmă şease iuni și.de au- 7. 

publica. prin: Momtorul: 
are,, 

      

    

     
     

    

doui. oliţeri din corp 
u Civi! ca expert, 

voie de. mabştrii, ş=lul 4; 

rătând ziua cârd  



     
   

     

         
       

     
        

      
      

       
        

         

     

    

  

   

    
   
    

  

Ai '5. —i'Termenel e 
la chibZuinţa'şetiior de corpuri 
“a 

  

ingajare sunt variabile și cu totul 

in orice caz corpurile: sunt ţinute ai stipula prin contrăcie” că mâestrul: poate fi” concediat inaintea termenului. anunţându-l ; 
cu o lună mai înainte ; acest caz se poate produce când corpul „_marlimai avea nevoie de serviciul, pentru care Sa angajat maes: 
trul respectiv, : e dă | Ia 

ART, 6. Salariul va fi fixat prin publicaţie și prevăzut prin - „toniract. El.va fi în raport cu fondurile. șau alocaţiunile ce vor : ii fixate sau puse „la dispoziţia” corpurilor de către ministerul de 
războiu, . -. E i ae 

Plata salariului se .va face lunar şi pe timpul servit. “ - 
Art. 7. — Serviciul maeștrilor va fi [ixat pin programele" seriviciului zilnic al corpurilor” și stabiiimentelor. îi Art. 8. — Maeştrii sunt supuşi regulamentelor militare în ce | privește 'serviciul lor. Ei pot îi pedepsiţi de catre şefii de corpuri! prin amendă din salariu și prin, depărtare din serviciu, astel:. . 
a) Lipsa nemotivată dela serviciu cu o amenda din salariu. pe două zile maximum: . a o b) Neglijenţa în serviciu pentru prima dată, cu două zile: Maximum Sa 
€) Neglijenţa pentru a doua'oată, cu amendă din Salariu de cinci ziţe, a - A Da „_ 6) Neglijenţe. repetate pentru a. treia oară, cum şi vădita | rea vointă şi lene, cu depărtarea: din serviciue Pi 
Amenzile suni vărsate 'la fondurile de întreţinere, 

   

          

        

         
       
       

   

        

   
   

  

Nota. — la privința amenzilor vezi art. 66 şi 67 din R, Ss, 44: care prescrie. să se verse ia cassa pensiilor Statului pentru func- | jionarii plățiji din: buget şi în folosul casei dotaţiei oastei pentru 

„Ant. 9. — Se poate acorda anual până la opi zile permise - 
Pentru cazurile de boală sunt îngădyiți a absenta, având . însă un înlocuitor plătit „de dânşii cet mult două. luni ; după. „e acest termen se vor depărta din serviciu. - _ pi „Art. 10. — Maeştrilor angajaţi în prezeni prin alte formali- : i tăţi, li se Vor respecta angajamentele până ja expirarea contrac- : : ui” telor ce au,:dacă! alte -dispoziţiuni nu se opun 'lă menţinerea lor: în serviciu. ! a a SE aa i. Art. 11, — Această instrucţie se consideră anexă la regula. .. + mentul de administraţie și. publicarea .ei prin Mânrtorul Gaster bine loc de notificare, et 

   

  

      

+ =. 
Lă „ 4 - - 

pi “Nota, 1 Relativ la formularele de contracte şi coridiţiu=" : ; “nile juridice, ce trebue să. îndepiinească contractantul, vezi anexa - i lt. A din acest manual, ti -. . 
| Noti- 2.2: fimbrele pe cari se fac contractele ord. circ. 39 M. O. 50 din:4900, ps - As păg. 851"şi notele dela anexa. it. A, 
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    „3-3 Coritractele pentru angajări de gagiști, SEFI 

  

rmurieri, Croitori, cismari, Curelari, poicovari, etc. sunt tontrac- “tate de /ocaţiuni de serviciu (închirierea muncei) şi sunt Supuse „.. timbralui proporţional art. 31—42 LT. Cuantumul acestei taxe „variază cu durata contractului. Taxa timbrului se calculează "asupra Salariului cuvenit pe 'un an, observându-se art. 4 LT. „ Taxele merg crescând din, Sută în sută până-la mie și din mie '. în mie, fără a se fracţiona ; adică dacă are un Salar anual de „870 lei, se plăteşte ca pentru 900 lei, sau dacă are 1015 lei, se dalculează ca pentru 2000 lei: , 
a) Pentru coitractele mai mici de 3 lupi, fără timbru, b) Pentru contractele dela 3 luni la uu an, 25 bani la suta de lei, 

, c) Pentru contractele dela 1 an la 5 anii 50 de bani la suta de lei, etc, | . 
„Contracteie se fac în dublu, unul pe timbru și uriul pe hâr- tie- simplă, intocmai ca contractele de închiriere, 

Toate contractele se vor trimite pentru viză la administraţia jinanciară care este obligată a le viza conforin art. 40 L, T. Exemplu. Un gagist se angajează cu 80 lei pe lună pe 2 ani | 80 leiX12 luni 960 lei pe an, se întregeşte suma la- 1000 lei, taxa fiind 50 bani la sută, contractul se va [ace pe timbru de 5 lei | Nota 3. —, Relativ Ia reţineri petru pensiuni, modul cum se trimit, registrul imatricul al meseriaşitor, etc. vezi legea mese- riaşilor M. O. 7 p. r. 1907, precum şi regulamentul M, O, 25 p. £. cu instrucțiunile din M, O, 25 acelaş au în vol. [i “Nota 4. — Ordin, tir No. 24 M,|O. 46 din 1901 oi. pag. 791 “A nu se mai plăti suplimente de soldă p:ste prevederile bugstare, şetilor de muzică, precum şi dlieriţilor - maeştri “meseriaşi, “din fondurile de: intretinere sau “din alte fondurţ ale corpurilor, „Notg 5. — Vezi şi M. O. No. 20 p. 1. dih 1906 p. 377 re- 'lativ. la angajarea maeștrilor necesari la corpurile de trupă. A se “întocmi la începutul fiecărui an, buget care se trimite ministeru- “lui pentru aprobare. ă 
Nota 6. — Idem relativ. la angajarea de lușrători civili şi interzicerea concentrării damenilor pentru dilerite “trebuințe a "corpului, Vezi M, O. No. 20 p, r. din 1996 pag. 378. i Nota 7. — Maeștrii. armurieri şi meseriaşii ce lucrează în - atelierele armatei, sunt sculiți de obligațiunile  legei meseriilor. 

„ respeziive, M, O. 4 şi 14 din 1909. | , 
Nota 8. — A se cominica ministerului (ser. personaiului) „ s orice mutație se va ivi cu privite fa schimbarea poziţiunei, me-  “seriaşilor civili din serviciul armatei, fie că sunt prevăzuţi îi buget sau piătiți dia «alte, ionduri : pentru a se trece aceste rm „taţii în reg. speciale ținute la minister O: C, 18 M. O. 10 R,191 

„ou Nota 9. = Stabilirea drepturilor de gradație a atmuritui „MO 25 R 1902 za 

muzicanți, maeghizl 

depunând brevetele şi carnetele de meseriași la corporațiuiule 

  

   
    

    

     

  

   
   

  

    

    

    

        

   

   

  

   
   

  
   

 



      

  

       
„,- Gradaţiile făcânq parte întegrantă, din. însuşi solda, şi ca atare - alculabile la pensiune, sunt supuse în prolitul câssei generale, 
e pensiunii la reţinerite prevăzute de art, 50 al. d şi-a din le- . 

gea generală de, pensiuni. D. M..339 M.O. 28 of. 1913 | 
„„.. (Vezi şi nota 12 de mai 195), Se 
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Nota 10,—Reiativ la solda maeștrilor armurieri este ordinul: 
M.R. No. 11584'din Februiar 1908. = n 

Am onoare a comunica, că-cu începere dela 1 Aprilie viitor - 
Ministerul, a hotărât ca maeştrii armurieri. dela corpurile de trupă, să fie retribuiți numai cu solda fixată în buget, fără nici un adaus.: ș 

„în sarcina corpului, oricare ar fi catitatea sau titiul maestrului. - 
angajat, | | | | a 

Reuşita la un examen pentru inaintare nu constitue imediat 
un drept de sporul salariului, PI Sa aa 

Aducând aceasta la cunştința D-ys. am onoare a vă ruga să, 
binevoiţi a dispune ca ordinul să se pu în vedere corpurilor și 
serviciilor de sub ordinele D-ys, pentru executare. ” 

Nota 11. — Ordin circular No. 56 din-13 Iunie 1912 rela- - 
tiv la şcoala de. lucrători armurieri, cari funcţionează conforin D.:. 
M, No. 94/9111 (M, O. 17 R. 1912). i 

” Prin D. M. No. 94 din.22 Februarie 1911 s'au prevăzut ca : 
„_lucrăiorii armurieri să fie trimişi în două serii pentru a. urma: 
„şcoală la arsenal și pirotehnie, i 

Motivele pentru cai sau: făcut aceasta erau' imposibilitatea 
unei incazarmări în bune condițiuni şi faptul că fiind împărţiţi -. 
în două serii li se putea mai bine: preda cunoştințale necesare - 

- unui bun și destoinic, armurier, asifel ca interesele corpurilor să - 
fie cât mai bine servite 

Această dispozițiune neaplicându-se în mod riguros,de corpuri 

   
   

    
        

        

     

   

    

     

        
    

    

  

    
     

   

      
   

      
      

     
       

      

   
„de oarece unele au trimes lucrători armurieri în“seria |, în loc” 

:. de seria Il-a iar altele nu au trimis de loz sub motiv că nu. 
a,âvut asemenea so!dați, sau că au avut efectivul. prea mic, s'a :.- 

; at naştere nu numai la corespondențe - nefolositoare, dar Chiar * 
"= la neajunsuri cari motivează chiar darea deciziei No. 94, : 

„__- Având (ni vedere că funcţionarea şcoalei practice de lucră: .- 
tori armurieri.este în însăşi interesul corpurilor. de “trupă, cani... u răspunderea bunei întrețineri a armăturei, șefii de corpuri. Sunt rugaţi să execute cu mai multă punctualitate acea decizie 
Cunoscând că, pe viitor, vor rămâne Singuri răspunzători de ne- | „„€X&Cutare şi, ca urmare, îi vor privi şi Stricăciunile ce se vor constata la armătură, stricăciuni cari Sar fi putut înlătura. în Caz că sari avut personal destoinie. i? | Nota 12 — Ordin circular No. 9/10,721 din 14 Fevruarie : + 1918, 'relativ ta fixarea datei când utmeaza a se înaînta ministe= ! Aului Propuneri pentru gradaţiuni maeșttilor armurieri clasa 1... ; „(M. O. 4 R..1913).--. a i (RER Coniorm dispezițtunilor înaltului drcre: No, 2,471. din. 22 August 1909, publicat în. Mon/torul Oastei "No. : 38. din 1909: 
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    urieri mg de:5 şi-10 ani în acest ; Brad, eari:au o. -coriduiită „exempiară'şi se -achită ca destoinicie . „ŞI exactitate 'de atribuţiunjle lor, au dreptul a [i se acorda gra- : -daţibnile stipuilate prin -acest decret. E a pu Astiel fiind, se face cunoscut corpurilor 'şi serviciilor ca „> celrmai târziu până la 25 Martie al fiecărui an, sâ înainteze imi- - ». Misierului (serviciul personaluliii), propuneri la gradaţiuni susţi-  " hute ierarhic peritru armurieri clasa | :ce îndeplinesc. condiţiu- ". ile sus menţionate. Aaaa ae „ Tot la această dată vor înainta propuneri şi pentru. cei cari îndeplinesc” vechimea în Cursul anului ce. urmează, 
„Nota 15, — Mutaţiile meseriașilor civili. Ord, cir, No, (18715646 M, O. 10 R. '1912. A se comunica ministeru-. “ lui. (serviciul personalului) orice mutaţiuni se vor: ivi cu privire la schimbarea poziţiei meseriașilor. civili întrebu- „ ințaţi în serviciul armatei fie că sunt prevăzuţi: în buget, „fie ea sunt plătiţi din alte fonduti. E | _ Acest ordin este reaminţit prin O. C. 67/4825. M, „0. 24 R, 1912, SP a 

Nota 14. — Gradaţiile maesterilor amurieri cu 5 ani ve- chime nu se alocă "decât. în urma aprobărei ministerului (astre. buget. 1913/1914). N a 

“maeştrii artnurieri clasa |, cui '0 vechime de:5 
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„- da: numirile în funcțiuni publice arârnătoare de 
| a * HUSE. războiu 

„IL. Inalt Decret No. 272] M. O. $3 R. 1911, relativ 

„Ant, 1.— Nimeni nu va putea fi numit în o îuueţiune „publică civilă, atârnătoare de- ministerul de răzloiu, dacă pe lângă celelalte. condițiuni de admitere, cerute. de acel „minister, nu va avea și însușirea de cetățean 'român.y A Prin „funeţionar public“ se înţelege acela care, prin „„ „telul atribuțiunilor ce are de îndeplinit, este. chemat să ia „parte la aplicarea legilor. și regulamentelor și ca atara- să „exercita o parte. a puterii. publica, . cs 
„Art. 2.— Namirile în. acesta fuacțiani publice se vo : "face prin decret regal, afară de așele plătite cu un sală- -. “riu lunar până -la. cel mult 150 lei inclusiv, :cari se. vor |  îace prin deviziune ' ministerială, SE 
„5 Tot prin. 'deciziune. sau ordinele ministeriale se! vor aproba; şi numirile. de: nşieri, portari, cuatozi, copişti, şi alți asemenea impieguţi. inferiori al căror, salariu nu trace 

N 

  

       

    i
 

.
 

    

     

         

      
       

       

     

      

    
    
    
    
    
    
    
         

      

   



          

    

    
      

       

      

i .- e 

  

   
1150 lei pe lună, însă numai dintre acei cari au însu- lea de cetățean român, . 

E. Art. 3.— Meseriașii stabilimentelor militare și ai cor= fpurilor de trupă, precum : mecanici, armurieri, potedvari, ourelari, croitori, cismari, și alți asemenea, se vor angăja prin contracte, oricare ar fi salariul lor, fără deosebire, dacă au sau nu însuşirea de .cetăţean român. | a / Asemenea contractări vor fi aprobate de ministerul |. de războiu sau de câtre şelii stăbiliinatelor sau corpuri- i. lor de trupă, conform regulelor existente în această pri- ir vinţă... e 
Îi Art. 4.--'Fot prin contracte, aprobate însă numai de i. ministerul de râzboiu, se vor angaja ; inginerii, arhitec-. i ţii, cartografii, - desenatorii, şelii de ateliere, profesorii, i, maeştrii,. de' scrimă, de călărie, de gimnastică şi oricare % alt spetialist aparţinând profesiunilor libere, care nu ar + avea calitatea de cetăţean român, oricare -ar fi salariul său i, Pentru. cetăţenii români - aceste numiri se vor întâri [3 tot prin decret regal sau. prin deciziune ministerială, după „4 salariu, potrivit art.. 2 de mai sus, ca și funcţionarii 
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i 

ei „publici. - _ | Se 
-) In orice caz, numirile de director sau subdirector a „pun stabiliment militar sau în oricare altă funcţiune, care, „%pe lângă atribuţiuni tehnice, ar cuprinde; și atribuţiuni “adminisirative cu caracter de putere “publică, nu ss vor. „putea face decât: dintre cei cari âu însușirea -de cetăţean 

    

  

omân, conform regulelor mai sus statornicite. | E i Art. 5. + Cei prevăzuţi la articolul de mai Us, a-. “aţi” în. serviciu la data decretului de față, rămân să-şi . continue serviciul în: condiţiunile în cari au fost numiţi sau angajaţi și în aceleași condițiuni ae va face înainta- i „Sa, lor în salariu sau îuneţiune, până la eşirea din serviciu, 

). M..307, M. O: 17 R.1912 relativ la angajări de. „Mogştri. și submaeștri civili, precum şi de muzicanți 
a „ gagiști în serviciul armatei) | 

    

  

   
      

     F i: 2 : ' Ă Decizia" mijrsteriată No, 29 din 23. lanuarie 1912, publicatie în „Monitorul Oasteii P. R. No. 6/912, relativă la aprobările de 
: Vezi și modificarea din M. O. (1 R. „1915, relativ la recrutarea ş - ” înaintarea personălului însăreiuat cu conducerea instalațiilor mosanice ş ; O lectriee, trecută mai 10% tie e 
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: anigajări de“ maeştri. civili şi “de muzicăuţi gagişti, în serviciul af 
„ matei, Se revoată şi se întocueşte pitu următoarea N : - 

“1 Pe viitor, și cu începere dela dată: publicării. deciziunii 

    

   
     

"viciul armatei, cu luna sau -cu anul, plătiți din fondurile de între- "ținere sau din alte fonduri nebugetare, se vor da de ministerul de „„războiu (Serviciul personalnlni) : i , Sa a) In baza propunerii moiivată a şefului de corp şi a avizului “““servictului de inlendență al diviziei respective, cum că venitul fon- “dului de întreținere permite Cheltueala ;- 
„+. “b) Si-sub condiția ca suma ce se cere a fi plătită celui an- gajal, să nu fie mai mare decâi solda prevăzută - în bugei pentru „aceeaşi categorie de meseriaşi, Ma „_„- Pentru corpurile şi serviciile ce depind de întendenţa stabi- 
limentelor. centrale, precura Şi pentru personalul mesetiaș _nebu- „getar din Stabilimentele și -sezviciile ce țin de direcţia armamen- “tului. angajat cu solde, lunare aprobările se vor da de directori 7 - Superiori ai armamentului Și serviciului intendenţei stabilimen- telor centrale, după: no.mele de”inai sus, | 

2. Apfobările pentru angajări de muzicanți, sagiști, plătiți din fondurile muzicilor, se vor da de către comandanții  divizillor ;-respeclive, pe baza propunerii molivală a şefului de corp şi avi- zului serviciulni de intendență 'din care să se constate că venitu- "rile fondului muzicei permite angajarea, | 
Să 3. Angajările de maeştri și submaeştri civili în serviciul 

„_armdtei, ale „căror solde sunt prevăzute în buget, 'se vor face “numai de ministerul de război. după propunerile corpurilor şi înaintaţe prin comandamentse, diviziilor respective şi în limitele vacanțelor bugetare. - 
* In ce privește angajările și constatarea aptitudinei profesio- nale a maeştrilor armurieri, se vor. observa dispoziţiunile art. 8 și din reguiamentui asupra serviciului armamentului portativ, publicat în „ Monitoiui .O:stei“ p. r, No. 25/905, asttel cum acest „. regulament a fo:t-maci“-zat prin Inaltul ' decret 'No.: 2471 bis, „„. Poblicat în „Monitorul Oastei“ No, 38. din 1909, 

«Prima angaiare nu.se ya putea admite decăt începându-se “Cu clasa cea mai mică.  . 
| Contractele de angajiri nu se vor încheia: de. corpurile şi serviciile respective, decât după obținerea aprobăsii ministerului, “iar pentru gagiști după aprobarea comandanților de divizii, fă- „ “cându-se menţiune. de aceste aprobări in cuprinsul. contractului. „_„ “În toate cazurile tontracteie vor conține măsurile discipli- 

   

COrpul san serviciul coatractant, de a-l îndepărta din ' serviciu -» chiar mai înainte de expirarea conteactului pentru indiscipiină tea purtare sau pierderea aptitudinei profesionale. - : . pi Toate aprobările peniru angajări de meseriaşi civili plătit „ di fondurile de întreținere sau din. alte fonduri nebugetare. și d   

“de faţă, toate aprobările de 'atigajări de meseriaşi civili în ser- * 

    

: nare (amenda) la Cari consimte să se supună maestrul, submaăes-. ” trul, gagistul şi orice meseriaş civil, precum şi de dreptul pentru 

    

    
   

        

 



   
     

     

Pe pe mt Se a Zizi plătii din fondut inuzic 
ză de. cel mult doi ani, -: 

      

  

    

y 5. Inaintarea dela o clasă la alta a maeștrilor şi subimaeş- “trilor civili bugetari s& vor face de minister, în urma propune- rilor şefilor de corp susținute ierarhic, - a - Aceste inaintări nu se vor iace decât în limitele vacanţelor +. bugetare şi-numai dacă cel Propus pentru înaintare va avea o - - vechime de cel puţin 2 ani .de serviciu în clasa în care şe găseşte. ” In privința înaintărilor maeştrilor armurieri se vor observa dispoziţiunile menţionate în regulamentul asupra. serviciului ar- 
„mamentului portativ, astfel cum a fost modiiicat prin înaltul de. -.- cret sub No. 247:/909. , . 

[. “Nota. — Propunerile pentru înaintări, se va trimite minist, +.» (Serv, personalnlui) pe cale ierarhică până ia 15 Martie în tiecare | an O. C. 80/7736 M. O. 31 R. 1912. , Ş nu > 6. Pentru toate angajerile de maeştrii şi submaeştrii sau orice -- - meseriaşi civili, precum şi pentru gagișii, corpurile şi serviciile” .." Vor ţine câte un registru în care vor trece numele şi pronumele celui angajat, timpul pe care este angajat, londul din care este plătit şi suma cu care e plătit lunar, precum și numărul ordi= nului pentru aprobarea angajării, 

        

             

    

  

Pe 

Rețineri din solde.     

  

7. În toate cazuriie când reţinerile din solda bugetară a unu | maestru civil se varsă la Casa generală de pensiuni, tot la acea 
|» Casă se va vărsa şi sporul de solde pe prima lună în caz de 
i „înaintare, precum şi câte 1/4 din soldă pe primele două luni. | : pentru cei numiţi Qin: nou. : - | 
“+ In această privipță corpuriie şi serviciile vor observa cu 

Î meu instructiunile ministeriale publicate în „Monitorul Oastei“ pate No. 17/909, privitoare la trecerea pensiunilor meseriaşilor civili - . “dela. Casa dotaţiunii la uasa generală da pensiuni, aa 
"5 Nota — Relativ. la reținari pentru pensiuni şi ajutoare” 

meseriașilor Civili din serviciul armatei, vezi legea şi re- 
galamentul râspectiv din M, O. 1 şi 25 R, 1907 (trecute 
“i în Vol, II) prin-,care sa modificat” aceste dispoziţiuni, 

i fondul -pensiunilor” şi ajutoarelor administrându-se prin . „* Cassa dotaţiunei oastei, Vezi şi explicaţiile din O. C, | No. 65.M. 0. 53 of. 1914 xelativ la vărsarea reținerilor “din salariileimeseriaşilor civili, la Cassa dotaţiunei oastei, [ „În prițința reţinerilor dela meseriași pentru timpul | 
servit fără eţineri, vezi M, O. 9 şi 16 of 1914. A, 
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em mei , 

     

  

   
   

    

     

     

1, D.:M. No. 730 dia 9 Aprilie 1915, relativă. îi 'recristare şi înaintarea personalului însărcinat cu conducerea instalațiuni lor ; „Mecanice şi elecirice se pe. lângă diferitele corpuri de trupă şi servicii ale armatei, precum. şi la controlul: acestor instalațiuni de „Către diferitele organe, Lp 

i i (M O. 11 R. 1915). 

„Având în vedere că până ecum nu există-0 normă precisă după care să sp facă recrutarea, supravegherea şi înaintarea per- sonalului însărcinat cu conducerea instalaținnilor mecanice, elec- „ trice şi sanitare de pe lângă diferitele corpuri de trupă şi servicii . “ale armati precum şi controlul acestor instălațiuni ; decidem: | "Art.71. — Erarhia acestui Dersona!, precum şi salariile res- » pective sunt cele prevăzute de “ regulameiitul legii soldelor în armată, . Pa 
Recrutarea lui se face piin concurs. . 
“Condiţiunile de admitere la concurs sunt următoarele: *.: 1, Să fie de naţionalitate 'român sau naturalizat; : | 2 Să fi satisfăcut condiţiunile impuse de legea de recrutare; 3. Să aibă certificat de bună purtare şi moralitate ; 4. Să nu aibă etatea mai.mare de 40 de ani; - 5. Candidaţii pentru pusturile de lochişti, să ştie a. scri şi! „ ceti; să posedă și centilicate cum că a mâi servit pe lârgă vreo „ instituţie: în asemenea calitate. - NR a ” 6. Candidaţii pentru posturile de submecanici să posedă :. certilicate de absolvirea vreunei școale de meserii tamură meca- : » micei sau electricităţii sau să posedă certificate că a mai servit = pe lângă vieo instituție în asemenea calitate. 

„î + 7. Candidaţii pentru posturile de ihecanici șă poseadă csr- „filicate de absolvire a vreunei ştoale de meserie ramura mecanicei „Sau electricităţii, “de preferință a unei şcoale superioare de meserii, „Şi să posedă şi certilicate cum că a mai îndeplinit asemenea ser- „ vicii pe lângă vreo instituţie oarecare, a ie . „ Candidăţii cari vor [i admişi -la "concurs vor Îiexaminaţi de „„.. Către o comisiune numită de direcțiunea geniului şi cari se va “compune, din: i e 
“Un inginer dela arsenalul de construcții al armatei; „Un inginer dela direcţiunea IV geniu, 

Un olițer dela corpul sau servitiuh respectiv. 
Concursul va consta din următoarele două proba: O probă teorică,. orală sau scrisă şi ” O probă practică. Îi „Subiectele acestor probe vor îi dintre chestiunile cuprinse în' alăturatul program. Ş i 

  
  

„ piratechnie etc., unde 'Sunt instalaţii ad hoc. | 

   

„3. + Proba practică se va trece în laţa aceleaş comisiuni, însă A ă unul dia stabilimentele militare, ca: arsenalul de construcții, ă; 
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4% urmează : 
_4) Fochi 

vechimei 

b) S 

:: Rezultatu concursului: 
are candidaţii cari vor 

ziieaţi în ordinea după cum 
Numirea în funcţiune -s 

și după clasificaţia din proc 
fibării dată de către minisier... .. 

Ș Art. 2, — Inaintarea acestu 
â propunerile comandanților d 

de servicii respective şi potrivit cu va 

cel puţin 3 ani; 
c) Subinecanicii clasa | vor p ; cani clasa Il, după ce vor depune 

„ în faţa unei comisiuni asupra thesti 
cerute pentru mecanici, i 
„În acest scop corpurile de tr 

personal vor înainta dirâcţiunii 
- de înaintare în fiecare an, cel 

- Direcţiunea geniului. le 
şi le. va 

> acelaş an 
Mai departe se va proceda cu aces rit se procedează şi cu ceil 

îi At, 3 — Toţi me 
; serviciu pe lângă vreu 

”* acestei decizii şi cari vor a 
„ani, vor trebui ca, în terme 
| ** examen la direcţiuuea geni 

| "“scum depun Candidaţii pen 
Acei dintre dânși cari vor 

Altoretice şi practice respective 
A, 

“părtați din serviciu. 
Pa 

ÎI 1ile de 

” ieXamen, 
      

Aceşti mecanici vor face s 
trupă sau servic 

+. Acei cari nu se vor. conforma acestei: (aţi din serviciu Ia împlinirea. termenului detiziuni“de faţă, 
      

  

„A 
serviciu, 
viciu sau i 
se va pedepsi 

Intâiă oa 
sau. serviciulu 

2 

"0: 

nşiibordonan 

     

i considera 
au fost apreciaţi la. - e va face potrivit cu locurile vacante. - esul-verbal respectiv, în urma apro- 

I-numai Ia 
1: puţin. | ta dela un grad Ia altul - 

O vechime in grad de .- 

alți lunciionari ci 
canicii de -orice 

n corp de trupă sa 

n da cel mult trei 
ului, în faţa unei. 

mirea întâi în serv 
proba că nu 
vor fi refrograd 

inguri cerere la tim 
iile unde se vor aita în servic 

/ . - , . 
ță nemotivată sau neautorizată dela . rea voință sau orice inîracțiuni în ser- 

acestui personal : 

W—— Orice absen 
ică neglijenţă sau 

i ar constata din 
în modul următ , nt în scris; de către şeful corpului 

dipă gradul vinei, 
Tă prin avertisme 
i tespectiv;, , 
ma | 7 

  

Onsemna 'intt'un protes- verbal * 
şiți vor fi clasi=" . 
concurs, a 

i personal se va face luând de... 
puri de trupă saua şelilor 
canţele bugetare după cum... 

ştii vor înainta dela un gra 
și după o vechime în: grad de 3 ani cel. | ubmecanicii şi mecanicii vor înain la rândul vechiinei şi la rândul! alegeri după 

itea înainta delă gradul de me- 
un: examen la dire 

upă și serviciile. ce. au asemeriea - geniului din ministe 
mai tărziu până la 1 Fs 
va centraliza- în 

înainta ministerului cel mai târzi 

! propunerile 
bruarie. | 

tablouri pe categorii 
u până la 1 Martie . 

t personal întocniai cum. 
vili ăi armatei, 

giad, cari se vor afla. în, 
u serviciu lă -apatițiunea 

grad mai mică ca 5. .: . 
luni, să depună. un .: 

ni, întocmai - 
ici 

posedă” cuuoștințele”. .; 
aţi sau chiar înde- - 

p prin corpu- 
iu pentru acest 

dispoziţiuni vor fi licen - 
de 3 luii dela apariţia 

32 

rândul - 

| cția IV geniu”: 
din programul respectiv . 

 



  

    
    

   

  

   

   
    

     
   

     
    

     

   

     

      
   

  

AB 

A doua oară prin reținerea: salariului dela ună la zece zile 
inelusiv; | - i 

A treia oară prin destituirea din funcțiune. | 
Reţinerea diu salariu se pronunță de către minister, în urma 

unui raport motivat al directorului geniului— 
„ Dacă vina de care Sar face vinovat vreunul din acest per- 

sonal va fi prea mare, i se va putea aplica oricare din' aceste 
pedepse dintr'odată, trecând peste gradaţia lor. 

Indepărtarea din. serviciu se lace de către minister în urma 
unui raport motivat al directorului geniului (susținut de secreta- 
rul general). - 

Art. 5, — Controlul instalațiunilor mecanice şi electrice dz 
pe lângă diferite corpuri de trupă sau servicii se va face de către 

- următoarele organe: o 
| 4) Comandanții de corpuri și șefii de servicii de cari ţin 
aceste instalaţiuni; | 

b) Direcţiunea geniului din minister, după cum urmează: 
Comandanții de corpuri şi șefii de servicii sunt direct răs- 

punzători față de minister de funcționarea în bune condițiuni şi 
de întreţinerea în bună stare a instalaţiunilor mecanice, electrice, 
„de apă şi canalizare ce corpurile şi serviciile lor ocupă, precum 
şi de starea morală şi sanitară a personalului ce le conduce, 

Ei vor inspecta cât de des aceste instalaţiuni, iar zilnic prin 
ofiţerul cu cazarmarea şi rezultatul îl vor treea în registru. 

Pentru aceasta se va înființa un registru după modelul ală- 
turat, care se va ţine de către ofițerul cu cazarmarea, - 

In acest registru se va scrie, după indicaţiunile mecanicului- 
- şei, toate datele cum se indică în liecare coloană; iar în coloana 
observaţii se va trece rezultatul fiecărei inspecţiuni făcute și toate 
observațiile găsite. - | 

Direcţiunea geniului va inspecta în mod inopinat, prin agenţii 
săi, instalaţiunile mecanice, electrice, de apă şi canal de pe lângă 
toate corpurile și serviciile armatei. | | 

Rezuitatul inspecțiunii se va trece în registrul respectiv; 
îi caz când se va observa degradări provenite din rea voinţă, 
negiijenţă'sau nepriceperea personalului, se va raporta cazul 
ministerului, propunându-se totodată şi măsurile ce se vor crede 
„necesare pentru îndreptare. | 

Toate stricăciunile, degradările şi lipsurile ce se vor observa Lp 
cu ocazia inspecțiunilor se vor impita celor vinovaţi şi se vor -]: 

“ jua măsuri de înlocuire sau reparaţie. A 
Dacă se vor constata că asemenea nereguli au fost tolerate 

ele se vor imputa organelor cari- au făsut inspecțiunile şi le-au | 
tolerat. = 7 
“Art, 6. — Pentru a se putea urmări economia de materiale-: 
cât şi a se avea un control eficace al stării şi mersului instala=:. 
țiunii, corpurile și servicinle cari au instalaţiuni producătoare de , 
energie vor înainta lunar un tablou de rapoarte zilnice, arătând 

z - 

  

   



   

  

    
umărul de ore de funcţiune, e te materiale consumate, energia debitată Aceste tablouri constituind co “tontrol al instalațiunii, se vor 

îi 
înainta până în ziua de 5 a fie- „tărei Inni direcţiunii geniului, — nt. 7. — Toate datele privitoare la instațiuni, 3 nuri, dimensiuni, încercări, et 

ântități de combustibil, uleiu si. 
şi observaţiile făcute. 

pii exacte din registiul de 
     

    

  

precum ; pla- “» Precum şi toate rapoartele tehnice IE gradări, reparaţii se vor concentra la direcţiuuea geniului, „unde se vor forma caziere speciale, astfel ca în orice moment să | se poată avea date precise tehnice n vederea de: noui proiecțări Sau lucrări privitoare la fiecare instalaţie de orice natură, | “Art. 8. — orpurile de trupă şi serviciile cări au inStalaţiuni „ Mecanice, alectrice, de âpă și canalizări, ce sunt conduse de către 4 Personalul militar în termen, se vor conforma întocmai decizi- „+ unii de faţă, în ceace priveşte întreținerea și controlul acelor instalațiuni, | . Acest personal va fi ales «dintre gradele |... a5emenea cunoştinţe și au mai servit în asemenea calitate la |. vreo instituţie Oarecare; el va [i trimis mai întâi la. direcţiunea „ geniului spre a fi examinat de o coinisiune, la fel cu cea prevă- Zută la art, ]. 
Art. 9. — In fiecare corp de trupă şi serviciu, în afară de |. acest personal conducător, se va pune la di 

   

inferioare cari au 

  

: apă, canaluri, lavabouri, lumina electrică, ii calorifere, etc, 
Această echipă se va numi prin ordin de :dantul corpului sau șelul serviciului. 

ricari ar fi împrejurările în cari S'ar găsi corpul sau ser- viciul, jumătate din efecțivul acestei echipe va îi totdeauna pre- “Zent în câzaimă. ; | Ș  Art 10, — Fac excepţie dela această decizie : = Stabilimentele de artilerie: arsenalul de construcţie, piro= „tecnia armatei şi pulberăria Dudești, precum şi atsenalui mari- Nei, militare, o 
Aceste stabilimente dispunând deja de un personal tehnţe de coritrol,. vor îngriji prin ele însăşi de întreţinerea şi buna func-. „ Hohate a instalaţiunilor respective. . 
„€ asemenea singure îşi vor recruta personaiul conducător îecesar, 

Toate dispoziţiunile anterioare, coritrare acestei deciziuni | + Sunt şi rămân desființate. . | , Ota, Programele analitice şi model de Iegistre se pot găsi: “i Bevoie în Monitorul suscitat, Sa - 

zi dat de coman-    
   

   

  

        

  

  

   



„- "de fiecare companie, escadron sau baterie, cu destinaţia specială. de a de- 

        

Y 

Angajarea copiilor de trupă. D. M. No, 146 MO. 98. toi, 
Având. in veuere necesilea ce ati corpurile de “rupă de a-şi pregăti 

buni instructori, precui şi greutăţile ce se intâmpină pentru form a'ea me- 
setiaşilor și muzicanţilor;. 

„ Decidem: | 
: Art, |. — Regimentele de orice arnă, batalioanele sau divizioanele 

„când corp “în paria vor putea angaja, după nevoie, câte un copil de: 
trupă de fiecare companie, escadron sau baterie cu destinaţia de a îi pre- 
gătiți să devină buni sergenți şi instructori, şi încă câte un copi! de trupă 

   

   
   

     

    

  

     
    

      

   

     
     

  

    

  

        

    

veni buni meseriași sau muzicanți, 
Art, 11,.— Condiţiunile de angajare ale copiilor de rupă destinați 

a deveni instructori, meseriași sau muzicanți sunt: - 
-a) Să fie fiu român sau naturalizati români; 
b) Să aibă o constituție fizică bună şi aptitudini pentru meseria că- 

reia se destină ; - 
c) Să aibă etatea cel puțin 14 ani împliniţi şi ce mult 16 neimpli- 

niți la data angajării ; 
o Su Să aibă Certificatul de absolvire a cursului primar (rural sau, i 

urban 'Ă 
Se va da preferinţă copiilor de militari cari au servit în armată : 

peste termenul de serviciu permanent, cel puţin 5 ani ca reangajat. 
Art. UI, — Angajarea copiilor de trupă se va face după cererea din 

partea părinților sau tutorilor prin care îşi iau angajamentui că copilul: să 
servească în armată până la vârsta de 18 ani ca copil de “trupă, iar dela 
această vârstă se angajează că voluntar, neputându-se libera decât după - TE 
terminarea serviciului militar de 3 ani ca voluntar, conform art, 95 AA 
legea de recrutare. ” 1 

Art, IV. — Contractul de angajare care: 'se va întocmi de corp cu 
părinții 'sau tutorele copilului va trebui să: prevadă +serviciul . pentru care 
copilul este destinat : combatant, meseriaşi sau muzicant. 

Art. V, — Angajările se pot face în tot cursul anului. 
"Art. VL, — Copiii de trupă vor fi pregătili la corpurile de trupă, pri- 

mind instrucţia în școli pe categorii de meserii, muzicanți şi instructori sub 
direcțiunea personalului hotărât de șeiul corptilui, 

La epoca angajării lor ca voluntari ei vor fi repartizaţi la unități, 
'iăr după terminarea serviciului de 3 ani ca voluntar, acei cari se vor găsi 
buni, vor putea fi reangajaţi ca meseriaşi, muzicanți sau instructori, în con- 

*dițiunile legii” reau gajării gradetor inferioare și a legii de înaintare. 
- Ăst, VII, — Copii de trupă la corpuri vor îi Tatreţinuţi şi îmbrăcaţi 

__din economii şi fondul de întreţinere. 
„Art. VII. —- Toate deciziile şi ordinele contrare dispoziţiunitor de 

„faţă rămân abrogate, 

IE. Dispoziţiuni relative la titerel de. haine, ofiereşti 

Nota. In conformitate cu noua lege de organizare a. 
cassei militare de economii și credit și D. M. No. 204 
din M. O. 14 R, 1916, atelierul central de haine ofiţe- 

_reşti a trecut sub administraţia acelei case. Până la în-. 
> toemirea regulamentului respectiv, se trec mai jos, vechile. 
"dispoziţiuni ce au fost pentru funcționarea. atelierelor „de 
haine ofițerești, cari dispoziţiuni până la modificarea 

: anularea lor, urmează a se avea în vedere, la „nevoie  



    
    

„-- Atelierele de haine 'ofifereşti 
. Organizarea şi conducerea atelierelor, creditele „ce se d cordă ofițerilor penlru' procurarea echipamentului necesar, 

Decizia mivist. No, 343 din M, O, 17 R. 1913 NE 
Art. 1. — Atelierele militare de haine olițerești sunt, autorizate a contecţiona Și procura prin furnizorii” lor -. echipament de: diferite categorii, până la limita sumelor următoare : :) o - 

       

        
         

_ Distribuţia creditului „Distribuţia creditului _ 
| o imbrăcăminte | | , *,. Rate Liugerie Şi încăţă- ÎN | . Credit | iunare şi fireturi | minte 

i Lei Lei. Lei Lai 
Sublocot. și locot., 480 20 „100. 320 Căpitan 600 25 200 400 Oliţeri superiori 720 „90 240. 480 „generali 960 . 40 320 „640 

„*. Aceste credite acordate sunt stabilite, socotindu-se . „. trebuințele aproximative ale oliţerului pe doi ani, Ele nu N vor putea îi depăşite sub nici un motiv. | | Rambursarea lor se va face în ratele lunare arătate i în tablou, socotindu-se toate lunile lără excepţie. î Art. 2. — Comandele se fac atelierelor după apro-, .... "“ barea comandanților corpurilor de trupă sau Capii ser- . i viciilor, cari le dau curs numai : după ce se. asigură “că Situaţia -ofițerului- este în regulă. şi «nu depăşeşte suma “la care are drept, Aa _ îm. cazul: când atelierele primesc: comenzi contrarii „acestor dispoziţiuni, sunt datoare a le refuza. i 
it Art, 3— In echipament se cuprinde: îmbrăcăminte, .*. țărie, încălțăminte şi lireturi, Sa | ;.. Ofițerii cari nu-şi confecţionează îmbrăcămintea prin. + atelierele militare, nu au dreptul a îi acreditaţi pentru .! celelalte! categorii. ! e ae | Art. 4 Se poate executa de ateliere comande de. |» 0 Valoare măi mare dacă ofițerul depune costul în mu- merar odată cu comanda, ia Sci 
„Vezi DM, No, 112 tneculă mai js,     

    

  



   
       

       

    
    

    
    
    
    
    
    
    
       

      

   

  

    

    

   

  

    

        

"la partida ofițerului în contul comenzilor ce va tace; 

_tori particulari sunt liberi să o facă pe răspunderea lor, 
- corpurile liind oprite a înscrie în registre sau a lace re- 
țineri din solde pentru asemenea datorii; iar în caz de 

A 
„| 8 “ 

3 
„direct dela ofițeri, ele trebue să se îacă prin corpurile 

„din alte cauze se presupun că ar fi nevoiţi să pără- îi 
-sească armata. i 

“scrie la releveul de 'datorii al ofițerului. 

„târziu până Ia îinele lunei. Ei- înscriu suma reținută; atât 
» “în releveul de datorii cât ŞI pe borderoul primit, 6la 
"atelier   

       Art 5. — Pentru elevii şcoalelor inilisăre cari ur- 
mează a îi înaintați la gradul “da sublocotenent şi asi- 
milat, școalele militare vor înainta ministerului. state no- 
minale de primele de echipare cuvenite după prevederile 
legii soldei” și anume. . 

a) Un stat în dubiu, în care se va prevede 1 iiacare 
elev cu suma de lei 400; | 

3) Un stat în dublu cu suma de iei, 100. 
Primul stat 'se va ordonanța pe numele atelierului | 

de haine oliţereşti din Bucureşti, care va încasa suma - :% 

iar al doilea ştat se va ordonanța pe numele şcoalei 
spre a se da în numerar ofițegnlui pentru electele mărunte. 

In ce privește restul de efecte, olițerii cari vor cere 
vor fi creditaţi până ia suma fixată mai sus în această 
decizie; cei cari însă vor doria și le procura dela £roi- 

reclamaţiuni se vor aplica ofiţerilor măsurile. disciplinare 
prevăzute de regulamente și instrucţii confidenţiale date 
în această privinţă. | 

Art, 6. — Atelierele nu pot primi şi electua comande 

sau serviciile respective. Se fac- excepție numai pentru 
acelea cari se plătesc la facerea comandei. (8 

Ast. 7. — Corpurile şi serviciile nu vor aproba co- '. 
mande la ofiţeri, cari mai au 2 ani până să atingă |i- 
mita de vârstă şi la cei atinși de boale grave, sau cari 

At. 8.'— După predarea efectelor comandate, ate- E | 
Jierele înaintează . corpurilor sau serviciilor un borderou . : 
de echipament comandat și cu valoarea lui care se în- 

Casierul reţine Ia plata 'soldelor rata cuvenită, care... 
se trimite atelierului odată pentru toți ofițerii și cel mâi' 

 



  

   
     

  

i 

” . » Tarilele fixate se vor modilica ori de 

    

un cuvânt, 
Art, 9. — Costul. echipamentului se stabileşte de către comisiile de administraţie şi se aprobă de minister pentru atelierul din Bucureşti şi de comandanții corpu- rilor de armată pentru celelalte. - - E 
Stablirea costului 'se faca pe bazele următoare: a) În îmbrărăminte se pune costul materialului acel „al coniecției și partea proporţională pentru plata maeş- trilor, cheltueli de administrație şi întreţinere: 5) Pentru celălalt echipainent 2o,, cel mult, peste valoarea cu care este conțractaţ: 
“) Atât la îmbrăcăminte cât şi. la orice fel de echi- : „Pameat se mai adaugă 104 pentru a forma un fond de rezervă din care urmează să se acopere pierderile datoriilor nerambursate de la: cei morţi sau demisionați. dacă nu Sar putea urmări averea lor ; 
d) Asemenea . se mai adaugă la îmbrăcăminte şi - celelalte categorii de echipament, dobândă, cuvenită ce „- atelierul plătește diferitelor 

i se împrumută cu capitalul. necesar: londului de rulement. Fondul de rezervă dela litera c se va administra fseparat în gestiune, el se va mări sau micşora în raport _ “cu pagubele. 
Taxa pentru ' fondul de Tezervă nu se va percepe „dela comande!e care se piătesc imediat. la facerea lor. 

€ câte ori. se 'va gasi mevoe, din cauza variaţiunii costului mafe- Tialului sau alțe considezaţiuni. - a Sa Art. 10. — Capitalul trebuincios atelierului central e haine oiițerești. din Bucureşti se va. procura după trebuințe cu aprobarea ministerului dela instituţiile mili- tare, fixându-se suma de împrumutat şi dobânda de plăti, a | | 

3 

Justificarea banilor trimiși se face prin recipisele poştei și răspunsul de primire al atelierului, a Reţinerile se încep 'din.luna în care s'a clectuat co- x manda, dacă borderoul atelierului soseşte la corp înainte £ de 20 ale lunei, şi din luna viitoare, dacă soseşte mai... Ș târziu. aa Amânarea reţinerilor nu se. poate admite sub nici . i II 
« po 

instituţii militare de la cari. 

   
    

      
    

      

-— 

   
     



  

   „.. TArt, 11, — Atelierele se administrează 'ca corpuri ! 
„„” a parte sub direcţiunea comisiunilor de 'administrâţie 
"şi controlul intendenţei. ! e 
„Fondurile se păsirează: acel de manipulare de către PI 
„ „contabil, iar cel de rulement. de căire contabil împreună 

cu. ofiţerul. de întendenţă însărcinat cu. controtul. SI 
Ministerul pentru atelierul central! și corpurilor de 

armată pentru. celelalte lixează procedările de urmat, 
conducându-se după regulele administraţiei niilitare. 
_Art. 12. — Toate. dispoziţiunile conţrarii decizei de - 

faţă se vor considera ca desființate, e = 

2. D. M. 112 M. 0. 8 R. 1915 
[Având în vedere că în ultimul timp ofițerii, în vede 
rea complectărei echipamentinlui de campanie, pentr, ji 

„care Ii.s'a avansat deja jumătate din prima de echipar 3 
„au lăcut comenzi la atelierele de haine otiţerești pân 
la maximum de credit stabilit prin decizia ministerială 
„cu No. 313, din 1913, iar pe altă parte ținând seamă că, 
'din cauza evenimentelor "externe, materialele -ce intră în 
confecția echipamentului Sau scumpit şi creditul la dite- 

„Titele Îabrici s'a redus, pentruca atelierul de haine oliţerşti 
„să poată [ace aţă tuturor nevoilor reclamate de echiparea 

. olițerilor și potrivit art, 47 din regulamentul pentru aplicarea 
„+ “articolelor 17—21 din Tegea: măsurilor. excepționale. 

__* Decid: | A d | 
„Decizia ministerială No. 313 din -1913 se modifică, “] 

cu începere: dela ! Marţie a. c., după urmează: N: 
. Reţinerile lunare pentru atelierele de haine ofi- P 

„+ » țereşti se ixează pentru timp de pace la: 30 lei pentru E 
?_“ oferii inferiori, 40 lei pentru oljţerii: superiori. şi 50 lei “j 

„pentru oliţeri generali, iar pentru tinip de. mobilizare la - 
20 lei pentru. ofițerii inferiori 30 Iei pentru ofiţerii supe-.. 
riori. și 49 lei pentru ofițerii. generali ; iar creditele maxime.” 
ce se pot acorda. vor |i::360 lei ofițerii inferiori, 480; 
lei olițerii superiori şi 690 lei ofiţeri generali. 
„2. Oliţerii ce au datorii pentru haine lă. ateliefe: 

numai vor primi indemnitată de echipare ce. s'ar acorda . 
„întrun actual caz de mobilizare; .corpurile vor. vărsa:, 
aceste imdemnităţi la atelierele respective, iar, în caz că / 

„ datoria este hai mică se va plăti ofițeritor nu mai difererița. i. 
„3. Toate celelălte dispoziţiuni rămân. în vigoare; 

        
     
      
     
    
    
     

       

       
    
     
    
    
    
    
    
    
      

      
    

   
      
     

     
    
    

      
     

   
      

   

   

   

     

        



   

  

  

'3.. Ordin 'ciheular 

5 

lor de căvaierie, rezultând că sunt ofiţeri cari n'au har-. 
naâșamentul necesar şi pe cari nu-l pot procura din lipsă 

"de mijloace, “ministerul autoriză a se avansa acestor oli-. - 
țeri pentru procurarea harnaşamentului necesar până la 
“maximum 500 lei care 
sându-se prin reţineri de câte 20 lei lunar consecutiv din: ” 
solde, până la achitare, independent de orice alte reţinerii 
chiar pe timp: de mobilizare, i 

danţii de cârpuri, plătindu-se direct iurnizorilor şi numai E 
după predarea harnașanientului ofițerilor.” 

sarea portofoliului şi partea din prima de echipare care 
n'ar Îi destinată “atelierului de haine oliţereşti, conform. - 
deciziunii ministeriale No. 112 publicată în Aonitorul - 
Oastei, partea regulamentară No. 8/915, | 

. 576, arată că parte din corpuri. și. servicii, nu: execută „regulat reţinerile din soida ofiţerilor pentru -haine şi lin- - : gerie ce se fac de atelier, din-care.cauză atelierul a fost - 
nevoit a plăti şi trece la perderi sume prea mari, pentru 
unii ofiţeri, cate din. diierite 
iuiraceste . datorii, cum sunt ofiţerii decedați, fără drepturi: * 

   

  

   

  

şi. pe ofiţerul” de intendență verificator, care nu va aduce”. la Cunoștinţa-autorițăţilor superioare neregulele semnalate: „Care, aduc pagube mari atelierelor de. haine oliţereşti, | 
  

   No. 41: din 28 Seplemupie 1915, " elaiiu:. 
- da avânsele, ce se” pot acordă. ofierilor pentru „i 
„procurare de harnaşamente „i 

| N. 0. 27 R.1915 | e 
Din rapoartele primite dela comandamentele divizii- 

          

      
     

        

    
      se va ţine la portofoliu, rambur-= 

  

      
      
      
   

Asemenea avanse se vor libera numai de coman-: 

  

       
     

  

In caz de „mobilizare se va reţine pentru rambnre    
     

         

     

    
4, Ececutavea vegulată a veţinestlor din sold ojițerilor * ;. 

pentru datorii la atelier       
   

    
   

    

v , (Ordin. minist.- No. 4244/1906) 
Atelierul central de haine olițereşti, prin raportul No, -. 

Cauze nu mai” pot resti-:- 

"pensie, etc. _ : ie 
atrage din nou atenţiunea ordinului circular M. 
- 903 prin care se stabilește răspunderea mo- 

niară, făcându-se. în acelaş timp răspunzător .: 

    
ai să - A ,



    

   
505 

  

„5. Eepedierea valorilor şi pachelelor .la: atelierul de haine 
Ia ofitevese, Bucureşti 

(0. C. 24.M, 0, 27 R. 1904) 
„„ A) Se reamintește corpurilor de trupă și serviciilor 
„armatei dispoziţiunile ordinului circular No. 13.663, adre- 
„sat la 27 Noembrie 1898 comandamentelor, relativ la ex- 
pediarea către atelierul ofițeresc de haine din Bucureşti, 

„a pachetelor, gropuritor, mandatelor postale, etc, dispo- 
zițiuni ce urmează a se aplica şi pe viitor. 

„„„. Atelierul de hâine ofiţereşti nedispunâd de fonduri 
spre a putea întâmpina cheltuelile impuse de regulament 

„a; taxă de factagiu şi porto pentru gropuri şi pachete, 
- precum şi taxa convertelor şi scrisorilor trimise de cor- 

„. puri nelrancate, cleltueli ce mar fi acoperite de cât mă- 
- sind tarila hainelor, spor ce ar suporta pe nedrept. și ofite- 
rii din garnizoana Bucureştilor, precum și cei cari Îac 
comandele direct şi le achită personal. 

Pentru aceste motive, corpurile de trupă şi serviciile 
“cari ar avea de expediat prin poștă atelierului de haine 

olițerești' din Bucureşti gropuri, mandate poştale, pachete - 
„şi orice corespondență relativă, le va. trimite irancate 
„la pornire în comptul ofițerilor ce ar privi asemenea ex- 

:. pediţiuni. E De , 
„___ Asemenea orice corespondenţă, gropuri şi mandate 

“poştale ce se vor expedia de atelier corpurilor sau ofi- 
țerilor direct, se va plăti taxele de irancare de' către a- 

> telier la oficiul de primire. Si Ni 
„Pentru pachetele, însă, cari se expediază direct ofi- 
„:. țărilor la adresa indicată de dânşii: plata portiilui va privi 

pe olițeri, atât la primire cât și la expediere, în cazul 
că le-ar înapoia atelierului sau a trimite veri-un pachet $€. 
pentru atelier, | - ! e 

„Atelierul este obligat a reluza primirea gropurilor, 
“fractelor, pachetelor şi corespondenţei nefrancată, privind 

vâlori ce “eventual sar produce. „st 
„Publicarea prin „Monitorul Oastei“ a prezentului” 
„Drdin_serva drept notilicare. o Sa 

îmi. B) Adresa No, 67893 din 13[9 1912 a Direcţii 
4 generale a Poștelor, către „ministerul de război, 

     

pe partea. expedifoare ori-ce întârzieri sau perderi de 

     
    

  

     



           
    

": Oficiul -“poşt cetitral, tu raportul. No. 6424 din 6. jinigust. a. .c, ne face cunoscut 'ca- mai toate autărităţite „E militare expediază pe adresa atelierului de haine ofițereşti . ! plicuri oficiale, cari încărcâridu-se cu taxele de plată le- . gale şi liind reiuzate de Sus-zisul atelier, sunt înapoiate” "la origină spre. a se preda conţinutul autorităţilor expe- 
ditoare, ceiace împovorează pede o parie serviciul. poştal 
fără niti un folos; iar pe dealta aduce întârzieri lucra- rilor conţinute. în acele plicuri. - a 

Aducând la cunoștința d-voastre cele de mai sus, ân onoare a vă ruga Domnule Ministru să binevoiţi a | lua măsurile ce veţi crede de cuviinţă, ca autorităţile mi- . litare să nu mai expedieze pe viitor plicuri. oficiale ne- Îrancate, pe adresa atelierului de haine oliţereşti, de oarece : acest atelier nefiind scutit de plata ţaxelor poştale, pli- : curile ce-i sunt adresate vor fi supuse'la piata taxelor - legale și fiind. refuzate: de acel atelier nu-şi vor putea atinge scopul. îi - | 6. Delariv în reclamaţuile ofițerilor pentru diierite iurnituri aprovizionate prin 'aieliere, este ord. circ. No. 3 M. Q. - 16 R. 4905,a cărui dispoziţiuni întrucât nu sunt contrare. .; altofa în vigoare, sunt executorii, 2 
| Pentru a se pune „capăt nemulțumirilor şi diferitelor : reclamaţiuni făcute de olițerii cari se aprovizionează dela! atelierele de haine ofiţereşti cu: Îireturi, încălțăminte, îmbră= '.. „Căminte şi lingerie, pentru a se reaminti corpurilor şi . 
Serviciilor dispoziţiile deciziei ministeriale No.'70 din 1993 - .. şi ca să evitțe neregularități, ca cele serana'ate de ate- | “%. lierul din Bucureşti cu raportul No. 504 din 1905, mi A "4. nisterul ordonă următoarele: E i 

1. Este cu totul interzis oiiterilor a iua, în schimbul: bonurilor, alte categorii: de eiecte de cât aselea pentru care li se deschide credit, şi care sunt hotărâte prin de- ia ministerială cu No. 76 din 1903 (în prezent D.M..: 9313 din 1913 de mai sus), 
„Pentru a satisface nemulţumirile justilicate, se va . 
cancelaria atelierului un «registru: deschis, în care 

cinulțumiți vor trece plângerea ce au de făcut, co- : 
e, administraţie : a atelierului, care se întruneşte: „Odată pessăptămână, va. cerceta acest registru și satisface „ toate “plângerile, - - E a 

         
       
       

        

       

    

                          

    
   

   

      
    
  

   

   
       

    

    

   
   

  

  



     
      

    

e 3, “Comenzile, Oricare. ar. fi natura lor, « se vor face 
n “direct atelierului, care pe :măsură “ce primeşte comarida, 
:. aduce în depozii dela îurnizorul respectiv . electele co- 
“mandate şi înştiințează pe olițer de ziua când poate veni 
“la atelier'să le primească. A Sf 
„Este cu totul interzis atelierului, : a , libera. bonuri cu A 

- cari ofițerii să se ducă în magazinele diferiților furnizori iN) 
“spre'a-şi lua de acolo comenzile. Cu chipul acesta, pe '% 
„de o parte, se dă sanctiune celor arătațe la No. 1, iar 

„pe de alta, atelierul, contruntând. lurnitura cu modelele 
admise, asigură. ofițerului efectuarea coimenzei, conlorm 

“cu aceste modele. | 
“Pentru încălțăminte şi lingerie oliţerii, vor merge în 

magazinul Îurnizorului, pentru a li se lua.măsuri şi face 
„încercările trebuincioase,. după ce aceste. operaţiuni vor 
„Îi terminte, lurnisorul- va Îi obligat să depună eiectele la 

atelier, pentru ca aceasta să se asigure. că executarea 
Şi. materialul sunt conform modelului. 

| Atelierul are însărcinarea a face distribuţia plătind | 
. costul transportului peniru ofiterii din provincie, în comp- “4 
„tul ofițerului, la caz... : | 
„4, Corpurile şi. serviciile; sub răspunderea morală şi 
„materială a comandanților sint ţinute: 
m a) A numai. da aprobări olițerilor decât în limita | 

« creditelor. acorăate, iar pentru acei cari se găsesc in ajun * 
"de retragere, 'să li se: aprobe atât cât pot Blăti prin re- 4 
: ţinerile ce li se vor face până în ziua când se .retrage. 
8) A.plăti costul integral al comenzilor iurnizate o- i 
"- fițerului, cu drept de a se “ambursa lunar din solda oli- Si. 
"erului (în --prezent ratele. se trimit lunar). Atelierul are fi +; 

„ ordin'a nu executa coinenzile cari vin. de la corpuri ce 
„sunt rămase înâpoi. cu plata, precum şi pe. acelea 'ce se fi: 
"- fac.în opoziţie cu ordinul de -laţă, “cu instrucţiunile! mi- 
„ nisteriale relative la” luncţionarea atelierălor de coniecţii 

“Şi. a- decisiilor ministeriale în-vigoare.. | 
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7 Confecții şi vepar aliuni de efecte « ofiterilor, în atelierele 
| | „corphrilor N i: 

N E 0. M, No. 538, m, 0, 33 R, 1941), 

Es “Având 4 în vedere “că în niulte : corpuri de: trupă 
'teliorele: de: eroitorie, „curelărie, „ete, Sit: în mășută 

2 

a     
    

   



        Skccuta conlecțiuni şi reparaţiuni-de efecte 'de îmbrăcă- * 
inte, harnaşamente, etc. “pentru ofițeri, scutindu-i astfel. 

*de cheltuelile cu transportul fa atelierile de haine-ofțerești-; .. 
Având în vedere că, în ce priveşte modul de pro: .* 

cedare în această chestiune, cari de fapt se aplică. în... 
j& multe corpuri, nu există reguli după care să se-ur- 
w meze; decid: | | pi i 

1. Pentru 'orice confecţitini sau reparaţiuni de electe -:. . 

        

  

    

     
       

      

* 

oliţerii vor adresa cerere scrisă. . o „. 
Comandantul corpului va ordona întocmirea unui 

deviz în care se va arăta costul materialului şi costul - 
coniecţiei. CE N i 

Cererile vor fi înscrise întrun registru special, ţinut 
de ofițerul cu îmbrăcămintea, sub . controlul „ajutorului. 

2. Dacă otițerul admite devizul, şi comandantul a-. 
probă lucrarea, se va depune sumă. fixată din -care se 
va cumpăra materialul, iar din partea prevăzută: pentru | 
coniecție, jumâtate se ve face venit la fondul de între- 
ținere, din care se înfiinlează și se xepară sculele, cea-.-" 
altă jumătate se va împărţi maestrului croitor și lucră-, + 
torilor, după aprobarea comandantulti, o 

3. Tinerii cu termen redus, reangajaţi şi chiar oa-. a 
menii de trupă cari doresc.şi dispun de mijloace pot îi 
autorizaţi a-şi conlecționa efecte regulamentare în ateli- 

„erele corpurilor în condiţiunile prevăzute mai sus. NE 
ri 4. Este cu desăvâşire oprit de a executa în atelie- - 
A rele corpurilor conlecţii sau reparaţii de efecte asttel de, 
4 cât se prescrie prin decizia de faţa, * i 
A Orice abatere va fi urmărită şi pedepsită. - 

  
:     

      

8. Confecţia hainelor! tinerilor cu termen redus 

(M. O; 35-R. 1911) ARE , 
** Ministerul. este pus în cunoştinţă că mulţi tineri 
-Cari fac serviciul militar cu termen. redus se prezinită la .- 
Corpuri cu uniforme confecționate din materiale âltfel 
decât, cele regularentare : iar în ce privește croiala şi. - 
dimensiunile cu totul deosebite - unele de altele, astiel 

„că nici 0?unilormitate nu mai există. a 
| Pentrii-a înlătura pe viitor această procedare nere-. 
„ gulată, ministerul dispune ca coniecţia uniformelor pentru .. 

e EI | v  



        
   

       

      
        

    
       

       
            

        

        
      

  

   

   

    

    
   

   

   

acești: tineri să se tâcăde către atelierul ceritral de confecţii 
ș* „(Costul după tarifă* depus de “tineri; se va înainta . 

„, atelierului eentrai care va executa conianda după măsură. 
„ce i se. va trimete, iar “banii se vor încasa la fondul 

"echipamentului -de unde. se vor plăti cheltuelile mate- 
riâlului şi al confecţiei. - E 
Corpurile de trupă cari-aujatelicre pot “executa -aseinenea 
„confecţii conform. prevederilor D. M. No. 538 (de mai'sus). 

Publicarea prezentului ordin prin „Monitorul Oastei“ 

  

    
   

    

servă drept notificare, | 
„9 Fehiparea ofiţerilor de rezervă 

- Ord, cir. 1375 M. Omul RI | 
„Pentru a se asigura și! înlesni. echiparea ofiţerilor 

de tezervă, comandamentul este! rugat să bine voiască a 
"lua următoasele măsuri: | 

1. Qiiţerii de rezervă cari doresc să -se echipeze la 
atelierele militare oliţereşti, 'pot lace acesta în condi- 
țiunile mai jos stipulate; - a. 

- „2. Pentru olițerii seriei cari urimează -a [i coticen- 
„.tiată (conform D. M. No. 75/91) şi cari ar dori.să se 
„„ echipeze la atelierele militare corpurile, pe baza cererii în 

„„... Serisa olițerului, vor face comanda la atelierele militare, 
» în limitele soldei ce -are a primi ofițerul pe timpul con- 

centrăzii: e a 
3, Corpurile cari mar avea fonduri suliciențe pentru 

„a face faţă imediat comenzilor, pot lua cu împrumnt 
„dela alțe corpuri după cum se va hotărâ de comanda- 
„ mentele diviziiior respective; | , 

i 4, Acei oliţeri de- rezervă cari. doresc'a achita cos- 
„tul imediat, precum și ofiţerii de rezervă funcționari 

- publici, pot sa-şi comande echipamentul la atelierele 
„militare ; pentru accşii din: urmă, cererea trebue făcută 
„prin autoritatea de care depinde, care îşi va lua 0bli- 
„„ gaţiunea, aţă cu regimentul, de 'a iace reținerile nece- 
„sare din leafă, pe cari le va trimite la atelierul de con- 

    

„ fecţie prin corpul respectiv; - . p 
|__-* 5. Corpurile vor. face cunoscut dispoziţiunile. pre 
.. zentulyi ordin ofiţerilor de rezervă ce le aparţin, şi î 

urma răspunsurilor ce vor primi, vor comunica atelie 
„relor numele ofiterilor, pentru a le confecționa -efectel     
în limitele creditelor arătate. mai sus . : 

îi. a   [



  

       AmexaNlitera H 
| , | “Art I22R, A). | | 

Ultima modilicare a asestei anexe este prescrisă de de D.M ... „347 M. O. 34 oi, 1910, după Cut urmekză ; - - : 

TARIE No. 4 
* De eostul acesoriilor ce compun arma, Md. 1893 

  

       

      

  

      

  

  

  

  
  

                    

3 I i “ ICostut|Costul 3 NUMIREA O unitar [tota 5 | e Lei] B.|erȚ s- 
, IL 1[Teava | 2 ÎL677B]: | 1ICătarea i a '30 5| i|Baza înălțătorului e 1.25] . “lira” , „| 36 %| 1|Foaia a: 1 145]: 3] IlAlunecator 77 Ă | I|Bucata interioară: a alunecătorului '77 - 5| 1jArc al alunecătorului „102 - | ilAcs al înălțătorului - „4 102 s| Î[Şurub al arcului înălțătorului 103 

5| 1] „  opritor al alunecătorului Oz 
“| 1| „dinainte al bazei înălţătorului 102 | 1 „. dinapoi' , PR 03121179 

:.| IICutia închizătorului 1248 35| 1jOpritorul închizătorului O. [79 35| llArc al opritorului închizătorului 05 
Es 1|Acs PR | i » ă ; „108 
23| IlAruncător e 26|. 5 | 1jAcs al aruncătorului „= |e_I02H3|68- 

I|Cilindru- cu mâner al îuchizătorului „4195 „91 WManşon de: signranţă al închizătorului 2|16| "asi 1lŞurb af manşonului de siguranţă . 03| |-: | "Sa 1Piedfcă de siguranță O. o oo las |. 3 | llArc al piedicii de Siguranță... 1037 = | alPercurtor _ i 1] | i De reportat |—! l— 
E 
ff.  



           

Costul | Costul 

  

  

          [a
j Popic   

    

  

     
  

g unitar | total 

5 ÎLeitB. |LeiţB. 

3.|I Are al percistoruliii 13 
25| 1|Piuliţă a 'percutoruluii - “ea | 
3 E| 1|Cap mobil Ma 1138] 

"59| MExtractor e. ” |34 12/61 

1|Magazin Da 1170 
1|Fund al magazinului. o 1,64 
1!Şurub dinapoi al magazinului. A: 

1 1VTubal şurubului dinapoi al magazinulu | . ;13 
| 2[Şurub dinainte al magazinului 1122 

“â| I|Placa de recul. „|. 119 
2|. IjRidicător , N [72 
3| 1IBraţ (pârghie) al fidieătorului „153 

a] ijArc al braţiiui (pârghiei) ridicătorului| [02 
SI 1]Acs al Draţulul (pârghie) ridicătoriilui|  |07 
„| ilAre al ridicătorului 134 
"*] 1Acs al ridicătorului 07| |- 

1|Opritor al încărcătorului „166 
| ițArc al opritorului 05 

“| 1|Şurub acs al opritorului 05| |_ 
| 1|Surub al funpuiui magaziăului _]05|121465 

. 1|Trăgaciu . | 66 
35| ilAcs al trăgăciului 02 

- E|- 1lFurcă a trăgaciului 84 
| 1țAcs al furcii trăgaciului - | 02 

"SI iNucă - 
| 1|Cuişor (âcs) al. nuci 
E AArc al nuci ae 

|1 Patul armei 
2| 1|Brătară de sus   
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; “i pi "Costul Costi A huma [total N Lei] 8. [ei] 8. 

A Report. | 
, , , 

. i 1lȘurub al brăţării de sus 113 IIBrăţară de jos ii 88| IjArc opritor al Drăţării .de jos. 38 Ijlael al. brățări de jos a 38 iAcs al inelului brățării de jos - 02 ițInel al patului 
20 l|Talpa inelului patului 28 2Șuruburi. p; lemn talpa patului 0.035) 107 I(Şurub al piciorului inelului patului leg: 2|Șuruburi ale piciorului. inl. pat. 0.03% 107 i|Talpa patului 
sg ilApărător al mânei A|74] . ; 2lArcuri ale apărătorului mânei 34 4lȘuruburi ale apărătorului mânei 106| 1|Vargă - 20 I|Piuliţa vergei | 25| | 1|Şurub al piuliţei Vergei __102[20/28: 

1|Baionetă complectă (Î. t) 4148 1|Teaca baionetei complectă . _1J48| 5,96 
1|Şurupelniţă | 145 I[Sfoară curăţitoare a 126] I|Degetar de alamă pentru gura ţevi; [30 1lVargă de alamă. | | 4I30| 4 

Total general |-—__|92 94 
- -d 

n 

i „Costul accesoriior. ce compun daineta | | 

1|Călcător al baionetei 
38] i Are al călcătorului | . 06|. i IPiuliga , hs | 

| 
Eta! _ De reportat 

  De i 

  

    

  

  

           



    

NUMIREA 

  

   

  

. Costul Costu 
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Lei ; B: 
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Report 

Plăsele ale mănerului a 0.08 
Mâner cu coadă al baioneti 
Cuişor al mânerului 
Nituri ale plăselelor a 0.04 

Rozete ale niturilor a 0.04 
Garda baionetei 
Cuişoare ale gardei a 0.02 
Lamă 

Teaca baionetei 

Corpul tecii 
Nasture al teci 
Ureehe a. , 
Arc al -, 
Spate al arcului feci 
Nituri ale , , a 0,00   

TARIF No, 2,4 

De costul accesoriilor ce compun arina Md. 1892 
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|] . Costul 

4 NUMIREA unitar 
5 Lei | B. 
Z 

3 I|Teavă | , 16/15 

3 | 1|Cătare 130 

S | 1|Baza înălțătorului 125 
38| AArc al, 36 
23| 1|Foaia , 45 
2 “1 1jAlunecător 

| IIBucata interioară a alunecătorului 

— | Arc al înălțătorului 

„De reportat " 

    
  

       



  

    

  

    

  

       

  

  

        

  
        

       

  
  

  

  
    

e | Costui Coatut -, : NUMIREA |upitar | tota + e o ) | Lei |B. Lei [3 

| Report |: | 121179 | 29| IjArc al înălțătorului | 102 =5| 1[Șurub al arcului înălțătorului 03 i zz| 1] , Opritor, al alunecatorului 02 i SESIU „ dinainte al bazei  înălțătorului| 102 i “a 1] ,  dinapoi ,. » 5 1103 
2 1 1|Cutia închizătorului 910 4 Sa] IOpritorul Da 160 „2 XE] MArc al opritorului închizătorului. 105 

g Ş l A » 
» | | 08 “| 1|Aruncător 

26 S | 1|Ax al aruncătorului __J02 

A Cilindru cu mâner al închizătorului 4.95 3]. 1lManşon de Sigurauţă al 216 3| 1lŞurub al maânșonului e siguranță „103 3| 1|Piedică de siguranţă 1104 =| ilAre al piedeci de siguranță 103 35| I|Percurtor 
|: . SI I[Arc al percurtorului 13 te E] IPiuliţă a , lei „"ȚiCap mobil 1:38 14.1 IlEstractor | - 34112 % j 
|. | Y 1|Magazin 

7170 n I|Fund al magazinului 1]60 | 2| IlȘurub dinadoi al magazinului „Ls ŞI 1[Tub al şurubului dinapoi al magazin]. 13] "“£| 1lŞurub “dinainte al magazinului 12: “3! I/Placă de. recul: su 15 =] 1Ridicător | I5ă] ” E] MAre aj, ridicătornlui 134 
3 IA» a [- = 197 1[Opritor al încărcătorului + _i50)11 | o | De reportat | |      
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Report 

Arc al opritorului 
Ax n » 
Şurub al iundului magazinului 

Trăgaciu 
Ax al trăgaciului 
Furcă a trăpaciului 
Ax al îurcii trăgaciului 
Nucă 
Ax al nuci 
Arc spiral al trăgaciului 

  

Patul armei 
Brăţara de sus 
Șurub al brăţării de sus 
Brăţara de jos i 
Arc al brățâri de jos 

inel . n n 

Cuiu » » » n 
Inel al patului 
Talpa inelului patului | 
Şuruburi p. lemn (2 buc. la talpa patului 

şi 2 buc. la talpa inelului patului,)a 0,03% 
Talpa patului 
Apărător al mânii 
Arcuri ale aparatului mânii 
Şuruburi'ale arcurilor aparat mânii 0.015 
Vargă 
Piullţa vergii - 

Baiouetă compiectă (Î. .) 
Teacă a baionete complecte 
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3 i . 
Costul] Costul 3 NUMIREA unitar | total Ss] a Lei |B. Lei] B. 

De reportat 

IISurubelniţa / 145 I[Sfoară curăţitoare | 26 IIDegetar de alamă pentru gura țevii | 130 l|Vargă de alamă o '|_ 2130) 4131 
Total general 8745 

Costul accesoriilor ce compun baioneta 
ICătcător al bainetei | '39 JArc al călcătorului 06 IIPiuliţa „ 15 2|Plăsele ale mânerului, a 0,08 116 lMâner cu coadă al baionetei 80 lCuişor al mănerului 04 2/Kituri ale plăselelor a 0,04 108 4jRozete ale niturilor a 0,04 16| - [Gardă a baionetei 50 2|Cuişoare ale gardeiga 0,025 „05 ILamă | 2 10| 448 

Teaca baionetei N | 
JCorpul tecii | . 95 INasturile tecii 06 
IJUrechea , 10 [arc a , 30 [Spatele arcului al teci E 06 la. 2Nituri „006 — 9148 
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548 
mia? en amare, er sat 

TARIF No.3 
, | N - i 

De costul accesoriilor ce compun carabina Md. 1893. 

  

    

  

  
  

  
    

      

          

3 | La CostuliCostul 
3] NUMIREA unitar | total 

5| Lei|B.lLe|B. | 

| 1'Ţeva i 14195 Î 
5 1/Cătarea 23 ; 
5 | 1|Bază înălțătorului 1]25). ( 
Ş l|Arc al » 48 iN 
a 1/Foaia " 1145 E 
= 1)Alunecător | „112 4 
3 | VAre al alunecătorului i 26| | II 
E 11| p„ înălțătorului | 02%. [N 
3 1 Şurub al arcului 105) : 
S 1 opritor al alunecătorului | 105 SII 
e 1! „dinainte al bazei înălțătorului | 105 | i 
Il > dinapoi >» 2. » 10511956. ji 

| | i i. 

„5 | 1/ Cutia înălțătorului Los ip 
2 | 1jOpritor al închizătorului —. | [79 Ăp 
23 | 1lArc al opritorului închizătorului | 05 IE i 

S=, 1 AX » » » .08 N. | 
28 | 1! Aruncător : 196 i 
“9 | 1 Ax al aruncătorului 0243168.j ţ 

| | | a 4 
1 Cilindru cu mâner al închizătorului ; 4492 ; 

„1.1! Manşon de siguranță „216. 
3 1! Şurub ai manşonului de siguranță | 
& | 1'Piedică'de siguranță ş i 
o 1| Arc al piedicii de siguranță : 
= 1 Percutor | . 
3 1, Arc percutoruiui : 
3 1 Piuliţa | a 
2 | 1:Cap 'mobil ă | 

1) Extractor Si EP 
L | De reportat. j    



      

      

  

   

  

    

  

  

    

i i i Costul] C IE | NUM] REA | unitar! total 

is | iLei| B. |LeilB. 
| e Report 

| | 1 Magazin E 1170), 
„j 1;Fund al magazinului 1164 

e i IRidicător "72 
3 | 1 Pârghie a ridicătorului „153 
= 1 V'Arc al pârghiei ridicătorului 10 
a] 1 Şurup al pârghiei ridicătorului „107 
Z | 1Arcal ridicătorului 34 3 Ax » „07 

„3 1 1'Opritor al încărcătorului | 166 
= | lArc al opritorului 05 

| ; 1'Surub al fundului magazinului 05 
| 1) „ »" opritorului 05/11 

“a i liTrăgaciu „| 66 
„3 | Ax al trăgaciului | - 102. 
"2 '1Furca | 84 
> 3 i Ax al fundii trăgaciului 02: 
eg 1 Nuca E 
Lg 1 Ax al nucii [96 = VlAre „Spiral al nucei I__105, 1 

) Bratara de sus | 180|. 
| 1! » » JOS 1180; + Are al brăţării de jos | 160|“ 

9 -: 1inel al patului ul 85| 
i i Surub (bulon). transversal al inelului i E 
Sl patului i +60]. 
- i Mangon al şurubului transversal în 18) 
7 Piuliţa a! » » „18: - 1 ISurub opritor al inelului patalui I- ÎBbsi *., WTalpa patului | "198; - Pat al carabinei - = 1960; „1 Placa de recul 0 

po De reportat |   

  
  

    

  

   
    
      



   
    

  

  

  

    
  

  

  

  

  

    

      
  

  

  

  

  
    

      
      

  

= _ ai Costul ; 
3 “NUM i.R EA unitar | totalt | fă 

. g 5 Lei! B. |Lei|B.: 

"Report. - 

1|Pabalșurubulti dinapoi al magazinului „113 
! 1|Varga 1120[ 
1|Piuliţa vărgii 20 
1iSurub al piuliței. vergii 02 

aj Îi >  „.brățării de sus 13) 
: pi Îl >  » dinainte al magazinului - [125 

mi Li 3 dinapoi » Mp 
= 2Suruburi pentru lemn. lem a talpa | Îi 

- =: | patului a 0,035 |_0107118/18 | 
-j ! 

Di 
Z 1 Degetar de alamă 30 i 

19| 1Sioară curățitoare 126.1: 
1 Surubeiniţă 1145) |4p i 

! 1'Vargă de alamă 230| 4BÂB 
E „Total general | 3214 

7 AR | F No. 4 i 

De costul diferitelor piese ce, compun arma Modei 1879 | “A 
DE | 

3 NUMIREA PIESELOR Ss |sselseal i | 
S e a 7 | Ce es ră a îi | z: LIB.I LI BILIBI O] 

iȚeava cu hosa cu cătare, i i: i: | 
tenon, finită și brunată 114: 50) : 

2) Tenonu! țevei „] 
3i Cătarea (țelul | „i 
4! Brunatul ţevei pi 

| SiInălțătorul simplu complect.! ! 
1 6iInălțătorul dublu complect. | & 

7! Piciorul înălțătorului lipit pei | 
„|. ţeavă 
8 Șurupul piciorului înă Ițător. |] 

    

 



  

  

  

  
      

          
  

      

3 NUMIREA PIESELOR ssSlusElvEs| 3 sc ai |ăgSlasă| 8 z LI BILIB|L.B.|' O 

9| Arcul înălţătorului 40 10| Șurupul arcului înălțătorului! |. | 04 
11| Clapa înălțătorului 1131 îi 12| Capul înălțătorului (hosa 24| 463|hălţ. simp.| simplă) | | 
13| Ridicătorul înălțăt, (Cursor), |. 48| 5'5Qnatt. dusul. 
14;Șurupul capului înălțătorului] 

(hosa simplă). 04 
15| Osia înălţătorului 02 , 
16| Prelungirea înălțătorului 72 
17| Arculeţul ridicătorului - 8. 
18| Cutia armei brunată - 9160 | 19 Axul arătător a Mi] - 
20| Brunatul cutiei, 10 ” 21| Șurupul opritor al axului a- 

rătător | „|. 105 
22| Extractorul 150| |. 
23| Osia extractorului 50, 

"24| Subgarda 3197! 125| Trăgaciu mo ji 
26| Osia: trăgaciului „| 120 i 
27| Arcul trăgaciului BD i. . 28| Șurupul arcului trăgaciului 07 i 5 29| Nuca ISO i 

A 30| Urechea, subgardei (numai i] Ii î 
„i  lapuşeă) alai RE 31 Blocul a BB 

"192 Percurtorul l, i pa. 133| Arcul spiral | 60! | Su: 
134 Dopul blocului | I60 1 fe 135 Şurupul opritor -al -dopului: | | | 
i bioeului Di i | 136) Osia blocului 1-98) ia pp 137! Pârghia - 850| bl 138 Patul | PalBOL iri l59] Rondeaua dela şurup. patului | 10] | ] N A        



           

    

          

  

    

  

         
   
        

  

    
  

    
65 Niturile ptăselelor. 
'66|Rondelele plăselelor | 

. "67iCapul de bronz 
dia 68lArcul mânerului” 
"169 Apăsătorul ” 
170; iNasturul apăsătorului;: 

i 7i Tubul arcului . 
„+72:Cana ! 

73;TTeaca complectă btunată 
N 

„na arcurile tecei ci 

13 EDINIE TITI E = ' 

| £ EI BILIBILIBI 8 

"AOlŞurupul patului - | I50' : | | 
 41Talpa patului NO | 
"42 'Surupurile talpei (doua) i 113 

„- i43iȚine pârghia 50 
-44lArcul ţine părghia 30 
 M5ICapul ţine pârghia TON 

-46'Ulncul ţevei 3150 
47 Placa tenonului. ţevei 02 
48/Brăţara. de jos 85 
+49iCapul brăţarei de jos ON . ] | 

..-. i50jŞurupul brăţarei de jos 06 | 
-. i5liBrăţara de sus 2175 ! 

52/Capul brăţarei de sus 103 | 
-153Şurupul brăţarei de sus |. 107 = | 
154 Buceaua Şurupului brăţareii | 

: de sus 02 
i55/Urechia brățarei de sus 53 
56 Capsa ulucului patului 85 
51|Șrupul capseii 5 
58'Ține varga 33 
59/Șurupurile ţine varga 105 

î»  ;60|Varga | 175; 
"61|Spada baionetă complectă '7]50, 
62 Garda : 
63;Niturile garqei | 

-"64:Plăselele | | |   
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NUMIREA PIESELOR - - | 
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a arcului. fi 
73) Rama tecei . E 
77 'Brăţara tecei. 
'78Nasturul tecei . |. 
179 |Corpul tecei A 

! | Totalui general al puscei! 73     
TARIF No 5 

    

    

  

  

i De costul diferitelor piese c compun cattbina Md. 1879 

| iai : iri | să jatilsie) 3 
NUMIREA PIESELOR 3S2ls5Elsae] 5 

dă Ic ESlazti 2 
I.isicis Lis. | 9 

| NESSRR | Ţeava cu înălțătorul, calare] po | a 
„i ]_tenon, finită şi brunată lalozi. ! | dna 
„1 1 2iCătarea i a | 

3|Imălțătorul complect : . 4 
4 Piciorul înălțătorului lipit pe, E IE 

ă | 5 Şurupul piciorului înălțător ; Da Mi 
| ; S'Arcul înălțătorului 20! / . 
. _ TŞurupul arenini naițătoriani DE IL 
| Gap maori ae iN 9 Surupul capului înălțătoruluii og 
“jacta înălțat. (cursorup| i 48 ti: 

N sf 

  
lOsia înălțătoruiui. Lui 02]. Pa 
12/Clapa înălțătorului ala ii 

35 13|Scoaba' cutiei pia li 
| "14 Inelul scoabei Ii DN 

| 15 Șuruputle scoabei . :::20 Si 
| : IGiUrechia patului» SE 145, Sia 

| "7Cuui urechei patului dB 

  



  

      

Ă: 
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128 

    
47 

49 
50 

i j   tului Ă 

        

      

5 : Bo | AS [SE E 
2 |- NUMIREA PIESELOR S5E | se [Sag 5 
Ş _ Se A 
Z NI L.]B./t.|B.|L.|B.| O 

I8/Capul cuiului 05 
I9Rosetele capului 10| 
20|Ulucul carabinei 2190 
2I/Capsa ulucului carabinei . | 480|. |. 
22|Surupurile capsei 105 
23|Brățara de jos 1170 
24'Brăţara de sus | 
“25'Şurupul brăţărei de sus HIOȚ 
26|Varga 140 

-127'Brunarea ţevei 
Brunarea cutici 

29Brunarea blocului. 
30|Cutia armei brunată 960|. 
3ll Axul arătător ] 
32|Brunatul cutiei 
33/Şurupul opritor al axului a- | 

rătător - 105 
34'Extractorul Ji '50 

185|Osia extractorului 50| 
'36/Sub garda 397 
'37iTrăgaciul 70 
:38/Osia trăgaciului 1207 i 
39iArcul trăgaciului 2135 
40;Șurupul arcului trăgaciului : „07 

“1 4iiNuca pi 150. 
42Blocul SE 355, 
43 Percurtorul A 

„44 Arcul spirai 60 
45'Donpul blocului n) 
46 Surupul opritor al dopului : 
| blocului * | 60 

Osia biocului | 28 
» 48 Pârghia 350 | 

Patul | 350; » 
Rondaua dela. şurupul i     

  
  
      

  

  
 



  
  

    

  

  

i A A ui i | și “3 A a) 7 i 

i îi A54 A GI 

s! NUMIREA PIESELOR | i se] 5]. 8 sI | Rl das] % ZI TBri ȚEL 9: — Ti i 5i'Șurupui patului lg i | 
52 Talpa patului . VO 
53iSurupurile tălpei (două) Ha | 
54 Ţine pârghia BO 
55 Arcul tine pârghia BO 
50:Capul ţine pârghia 0 iai 

; 4 Totalul g-ralalcarabineij65; e 
"pa 

TARIFE No. 86 

D. M. 19 din 1 Matu 1917, relativă. la costul armei şi 5 | 
pieselor “ce compun arina Lebel Model 1907—1913 

MO. 14R 1917 a 
Având în vedere că costul armei Lebel Mode! 1907. 

1915 și i pieselor ce o compun nu se cunoaște până 
acum, | | 

Ordon: 
Armele Lebel și piesele ce o compun se vor înre- 

gistra și imputa după preţurile notate mai joa: 

  

a î 
1. Montura . Cc. . „19.66 
2. 'Veava . , a 22.50 
3. "Țelul . A a „10.42 

„4. Piciorul înălțătorului . A „6.20 
„5. Capul cârligului suportalui înlăuțătorului , 30.51: 
„6. Montarea» pieioului înălțătorului și a' cutiei 
„„. îmchizătorul pe ţeavă, a „4,68 

1. Foaia înălțătorului , Ia „2.85. 
8. Corserul . .. pa OB. 
9. Arcul cusornjui. e O.17 

10. Şurubul opritor al cusorului . „0.08 
11. Montarea cursorului pe îoae . , 0.05 

„12. Arcul înățătorului . . , | „10.95. 
13. Şurubul arcului înlătorului , „OUL 
„14. Capul înălțătorului . o 08.2  



   
   

          

   

     
2. 

25, 
2 26, 

pp 210, 
28, 

„89. 
38, 
o 84, 

Ba 
07. 

"D 

%Q 
€)c 

ii 39. 
40. 

A 
48, 
44, 

i 47. 

48. 

49, 

50, 
BL 

N „53, 

55. 

B 

„28, 
î 93, 

29. 
30. 
3l 

"Cepul, rezoltului cârligului o . 3 

45, 

"54. Arcul băţărei ds jos „i 
Arcul suportului Bidioătorului 

“Şurubul de 
Cilindru i. 
Cocoșul -, ” 
Percutorul .- 

] Extractorul : 

fachizătorul ) 

Manşgonul 
" Montarea îne 

Suportul ridiciitorului a: 
Șurubul suportului ridicătorului. 
Surubul suportului. ridicătorului: “: . 
Surubul ax al elevatorului, „+. 
Foaia ridieătorulai 
Foaia interioară ridicătorului, 
Arcul foaei superioare . 
Arcul cu rondea. ..:- 
Rondeaua . . ... 
Cepul' a 
Suzibul foaei vidicatorului * | 
Garda suport al mecanismului. pa 
Aruncătorul 

. Burubul aruncătorului .. 
„ Surubul cârligului arincătorului 
Surubul trăgaciului .. 
Cârligul încărcătorului E ai 
Arcul cârligului şi al trăgaciului --- > 

  

    
   

   
   

     

  

       

   
   

  

      
       

      
      
   

      

    

  

        

      

       

  

   
   

     
     
    
       

       

  

    

  

"Crăgaciu . NC a 
Piedica , E aia 
Cepul piedicei 

. Montarea, mecanismului , i 

  

      

  

| ] Brăţara Pa 
Brăţara Popicul. .. 

Montarea popioului + 
Arcul brăţărei . 

Brăţara de o 
 Brăţara de jos £ Inelul.. -.. 

IN: ] Montarea inelului 

     

  

        

   

  

    
    

   

      

    
     



  

       
56. Surubul d6 ema. al. axului .. AI U.l8 

     

     

57. Piuliţa suport ă Surnb,, înckizătorului „0,77 
58. Surubul de lemn. al; pinliţei suportului „04 
59. Surubul suport a , 0,3 
60. -Idem Sat 
61. Surubul suportului urechilor Sa 
62. lden . 
63. Surubul mecanismului 
64. Surubul gardei . | 
65. Surubul închizătoralui 

   

    

66, , „(Inelul pt, 
ȘT. a Nitu 
68. „| Baza .. pi 
69. Piaca patului ? Azul rotativ. : .. 
10. e | Pinliţa, 
d. , “Rondela 
12. Japul, 

  

13. Montarea plăcai. . i 
14. Sarubul a lemn al plăci patului. : 
15. Idem . a 
16. Surubul de lemn al plăci de odilmă,. 
17. ldem ., | 

„18. Placa de, odihnă. na 
„19 Sabia baionetă | , a 
-80. Lama | | , 

5. Mânerul . 
32.. Brăţara zăvor 
9..Varga 

34. Arcul apăsătorului 
89. Piuliţa mânerului 
86. Surubul mânerului: 
87. Nitui brăţărei zăvor - 
%8.. Montajul sabiei baionete 

"Toaca : 
89. Corpul tecei O. rii 90. Drăţara gardă . 
9. Butonul , 

92. Cuyeta -. | 
93. Nitul cuvetei 7 
94. Montajul fecei | 

9%, Montajul armei. 

.:



  

    

1 

   Detizie, ministerială No. 323 din 3 Noe 
“ da pretul pieselor ce compun arma germană: 

   “ 

  M. Oficiali No. 16311919, .* m 
„ Avânp în vedere că preţul pieselor ce compun arma . 

:germană model 1898 nu a Îust stabilit până acum, ordon::. 
„. Corpurile și serviciile vor imputa costul, pieselor, 

   
   

    

   
   
    

   

   

   

                            

   

   
    

  

“după tarilul notat mai jos și anume: a 
era . eee 

| NUMIREA PIESELOR. 

  

cu
re
nt
 

No
 

Ţeava , 
Cătare 
Baza cătărei (inel) 

„ înălțător 
"Făaia înălțător - i 
Alunecător 
Opritoare alunecător (2) A 
Arc opritoare. alunecător (2) : 
Cep călăuză al alunecător (2) . i 
Axul foaiei înălțător 

“Cutia închizăţorului' 99 
Opritor închizător : 3 
Arc opritor închizător 
Surub -ax al opritor închizător: | 
Aruncător | îi 

“Cilindru cu mâner 
„Manşon de siguranţă i 
„Arc opritor manșon de siguranță |—350. 

“. Opritor manşon de Sigurață 
„.. Piedica siguranţă 

| Percuitor Ă _ 
„Arc. percurtor NE a I— 3] -- Piulită percutor i 

4: Extractor | 
+ Inel de iixare extractor 

|" Magazin i 
“Fundul magazinului 

  

  
    

        
 



  

  

      

  jb dinainte magazin .., Sb oprit al arcului dinainte i  dinapoi al înagaziei ie a. Opritor al arcului dinapoi - -.. Mie. TE ntărit al şurubulu dinapoi - : io. 2   
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Şurub plăselor (2) Da 
Piuliţele şurub plăselor (2) 
Garda baionetei . 
Cuişoare ale gărzei: 
Cap baionetei 
Lama 
Corpul tecei 
Nasturile tecei 
Urechea tecei 
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Decizie ministerială NO. 237 relativă la momeri= . "Și prețul pieselor. cari Compun sabja de artilerie nd. 18 0-—1906, sabia de cavalerie md. 1906. “Şi pumhalul de artilerie model. 1892 | 

    

   
    

    

     
    

       

    

  
    

   

(M, 0, 33 of, 1908); a: 
optându-se nouile modele de « 

„Ă 
Abii de attierie Şi cava- 

leria Omenclatura şi preţul pieselor ce compun acele săbil, prez 
Cam fă: pumnalului de artilerie, vor fi; Si I. Năfenclatura şi prețul Pieselor- câ. compun Sabia de. -. “aitileaie modei 1690-1906 şi descrierea tor. 
    

      

| „NUMIREA PIESELOR o estul] le ei pi | Lei 787] . Lama compleciă _ a a i, f 1123 : "1 lamă 
. 

ei 
71 mâner de -ebosită a 1 capac al mânerului ICR 45! - 

1. talpă a mânerului Da ea —:20| : 
* gardă E a rondele ale mânerului | 135 * nituri pentru fixat mânerul — ii i 103| 

piuliță interioară: p; fixat gârda Cu mânesul * i 5 
SII piuliță exterioară ce oompleciează capul |: 

| tondă de piele i PER EI A 7105) 
| “Teaca complectă' : pia a KE ——A-corp al. ţecei sa 

L, —a potcoavă -.....:......: | M. —Zi pene da lemn” + 
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La, Este făcută. din ojel topit i oale, căiă și to 
nu e ste ae a VII 3 , Căliiă ȘI lOarte 

„bine. fustpţă, Ilexibilă asif:[ că, filnd supusă. j îndoi “îsi 
„Tevie laypoziţia sa de mai. înai , a ndoire, ea Îşi 

“ Lunga _ 
- - 

. a     n Îar.-a coadei este
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"-de-145 mm, (în linia dreaptă). Lăţimea-ei este lângă gardă de 
27 imm,, şi merge descrescând spre vâri, astiel că ia 150 mm. 

dela vârf ea nu are-decât 20 mm, lățime. - | 
: Pe ambele feţe lama are câte o scobitură, care începe din 

_ apropierea coadei şi continuă pe o lungime de:aproape 600 mm: 

La mijlocul lamei, în partea despre muche și desubtul șanţurilor 
zise mai 'sus, pe o lungime aproximativă de 380 mm. seggăsesc 
pe ambele feţe câte o scobitură mică. .: | 

Aceste scobituri sunt făcute in scopul de a nu da lamei o 

prea mare greutate și totdeodată a-i da o secţiune, care îi permite 

a 'pătrunde în corp şi rezista la lovituri fără a-și. pierde rezistenţa. 
- Muchea lamei, lângă gardă, este de 7 min. grosime şi care 

merge spre vâri descrescând, încât la mijloc ea nu are decât 5 
mn. Muchea continua pe o distanță aproximativă de 630 mm., 

iar de aci spre vâri merge ascuţindu-se, dând astfel păriti din 

spre vâri a 'lamei o secţiune eliplică. Lungimea totală a lamei 

este de 960 mm, iar raza de curbă este de aproape 2 m. 500. 

Greutatea totală a lamei este de 500 grame, cu o toleranță 
de -j- 30 grame. 

| Mânerul (B) este de ebonită (cauciuc întărit). de o coloare 
neagră, bine lustruit și foarte bine ajustat pe coada lamei, având 
forma regulată, care permite pe lângă o bună apucare cu mâna, 

dar şi o siguranţă şi uşurinţă in mânuirea sabiei. . 

“EL este fixat de lama coadei prin două nituri (C) şi patru 
rondele de iler (F), iar ta cap are un capac (C) şi jos o talpă 
(D). ambele de fonta maleabilă, lustruită şi care îi asigură o mai 

bună fixare la coadă. . 
--La partea de sus a mânarului se află două piuliţe de iier 

(H şi 1) cari lixează garda (E) şi capacul (C) de coadă și mâner (B). 

Garda (E) e din tablă de oţel presată și bine ajustară cu 

„muchiile puţin luate, destinată a apăra mâna conta loviturilor. 

Teaca (K). Este din tablă de oţel pa 1 mm. grosime, bine 

lipită cu sârmă de alamă pe toată lungimea sa din partea ţăi- 

şului lamei și bine lustruită: ea are forma lamei, La partea de 

sus ea are o brățară (N) de fontă mealabilă, de care este aiârnat 

un inel de sârmă de lier (0) lipit cu sârmă de alamă şi care 

- servă pentru atârnarea sabiei la centuron. Sa 

La gura tecii se ailă capsa cu arcul său (P) făcut de oțel 

şi care făcând rezort, permite lamei o bună Îixare în teacă, îm- 

piedicând-o de a aeşi; ea e fixată de teacă prin două şuruburi, 

mici de. fier (R). Pentru a întări mai mult partea despre şuruburi 

-. sa prevăzut p2 ambele muchii ale tecii câte o intăritură (9) 

formată din câte o mică placă de fier lipită de teacă, 

La partea de jos a tecii se află lipită potroava (L). ca:e - 
este 'de fontă mealabi!ă, ea împiedecând tocirea tecii. 

In teacă se ailă două pene subțiri de lemn (N), destinate 

de a opri izbirile ce ar produce lama ps pereții tecii precum şi 

" - “sgomoțul Te sar produce, 
Lungiinea totală a tecii este de 845 mm, * —   

 



       

  

Tr, Nomenelatura și | prețul sâbiei de cavalerie model 1906 - 

  

  

  
  

] N ] NUMIREA PIESELOR ra ij | . ___—__ [Lei]8| | A a A Lama coinplecti - „1 14189 i A—1 lamă | 750] 1 -B—I mâner -. , i 2:89 C.—2 nituri e —110 D.—4 rondele 20|", i  E—1 capas - | 138 | F—1 talpă i , 75 | “(. superioară  —8 4 G.—2 piulițe  ( inferioară 4 —IL0 i  H—1 gardă i 8 . | 1.—1 rondelă de piele 0 i “Peacă complect | dA ji |.—! corp al tecţi | . 83| |. „Ki brățară 5) e | 2 inele 
ius Mi capsă I —8i| N.—2 suruburi 0. [+ 1” 0.—2 întărituri de fier 3 1. „P.—1 potcoavă Pe | — 25 „i Q.—2 pene de lemu = "56 Î: ;  Montagiu | 0 |. Sabia complectă : 19:30 

Io Lama (A). Este de două modeluri; model mare și mle, --. 1, Lama (A) este făsută din oțel topită în oale, călită şi foarte bir ] lustruită, ftexibils; asttel fiind supusă la îndoire, ia își teviue la “poziţia sa de mai înainte (dreapta). E Lama est> dreaptă şi prevăzută pe muche cu o nsrvură de Sezţiure circulară, care merge până la vâri, - ) o „__ Pe o lungime ap'oximativă de 330 mm, (289 mm,)!) dela Ti Vâri, lama are pe mashe un al doilea tăiş. Toate acestea sunt facuie în stop dea da limeai o piternică rezisten:ă şi a-i per. „mite să pătrundă în corp șia rezista la lovituri, fără ca ia să-şi piardă îorma sau rezistenţa. | „a Lungimea lamei fără coadă este de 900 m. (825 mm.): iar a coadei este d» 145 mm (în linie dreaptă; lăţimea ei este lângă gardă de-(28 mm, 5 28 mm) și merge descresând spre   vâ 
+ : p/ i at | DT Ci uta a a 0 înc noted „_-1) Cifrele din paranteză sunt pentru -modelul. nic, iac cele fără pa- Tâbieză pentru modelul mare. 

a    
w-



    
           

    

     

  

„.... Mânerul-(B) este de: ebonită (caticiuc Antărit), de-o culoare nezgră bine lustruită şi :toarte 'bine ajustat pe coada! lamei având forma regulată, care permite pe lângă. o bună api 
dar şi o siguranță și iişurinţă în anu săbej. 
„El este fixat de coada iamei piin două nituii (C) şi 'pairu rondele de_jer (D), iar la cap are un capat (E) şi jos talpa (1) ambele de fontă imaleabilă lustruită şi care îi. asigură o mai bună fixare ia coadă, | 
„La partea de sus a mânerului se atlă duuă piulițe de ter, :« (G) are fixează garda şi capacul de coadă și mâner. gi Garda (H) e din tablă din otel de 2. mm. grosime presată Şi bine ajustată cu muchiile puțin rotunjite, destinată a apăra - mâna contra loviturilor. Pe lamă şi alăturat de gardă se allă o „rondelă de piele (1) destinată a. micșora îsbirile brusce: şi tari „+ „ale găuri tecii pe gardă, Se 
- - Teaca (]). Este dreptă ca şi lama şi făcută din tablă de oțel de 1 mm. grosime bine lipită. pe toată lung'moa ei, sârmă de alamă şi bine lustruită, La partea de sus teaca are o brâţară (K) de fontă maleabilă,. de. care sunt -atiânate două inele de 3. eâzmă de ler (L), câtă nnul de fiecare parte? -.. 

| Acesie inele sunt lipite cu sârmă „de alaină şi servă pentru “atârnarea sabiei de centuron. E | 
La gura tecii se afiă capsa (M) de oțel călit, făcâad rezort 

". astiel că sabia fiind cu mânerul în jos, ia:na 'nu poate 'eși dia feacă. Capsa e lixată de teacă prin! două șuruburi, -mici de fer 

văznt pe ambele muchii ale tecţi câte o întăritură formată din câte o mică" placă de ler (0) lipită de teacă. | ___La partea de jos a tecii se afiă lipită potcoava: (P), care „este de fontă malzabilă; ia împiedică tocirea tecii, 
„În teacă se.află două pene subţiri: de temn de tei (Q) des- tinaie a opri isbirile ce ar produce lama pe pereţii tecii, precum şi â-suprima sgomotni ce s'ar produce. Sa 
Lingimea totaiă a tecii este de 938 mw, (850 mm) 

ucare cu mâna 

(N). Pentru a întări mai mult partea dinspre, şuruburi, s'a pre- .: 
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AH: Nomenclatura şi prețul pieselor ce compun pumnalul . 

  

  
  

      

, de artilerie model 1892 

o NUMIREA PIESELOR | Soatul e 
___| Lei TB 

| 

Lama complectaiă | 5,69 A. — 1 lamă 
| 1 220|. 3. — 1 gardă Pa i —80| + GC. — 2 plăsele i —|5U | DD. — 1 călcâtu 

| 70120 „E — 2 nituri a plăselelor —|10 i E. =— 4 rondole a niturilur —|30 i GT—2 Cuişoare de prins garda —05| - | H.- — 1 cuişor al călcâiului | —03 i Teaca complectă a 230 PL = corp al tecii 
l— |. — 1 nasture al tecii 

— 15 K. — 1 ureche a tecii 
—[45 |. — 1 are al tecii 
— 150 M. 1 spate al arcului 
—|15| - N. 2 nituri ale arcului 
—|05 

| 
| 

| 
Pumualul complect - i 7199 

| 
| - | 

Lama A. făcută din oțel topit în cale, de bună calitate, călită şi bine lustruită. Îndoită pe un aparat spe- cial care îi poate da o săgeată de 15 mm. și apoi lăsată liberă, ea trebue să. şi revie la poziția de mai înairite, Lungimea lamei. fară coadă este de 250 mm, “jar a lcoadei este de 104 mm. 
Lăţimea ei lângă gardă este de 26 mm. 5, iar la o “distanță de 183 mm. dela gardă aste de 25 mre+-de aci pe o luugime de 62 mm. până la vâri, lama ia forma eliptică a cărei curbură are o rază de 170 mm. Pe ambele fețe lama are câte o scobitoră, pe o lun- igime de 174 mm, începând dela 14 mm, dela gardă, llăţimea acestei scobituri e de 13 m.|; ea este făcută în 

jdată a-i da o secţiune (dreptunghiulară) care să-i permită a pătrunde cu uşurinţă în corp îără ca prin aceasta ea 

EScopul de a nu da lamei o piea, mare greutate şi totdeo- 

pă-si piardă rezistența, Dela una din marginele scoturii   E er e eri E
 

ma
r.
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„Şi pe. o lăţime. de [l mm. 5 la 
tând o secţiune triunghiulară. | . i 

Muchea lamei, lângă gardă, este de 5 mm. $ şidi 
„„. merge spre vâri descrescând în mod progresiv, astiel îu- 

+ cât la mijloe nu are decât 5 mm. grosime. iar la ISSB „„ mm, dela garda spre vâri, ea are numai 4 mm, 5 grosime: [Bă 
de aci ea merge spre vârt ascuțindu-se, dând astiel aces- 
tei părți .o secţiune eliptică. Se 

Lungimea totală a lamei cui coada este de 354 mm, f 
iar complect montată cu mânerul, lucgimea pumnalului 
este de 378. e j 

Greutatea lamei este. de 0,400 grame cu o toleranţă 
„de -j- 20 grame, i _ 

Garda (B) este făcută de fontă: maleabilă. bine lus- 
„teuită, perfect ajustată și cât se poate de solid prinsă del: 
coada lamei; ea este împiedicată de a ieși prin două Ă 
cuișoare de îer (G) ce străbate numai coada lamei și 

„care sunt acoperite de plăsele, | | - 
Lungimea gardei este de 85 mm. 
Plăselele (C) în număr - de două, sunat făcute de lezan fl 

„de nue de cea nini bună calitate. fără nici un: defeci, 
bine ajastate și solid fixate prin două nituri (E) groasb 
4 mm şi patru rondele de fer (F) de 9 mm. - 

Călcâiul (D) este făcut din fontă maleabilă, bine lus- 
truită, bine ajustată la extremitatea „coadei lamei şi so- 
lid fixat de dânsa printr'an nit de fer (HD). a: 

Lungimea totală a călcâiului este de 38 mm. “Ă 
Teaca (1) este făcută din tablă de "oţel de | maj 

grosime bine lipită cu sârmă de alamă pe toată lungr 
mea, din spre partea tăișului lamei și având lipit la pars 
tea de jos un nasture de fer (J), SĂ 

“La partea de sus a tecii se află urechea (E) carii 
este făcută din fer da bună ealiiate bine fixat da teacă [ 
printru'un cap de sacţiune dreptunghiulară, i] 

Peaca este smălțuită prin foc cu las negru care 0 | 
conservă contra rugiunsi EI 

Arcul 'tecii (L) este făcut din tablă de oţel: dei] 
„mm. grosime, călit; având părţile unghiulare bine. otv 
jite, iar cele în contract cu lama bins lustruite, farind:0 

>... astiel contra, apârieturiler; el e fixat. de teacă prin „două 
„hituri de fer: (N) și are un spate (M) făcut din fer bine, î- lipit cu sârmă de alamă de dânsul. - i 

   
ma oste. ascuţiiă, preaen- 
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- - Dispozițiuni generale relative: la armament, muniţiani, - 

„  complectându-ss potrivit art. 4 și 5 dia numita decizie. - 
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„material de. artilerie şi trăsuri *) 

|. Instrucţiuni relative la aprovizionarea :malerialelor 
de către stabilimentele. de artilerie 

No. 6381, M. 0 27 R. 1909, 

„Având în vedere art. 70, 71, 72 şi 73 din legea .? 
contabilităţii publice, cari prevăd mijloacele pentru pro- . 
curarea materialelor de orice fel, cum şi încheierea co- | 
mitetului consultati al iritendenjei, făcută prin procesul -- 
verbal No. 6 din 4 Iunie 1909, se deleagă dreptul Di- | 
recţiunii stabilimentelor de artilerie de a ţine licitaţiuni 
publice a face contractări de materiale necesare stabili- 
mentului pentru executarea diferitelor comenzi şi trebu- 
inţelor “lor generale prin îndeplinirea iormelor şi în mar- 
ginile ce se stabilesc prin articolele următoare: _ 

Art. 1 — Stabilimenteie vor centraliza, întvo listă 
prevederile devizelor aprobate sau în curs de aprobare, 
la care va adăuga și materialele. similare strict necesare ”. 
entru lucrările periodice cum şi cele din aprovizionarea . 

generală, ţinând seamă de consumaţia anuală a acestor 
feluri de materiale. | | 

Lista se va întocmi pe serii de materiale, în con- 
iormitate cu art. 3 din decizia ministerială No. 483 Mo- - 
mlOrul Oastei, partea regulamentarăi No. 34 din 1907. 

Fiecare serie. va cuprinde subdiviziuni de speciali- 
taţi de materiale spre a se. putea oleri de aceeași ra- . 
mură comercială sau industrială şi mări astfel numărul. 
concurenţilor reali. Aa Di i 

In listă se va arăta felul materiale'or, cantitățile, şi 
prețurile unitare și totale, iar în co'oană numărul câie- - 
tul i de sarcine din brozura respectivă sau al modelului, - 

„» Preţurile se lixează luându-se media preţurilor. cu: 
"care Sau mai cumpărat asem=na materia!e, contrariu - 

duză cele ce circula în comerţ, prezum şi după media 
aprovizionărilorgin cei din urmă trei ani, 

*%") Vezi pentru toate chestiunile de armament și D. M. 462 M. O 
43 | 1919 cu insteuctiuni ispaciale d: detaliu asuara orginizărei şi funcţio=. 

 nărel sarviciutui d> armament şi mănițiuni Ta corpurile da - armată şi <g- 
mandamentul aitiletiei. grele. | . 

[ea



   
   

director, de de director și se înaintează în dubtu : ministerului — direcţia “artileriei, (În prezent la direcția * armârmerntului), E ă ă Siabilimentul e ţinut a atăta chiar pe lista tondu- “rilor cari: vor Suporta cheltuiala, specificând cât e în so- - “coteala comenzilor, cât a fondului stabilimentului și câţ âr urina să se dea de. minister, Sa | Art. 2 — Ministerul: — direcţia artileriei — având “în vedere art. 23 din legea asupra administraţiei armatei, : =: judecă şi stabileşte în mod delinitiv şi în radort Cu ur- „genţa satislacerei nevoilor arătate de stabiliment şi în „marginile creditelor ce administrează numai “pentru pi- „ roticnie, pulberărie şi arsenalul de depozit — arsenalul „de construcţii acoperindu- și. toate nevoile din fondul său. a ATE.3, — Direcţia Stabilimentelor, pe baza listei de centralizare aprobată, publică licitaţii pe serii şi subăi- viziuni de serii, în conlormitate cu art. 74 din legea contabilităţii publice, când va aduce personal la: cunoş- „.. tinţa celor cari se: Ocupă cu labricarea sau comerțul unor : -„ asemenea materiale, . 
“entru sporirea: concurenței şi înlesnirea olertanţilor „Se va: specilica în publicaţie ca-ofortele să se întocmească -” ” pe-serii de materiale, cu arătarea cantităților, preţul u- * nitar şi total, spre a se înlesni comparaţiile, indicând =. că se pot-eieri Şi numai un fel de. material, Re tabilimentul. va putea adjudeca provizoriu fie toată î. Seria,, o: parte sau chiar numai materialele oferite mai „- favorabil, fără ca oferantul să poată ridica vre 0 pre- "=. tențiune, + - - N e Art 4, —" Licitaţiile se vor ţine în: conformitate cu “art. 72—83 din legea contabilităţii. publice, Cari vor li alişate în sala de adjudecaţiune, şi caetul de Sarcine care i „ indică dovezile de capacitate ce urmează a -se. produce. -. | "spre a se admite concurenţi la licitaţie, - E „In ziua şi ora. fixată prin publicaţie cei însărcinați Cu. ținerea licitaţiilor sunt prezenţi în locatul hotărât prin publicaţie, pentru a primi olertele concurenţilor. - 
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   „Ii nici-un caz ora fixata pentr Hicltaţie nu se poate 

âmâna Sati prelungi mai mult de 15 minute, o 
„Dacă nu se prezintă oferte, se.:încheie proces ver= 

bal constatând lipsa de concurenţi, i „După deschiderea licitaţiei se. procedează mai întâi 
: Ja verificarea calităţii şi, capacității concurenţilor, potrivit prescripțiunilor art. 8 din caetul de sattini-tip şi art. 9,. 

:. alin. 3, din aceste instrucţiuni, dacă e cazul. -: 
| „In afară de aceste dovezi se- mai „cere persoanelor= „. Caii se prezintă la icitaţiune, dacă nu sunt bine cunos= : „; cute, -să prezinte acte prin cari să justilice că plătesc 

„ Statului dările cuvenite pentru comerţul sau industria ce 
„ îitreprind -şi cari le-ar da dreptul a îi admişi la licita-". 
țiile-publice. . , Sa E 

Orice” persoană care nu ar îndeplini. aceste condi- = țiuni sunt excluse, chiar dacă! depun garanţie “dela ad- -. _judecaţiunile publice, SN 
in procesul verbal se „vor -menţiona persoanele res- - 

pinisc şi cauza- respingerii, Se Si - 
i După această operațiune.-se dă. citire. Caietului de 
| . Sarcine pe care concurenţii îl subscriu şi apoi se pro- 
- cede la primirea: ofertelor, însoţite de garanţii, 

I. Inainte de deschiderea priinei oferte se întreabă cu 
“ glas tare dacă mai este vre un -concurent care voeşte "a olerta. După îndeplinirea acestor formalități nu sc mai 

- poate primi nimeni a concura, potrivit art. 9 din caietul 
-de sarcine, fără ca licitaţia să lie atinsă de nulitate con- - 

  

   
    

  

      

  

     

   
      

       
      
       

      

    

   

   

     
    
     

      

      
      

       

     

  

lorim art. 84 din legea contabilităţii publice. . | 
;, + “Se. deschide -apoi fiecare olertă în parte şi se ci- 
„teşte în auzul tuturor: cantitatea, prețul oferit și garan- 
„ţia depusă, când se şi scrie An procesul-verbat în  ciire | 
“ŞI litere, iar oierta se datează și se subscrie de cel în drept. . 
î--. Olertele cari ar cuprinde alte condițiuni “ decât cele 
“ptevazute, de caietul de sareine şi „Pubiicaţiune -se vor _ declară respinse, considerându-se ca neâvenite, Ele se 
“VOr alătura la actele licitaţiei și. seva menționa cazul: - 
în: procesul. verbal. Te 

„„Supia-oferte nu se primesc, Îiind oprite de art. 78 .. - din legea coritabilităţii publice. Dacă se prezintă se pun .. „la dosar, fără a li 'se da vre Un Curs, considerându-se .- „La neavenițe, - o | 
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Această condițiune, prevăzută şi de art: 11 din ca- : 
ietul de sarcine, se va prevedea lămurit în publicaţie. : 

Art. 5. — Fiecare serie, iar în caz când seria este î 
subdivizată, liecare diviziune, dă naştere „unei licitațiuni -4 

si ca urmare unui proces-verbal. 
Rezultatul liecărei licitaţiuni, se va constata printr'un 

proces-verbal încheiat chiar în ședință şi în/care se va Ă 
relata toate împrejurările operaţiunilor, după cum se ă 
stabilește prin art. 80 din. legea contabilităţii publice. ji 

Dacă .cele mai avantagioase preţuri sunt în limitele ;; 
preţurilor aprobate, se pronunţă adjudecarea provizorie ; 
care se constată față cu toţi coricurențţii, când se trece : 
în procesul- -verba: numele adjudecatarului şi prețul oferit îi 
în cifre și în litere. Sa 

Procesul-verbal se semnează de persoânele însărci- “N 
nate cu ţinerea licitaţiei, de adjude catari și de ceilalţi 
concurenți. . 1 

| Garanţiile adjudecatarilor se opresc şi se depun în 
cassa stabilimentului, iar aie celorlalţi se înapoiază chiar 
în şedinţă când chitanțează primirea pe olertă. 

- Nevoinţa sau neputința din partea concurenţilor de îi 
a Ssubscri se va .menţiona în procesul-verbal, iar în caz i 

„când însuşi adjudecatarul va refuza, garanţia se va con-. Y 
fisca, tratându- se potrivit art. 29 din caietul de sarcine.! 

"Toate oiertete se vor înregisira la intrare îndată ' 
după terminarea licitaţiei. “A 
Art 6. — Rezultatul licitaţiunei se înaintează mi- XA 

“sterului în cel mult 7 zile dela data când a avut loc, 
“pentru ca să poată lua hotărâri în timpul stabilit de le-:: 
gea contabilităţii, când se vor trimite toate actele întoe-: 
mite, însoțite de un tablou comparativ, de prețurile cele ; 
mai avantagiogse olerte pe serii, pe subdiviziuni de serie A 

"sau pe fel de materiale—și cele aprobate prin listele de 
centralizare, cu arătarea “beneficiilor - realizaţe şi totalul: 
valoarei materialelor — pantru care s'a pronunțat adju- 
decarea provizorie. | 

Tabloul se întocmeşte da secretarul comisiei şi 
se verifică de subdirector, care! devine răspunzător de 
exacta întocmire, j 

Art. 7. — Câiid la prima licitaţie nu se va: -oferi- i 
anume materiale sau că prețurile oferite întrec prețu urile 
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    „ţie, în termenele şi prin îndeplinirea formelor prevăzute 
„de legea contabilităţii: publice şi instrucţiile de faţă. 

lar dacă nici după a doua licitaţie nu s'a putut ob- 
“ține rezultate lavorabile se va înainta ministerului copii 
de pe procesul-verbal al primii licitaţii şi toate actele 
celei de a doua licitaţiuni potrivit art. 6. E . 

Art. 8. — Ministerul aprobă adjudecările rezultate 
din ţinerea licitaţiilor, potrivit art. 81 din legea conta- 

” bilităţi, şi deleagă, în cazul ait. 7, dreptul ca stabilimentul 
„să facă contractări prin bună învoială, potrivit art. 71 

4 paragralul 13, până la concurența sumei de 10.000 lei, 
i prevăzută de art. 85 din menţionata lege, 

  

   

              

   50.000 lei, ce se procură prin licitaţie publică, şi celor 
peste 10.000 lei, prin bună învoială, se va face numai 
după autorizaţiunea consiliului de miniștri, potrivit art. 
81, alin. LI, şi 85. alin. II, din legea contabilităţii publice. 

Art. 9, — Materialele cari cad în condiţiunile art. 71 
    

      

bună învoială, după autorizaţia ce se va cere de stabi- 
 liment şi. dat de minister, cu respectarea condiţiilor înr- 

j| puse de art, 6.şi 8 din caietul de sarcine şi celor: im- 
"puse de art. 8 din prezenta instrucţie. i 
, Cazui prevăzut de paragraful 14 trebuie” să inve- 

„ dereze urgenţa şi să tie justlicat în adevăr de împre- 
„jutări neprevăzute, iar nu să rezulte din lucrări lăsate în 

      

     

    

prevăzute şi satislăcute şi fâră a se invoca urgenţa. 
__ Imputerniciţii de a contracta — dacă materialul se 

1 procură din străinătate — trebue să aibă certificatul Ca- 
A. merei de comerţ, prin care să se ateste drepturile ce au 

de a exercita această împuternicire sau comerțul cu ma- 
terialele respectiva, afară de excepiiile frevăzute de pa- 
ragrafele 5 şi 8 de sub art.-71 din legea contabilităţii 
Publice, în care bază se cer olerie numai la producători. 

In cazurile speciale dela alin. |, de snb acest articol, 

    

              

hotațâtă pentru licitaţiune, când se deschid de cei însăr- 
Cinaţi cu ţinerea licitaţiilor şi de lață cu Concurenții, eari 

     

aprobate, stabilimentul va “publica şi ține a doua licița- - 

Contraciarea materialelor în valoare mai mare de . 

4 

i paragraiele -2, 3, 4, 6, 7 şi 14, se pot contracta prin - 

J| părăsire pâna în uitiinul timp, când ele ar Îi putut fi: 

oferiele primite se păsirează închise până în ziua şi ora -



       
       

se prezintă: îi: persoai 
urmându-se regulele stăt | 
„7. La preţuri. egale între p 
vOr da preferinţă: celor “dintâi și nuini 
producători se vă da prin licitaţie, când. 
avantagioase, ținânduse scâma. şi de:ait..10 din caetul 3 
de sarcini-tip, relativ la obiectele. cai se fabrică în ţară „Art. 10—Licitaţiile prevazute de. ait.72 “din legea 
contabilităţii, cari nu poti Stipuişe fără inconvenient unei 

-“concurențe iiimiiate, se va. face, în. crnia “îpvitațiunilor 
“speciale, numai între persoani rectioscute- capabile, cari 
- pe lângă ce:etaite. condițiuni cerute de "ait, 4 vor razi 
"Fi satistăcut ȘI coridiținnca'că produsele ior au-dat rezuitate 
favorabile ia încescarile pretininăre, Jacercâri făcute cu „probe depuse în mod gratuit, Acest procedeu-e îdreptaţit 

“pentru că adiinistrația să nn je nevoită a gecurge ia E - mijloacele prevăzute de caiet peritru rezițierea contraiiului 
-ŞI conliscarea gananției: lerindu-se astiel şi: eoiicurcnţi, -de 'pagute, i e , e i ID a 

   

  

   

  

   
      

    

    

           
         
       

        

       

    
    

   

  

     

  

    

   
   
   

   

  

   
   

     
  

    

       

        

          

    
    

                

   

   

  

    

  

     

=: Art, 11, Când după toate încercările de aprovizionare 
„pin licltaţie Său bună învoială hu se vor“ putea “obține „materiale în limita preţutilor stabilite prin Aista aprobată, “se va supune cazul ministerului, îiipreună «cu rezuliatul “tuturor încercărilor, recapitulate întrun tablou, cu care „ocazie se va face și propunerile ce se vor. crede mai memerite pentru ă se putea lua o hotărâre .- 

. Art. 12.—După „aprobarea unei licitațiuni sau autori- „„Zării de aprovizionare „prin bună învoială se proceda la . “închierea cuvenitelor contrâcte, potrivit art..19 paragratul „9, art. 20 paragratul 7 şi art. 23 paragraful 4-din legea .. - asupra taxelor :de timbru Şi: inregistrare, şi după cum “3! ” aprovizionarea sa referă: la producte agricole ori la pro- -! „duse industriaie sau conterciale şi în raport cu valoarea Furniture a Da 
“Contractele se încheie și subscriu de directorul stabi- . - limentuiui, ele primesc un număr de ordine din registrul de eșire: şi data inceperii executării. Pe 

„„.„ Contractele vor fi supuse aăiţinistrației- financiare: „Tespeciive pentru plata taxelor de înregistrare, conform. = art. 46. paragraful .2, 51 şi. 52 din legea asupra taxelo 

   



  

            

    

     

    

    

   

    

  

    

     ii etul: de :sarcine: Pa aa „„ Contractele originale se păstrează 10 ani în ârhiva. stabilimentului.. N a Copii complecte, în trei expediţii, - se “va : înainta” .... ministerului, direcţia artileriei cu arătarea termenelor de predare, spre a dispune „angajarea diferitelor sume și ai seivi le lichidarea drepturilor creditorilor stabilimentului. “ Art. I3.— Materialele cari Vor “mai trebui stabilimen- tului pentru satisfacerea comenzilor. ordonate: sau apro= bate în timpul îndeplinirii tormelor pentru licitaţie până +. la executarea contractului, se vor” adaoga, celor similare. “contractate, în proporţia şi timpuk: stabilit“de -art, 18 din. | caietul de sarciue, cu îndatorirea ca acestea materiale să i” „se recapituleze întrun tablou Şi să se“ triinită ministe- - rului, specificând şi fondurițe din cari vor “suporta plata .. acestui surplus. .- a. e „7 Art. —14. Garanţiile cerute de: art, 73. din legea con- i. abilităţi publice, se fixează - prin caetul de sarcine. şi |. publicaţiune la 10%, din valoarea furniturii.. Ofertele neîn- |. soțite de garanţie suficientă Se vor considera ca neave-=: „ite şi se tratează potrivit art, 4 alin. 12. |. Ea se poate depune: | - a) In numerar, consemnat la Casa de depuneri Și. COnsemnațiuui, prezentându-se recipiza ; » 5) Intrwun cek al Bănci naționale; . E c) In efecte de Stat sau gataniate de Stat; 1) In numerar sau efecte. i E Garanţia în numerar sau efecte se poate primi numai până la 1.000 lei, dela care Sumă nu se va mai primi „decât în recipisa de consemnațiuni ia Casa de depu- , ;heri şi consemnaţiuni, -_ a] e :_ Pentru furniturile “specificate . de art, 7Î, paragralul 5 sau 8 din: legea contabilităţii, cel ce ține licitațiunea ] Ya putea admite ca garanţia că 'se formeze prin reţineri Ţ asupra. plăţilor, dacă se are Sigurania câ futnitura se va | Preda în condiţiunile cerute şi la intervale scurte. Garan= | ția ce;se va forma în acest mod -se va jibera Ia lichi- - „darea: completă a contractului - sau se va confisca în -| Cazurile prevăzute de art 27 „Şi 28 din caetul de sarcine, . 
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      „>“ Garanţiile adjudecatariilui, chiar în cazul'când adju- Și 
decarea, e, provizorie, se opreşte și dacă este în nume> 
rar se depune prin grija direcţiunii “ stabilimentului la 
Casa de depuneri și consemnaţiiini, păstrându-se 'reci- 

2. "pisa în casa direcţiei. me 
„ Art, 15. — Stabilimentul va fixa termenul de pre- 

dare la art. 14 din caetul de sarcini tip, în raport cu canti- 
- tăţile de furnizat, greutăţiie de procurare dela locul de | 
„ producție, fără a- negiija interesul ce se cere pentru | 
„executarea lucrărilor, putâud stabili diferite date în ra- 
port cu urgenţă sau pe loturi. a 
„> Caetul de sarcine stabilind cazurile de forță majoră 

nu prevede şi cazul respingerii mmatetialelor care nu în- 
4. deplinesc condiţiunile cerute de art 13. Din înterpre- 
4 . tarea aut. 25 şi 27 alin u rezultă că aceasta nu se poate 
j. atribui unui caz pe forță majoră, care ar da dreptul 

furnizorului să invoace prelungiri de termen în: paguba 
"administraţiei, ci e ținut a preda în timp ulii materialul 
“spre a putea lace înlocuirea în termenul eoniractului în 
„caz când întâmplător mar îndeplini condiţiunile de cați- 
“tate, contrariu: se va urma “stipulaţiunilor art. 26 şi 
“următorii, Ie n | | 

Art. 16, — Ministerului nu se va supune decât, în 
ultima instanță, cazuri neprevăzuie, cârid direcţia stabi- 

+ limentului îşi va da părerea în mod: coiicis și clar spri- 
„- jinindu-se pe acte sau texte de. legi, :regulafienie etc. 

intârzierlie în neexecutarea comenzilor, din lipsă de 
„„. material neadus la -timp, din contractele . îucheiate şi 

- nejustificate: documentat, * cad în răspunderea direcţiei 
stabilimentului, Ă îi a 

= Art. 17, — Vânzările de materiale prevăzute prin 
„decizia ministerială No. 349, Jlonitorul Oastei, par- 
„tea regulamențază No, 23 din 1 Septemvrie 1909, se 
vor face prin îndeplirea acelorași formalităti şi aprovizionă - 
rile, alară de cazul prevăzut de art, 71, paragiaiul 9, când 
se poate face și prin bună învoială respectându-se art. 
41, paragratul 3 din legea asupră taxelor. de timbru şi 
înregistrare şi menţionata: decizie ministerială. | 

-- Art. 18 şi ultim, == 

        

   

  

   

       

                 

   

    

   
| n, == Dispoziţiunile 'deciziăi. minsteri= 

ale No. 433, Monitorul oaşte;, partea regulamentară No. 
34/9906, cu amplilicările aduse prin instrucțiile de: faţă 

— :



       
;Ccum şi caietele de sarcine tipărite îi. 2 volirhe şi primite: . - + de stabilimente cu ordinele No. 11.437 din 27 Fevruarie 1907, se vor avea în vedere “de stabilimente şi se vor | aduce la îndeplinire de organele în drept de la apariţia 

               
“ în Monitor, | 

     

  

SIL Inlocuirea bucățalor de arhălură scăzule sau scoase | din serziciu prin forţa majoră şi înlocuirea lor.*) 
N „DM, 74.M. 0.8 R, 1912) 

   
       

  

Armătura aflată în serviciul corpurilor de trupă trebue : să satisfacă principiului : de a f. sa tot momentul în bune 
condițiuni de întrebuințare, ă a aa 

Acest principiu, care trehue să călăuzeascâ pe toți comandanții de trupă. se dobândeşte numai când Corpu- rile pot să înlocuiască fără zăbâvă piesele lipsă sau cele. : | scoase din serviciu, din. orice cauză. | pă Ă In vederea neștirbirii acestui principiu, s'a dat putinţa .... |  înlocuinilor Ia timp a pieselor degradate, distruse sau pier- - | -clute din negiijenţă, prin dispoziținnile deciziei rhinisteri- | ale No, 332 din 1 Iunie. 19i («Monitorul Oastei» No. 26); | iar până ce ce se va înzestra corpurile cu toate piesele „de schimb stabilite prin decizia ministerială No. 97 din - 24 Fevruarie 19il («Monitorul Oastei», p. r. No. ID, spre |, â se putea înlocui şi piesele ce se scad sau scot din 4. serviciu din forță majoră. având în vedere avizul con- 
rolului No. 4.488 din 1912 şi ușurarea lucrărilor prin des- “ centralizare : decid : pe î | 

j: ... Art. Î. — Indată ce comandantul unci divizii, al ce- 4 tății Bucureşti, regiunii F..N. G, sau al marinei militare 4 aprobă scăderile de piese de la armătură: uzate, degra- 1 date sau pierdute pe motiv de forță majoră, legal cons- | “tată, potrivit regulamentului de administraţie şi ordinu- bi circuiar No, 44 din 23 lunie 1910 («Monitorul Oastei», | p.r. No. 28), ordonă corpurilor. de trupă: | SI 
„4. Să verse pe cele uzate sau degradate arsenalu- lui de construcții al armatei, eu stare de vărsare în dublu. (Vezi decizia de mai jos). o 

„-*) Vezi şi ordinul circular No, 18 : 3915 trecut. mai jos și nota demai "3u$ dela iustrucţiunile No. 6984 | 1809 , a SR 33 
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d) Să ceară arsenalului îniocuirea tuturor celor scă- 
zute, cu stare de cerere în dublu. * | 

Câte un exemplar din stările de vărsare şi cerere 
certilicate de predător sau primitor se înapoiază corpului, 
pe baza cărora se Îac operaţiile de scădere sau înlocuire. 

Art. 2. — Arsenalul de construcţii îndată ce pri- 
meşte comunicarea și actele dela art. |, înlocueşte fără 
alt ordin din partea ministerului, piesele scăzute de coman- 
damentul respectiv, ca pierdute, iără a ma: pretinde altă 

"formă, iar din cele prevăzute că trebuesc vărsate va în- 
locui numai pe acele bucăţi ce va primi de la corp şi 
numai atât cât a primit. Aceste înlocuiri se îac din stocul 
de piese de rezervă pe cari ministerul le aprovizionează 
în acest scop prin prevederile bugetare. anuale. 

Vărsările se vor lace prin încheiere de proces-verbal 
de constatare potrivit regulamentului arsenalului, după 

„care se va certilica stările de vărsare şi cerere, din cari 
câte un exemplar împreună cu procesul-verbal cu comu- 
nicarea comandamentului și cu starea de vărsare se vor 
păstra la poriofoliu, centralizându-se treptat într'un re- 
gistru, iar duplicatele de procese-verbale și stări certi- 

„ficate, se vor trimite corpurilor împreună cu piesele dis- 
ribuite, Si 

! Art. 3.— La sfârșitul fiecăru trimestru depozitul res- 
pectiv va încheia centralizarea pieselor distribuite şi pe 
cele primite de la corpuri, — pe cari le-a înlocuit — şi 

„0 va: supune cu toate actelă comisii de administraţie a- 
sistată de ofiţerul de intendenţă însărcinat cu verificarea 
şi supravegherea arsenalului. 

Comisia face cuvenita constatare, şi, prin încheierea 
unui proces-verbal centralizator extras din registrul res- 
pectiv, se va pronunţa molivat în ultima instanță dacă 
se mai poate da pieselor vre-o întrebuințare, cu care Q-. 
cazie va face şi cuvenitele propuneri, 

“Art 4, — Procesul-verbal centralizator, în dublu veri- 
ficat de ofiţerul de intendenţă, care se va asigura că 

» concordă cu actele de la art. 2, se va înainta ministe- 
rului de războiu, care, după examinarea propunerilor mo- 

= țivate, va dă cuvenita aprobare, înapoind un exemplar,



    

     

  

  

  

      şi- -Pe baza acestei aprobări arsenalul va lua măsuri“ entru executarea operaţiunilor de descărcări în gestiunea pozitului și celui de portofoliu și îndeplinirea actelor “raport cu propunerile făcute şi aprobate și cu Tegu- - 

     p din acea zestre, care apoi este întregită . le Îăcute. de arsenal cum se prevede la art. . s | și 2. 

    

: - Notă. Relativ la imputații, vezi notele de sub art, 105 și 118 6 acest manual. - Sa RE TI, Ordin circular No. 18 din 17 Aprilie 1915; relativ - | „ Îa formele ce trebuiesc indeplinite pentru scăderea MEA și înlocuirea pieselor de armătură o 
M. O. 13.R. 1915 

_ Având în vedere că cele mai multe deciziei ministeriale No, 74/912, în ceeace cărora urmează a se face operaţiunile de j “armătură, scăzute sau scoase din servi a 

corpuri nu se coniormă 
priveşte actele, pe baza 
înlocuire a pieselor de 

ciu, din lorță majoră; 

  

„Mit acte cari nu constituesc motive pentru scăderi şi înlocuiri; ip Având în vedere că de foarte multe ori corpurile nu observă . . - a „ Bomenclâtura pieselor, din care 'cauză se nasc neînțelegeri, cari au naştere la corespondențe inutile şi întârzieri în executarea a distribuţiilor ; a | | | „Pentru a nu se maj produce în viitor abateri dela prescrip- ;. țiunile deciziei ministeriale No. 74 din 20 Fevruarie 1312, ordon: ma Â. — Aclele ce trebuiesc înaintate depozitului de armătură Târgovişte sunț: - „1. Pentru piesele de armătură, scăzute ca pierdute din forţă tlajoră şi luate în dezertare : .. 
0) Copie de pe ordinul autorităţii superioare, adică: divizie - 

    

de trupă; | U Stare de cerere, în dubiu exemplar, din cari unul se va înapoiă corpului, Certiticat de depozitul de armătură ; iar altul însoţit de copia ordinului apiobator, se va opri la depozit, spre â S€ anexa la actele de scădere ce se vor înainta . ministerului pentru aprobare, |           pc



  

d 

5 

2, Pentin piesele de armătură, degradate din lorță tmajură: 

a) Copie de pe ordiuul autorităţii superioare care a aprobat 

scăderea. certificată de ajutorul comandantului corpului de trupă; 

b) Copie de pe starea de vărsarea pieselor, certifieată pentru 

primirea lor de arsenalul armatel şi pentru exactitare de coman- 

dantul corpului de trupă respectiv; 
c) O stare de cerere în dublu, 

, Toate actele dela 1 şi 2, însoţite de o stare de cerere, se 

vor opri de depozit la actele de scădere ce trebuiesc înaintate 

ministerului pentru aprobare, iar o altă stare de cerere, certilicată 

- de depozii, se va înapoia corpului. 
3. Când corpul cere, în acelaş tup, înlocuirea de piese 

pierdute din forță majoră şi degradate din Jorță majoră, va ina- 

inta stări de cerere separate pentru liecare categorie, sprijinite 

pe actele prevăzute la punctele 1 şi 2. 
B. — Pe viitor operațiunea de întocuire a pieselor se va 

face de depozitul de armătură Târgovişte, fără întârziere, În baza 

ordinului ce va piimi dela direcţia 8-a armament, care odată cu 

comunicarea făcută depozitului, va comunica aprobarea înlocuirii 
de piese corpului interesat, prin direcția respectivă, 

_ C. — Pentru a nu se mai produce confuziuni, cari dau loc 

1ă întârzieri, corpuile sunt ţinute a observa în mod riguros no- 

menciatura oficială a pieselor, 

IV Ordin circular No. 46 din 13 Oetomwrie 1915 

(M, O 28 R 19i5) 

Se pune în vedere cerpurilor şi seviciilor următoarele : 

1. Nu se vor mai trimite arsenalului armatei spre 

 certilicaie stări de vărsare pentru următoarele categorii de ; 

materiale, piese și aceesorii : 
a) Cele imputate vinovăţilor cu buletine, urmând ca 

scăderea şi înlocuirea lor să se facă pe baza buletinelor :Ș: 

aprobate de comandumentele respective : 
b) Cele trimise arsenalului pentru constatare și cari 

se înlocuiesc din neglijenţă, deoarece scăderea lor se poate 

face în baza proceselor-verbale ce se întoomese și trimit 

de arsenal corpurilor și serviciilor prin comandamentele 

respective : 
c) Cele trimise arsenalului pentru constatare și cari 

se înlocuiese din forță majoră, întrucât acestea nu mai sunt 

“în cazul de a fi scăzute, de oarece ele se înlocuiesc la co- 

jenzile descrise . aflate la arsenal, astfel că corpurile și 

serviciile se află în posesiă a noui pieze fără nici o plată ;: 

  

   

  
  



    
  
  

d) Cele trimise arsenalului pentru constatare şi al că- 
ror rezultat se consemnează în procesele-verbale întocmite 
de arsenal ca degradate din forță majoră, de oarece acă- 
derea lor urmează să se tacă pe bâza acestor procese-ver- 
bale ce se vor aproba de comandamente, iar înlocuirea se! 
va face tot prin stări do cerere, la cari ge vote adăuga: 
în loc de o stare de vărsare cerţilicată de arsenal, „0 copie 
de pe procesul-verbal de constatare“, certilicată de corpul 
respectiv. . 

2. Se vor trimite arsenalului armatei stări de vărsare 
pentru certificare numai pentru piesele si accesoriile pentru . 
cari Corpurile şi serviciile au obţinut aprobarea scăderii 
şi înlocuirii direct dela comandamente, conform deciziilor 
ministeriale No. 14/912 și 129/913, adică : pentru acelea 
pentru cari nu există o constatare a arsenalului, de oarece 
corpurile nu au posibilitatea de anexa alte acte legale la 
la stările de cerere ce se trimit depozitului de armătură 
Târgoviște pentru satisfacere, decât numai aceste stări de 
vărsare certificate, | | 

3. Pe viitor corpurile și serviciile nu vor mai vărsa 
arsenalului decât numai materialul de artilerie, trăsuri ar- 
mătură, albă şi de foc, pieae, accesorii, ete.,iar nu și dife- 

_rite alte obiecte, ca stampile şi mobilier de cazarmare, etc, 
scoase afară din serviciu dela corpuri, ! 

Nota. Vezi şi ordinul circular No. 23 M. O, 15 R. 1916 cu 
cXplicațiuni a se vărsa numai acele piese de schimb care ar 
jufuența asupra justeţei şi preciziunei tragerei, 

V, Procurarea dela depozitul de armătură Târgovişte a 
materialului de armătură, piese de schimb, unsori, etc, 

D. M, 129 M, 0.7 R, 1913 

Urmând ca arsenalul armatei: să verse depozitului de 
„armătură “Târgoviște materialele de armătura; decid: 

y 

  

I, — Arsenzdul armatei va văraa depozitului de armă- 
„imră Târgovişte, armătura coniecţionată, ca armă, carabine, 

săbii, pumnale, lănci, revolvere, ete., de orice model ar îi, 
precum și trăsurile cu acesoriiie lor, care ar fi destinate 
să fie depozitate timp mai îndelungat. | | 

Se vor vărsa de asemenea pieaelo de schimb și aece-: 
soriile de armament și material, oprind - numai ce este 

     



  

aproximativ necesar pentru reparatul îi decurs de un an 
a degradărilor din forță majoră şi neglijiență a armâturii 

-- gi materialului, :: - | 
II. — Procurarea pieselor de armătură la corpuri se 

va face de către depozitul de armătură Târgoviște potrivit 
„* grătărilor din decizia ministerială No. 97, Monitorul Oastei 
partea regulamentară No. 1] din 1911; decizia ministe- 
rială No. 332 Monitorul Oastei partea oficială No. 26 
din 1911 și decizia ministerială No. 74, Monitorul Oastei 
partea regulamentară No, 8 din 1912, cu singura deo- 
sebire că: - o 

a) Piesele degradate despre care tratează art. 3 
din: decizia ministerială No, 74 din 1912, se vor trimite 
de corpuri tot arsenalului armatei pentru a 1e constata. ; 

d) Imputaţiile pieselor de armătură, a armăturii, acce= 
soriilor de armătură şi material de artilerie, stabilite potri- 
vit art. 4 şi 5 din decizia ministerială No. 332 din 1912, 
sau costul acestor materiale cerute de către corpuri, în 

“baza aceleaș decizii, s6 vor trimite depozitului de arnă- 
tură care le va expedia direct corpului. 

„Pentru acela pa care nu le-ar avea în depozit, le 
„va comanda arsenalului care le va confecţiona sau apro- 

„viziona şi expedia direct corpului care a plătit cotul. 
$ Paragraful III astiel cum a fost modificat prin D. 

M. No, 274 M. O. 21 R. 195; 
„Pentru ca arsenalul armatei să fie în -măsură a 

reaproviziona depozitul de armătură cu materiale, piesele 
și acesoriile pe care acest depozit chemat la rându-i a le dia- 
tribui corpurilor în cursul unui an, arsenalul este auto- 
rizat a se aproviziona cu toate materiale, piesele şi acce- 
soriile căre nu se găsesc în depozit, sau dacă se găsesc 
sunt În mică cantitate și expuse; gleirii în scurt timp. 

"Această aprovizionare se va face da arsenal la cere- 
rea depozitului de armătură, care se va adresa arsena=: 
lului la începtul fiecărui an bugetar, după ce va fi totalizat, 
după contul de gestiune, materialele liberate în cursul 
anului. 

Este bine înțeles că araenalul va căuta să -apro-. - 
„vizioneze Cantități cât de mari, spre a nu fi expusa - 
„plăti preţuri de detaliu, 
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Tot ceeace depozitul va cere arsenalului în - spritul prezentei decizii i se va libera cel mai tărziu la 1 Octora= brie, urmând a aproviziona până la 31 Martie viitor tot ceeace ar fi liberât depozitului. 
Arsenalul va avea latitudinea a face aprovizionări sau confecţii parţiale și în alară de termenele arătate mâi sus, în toate cazurile când materialele sau piesele atlate fa depozite sunt aproape a se epuiza din cauze neprevăzute de distribuții în cursul anului, cum ar fi distribuții | 

venite prin înființare de noui unități, cereri mai mari făcute de corpuri în vederea mobizării, ete, 
IV. Unsorile şi tot materialul de curățit armătura, 

şi materialele de artilerie se vOr aproviziona ca şi În trecut tot de către arsenal ; analizele. chimice  exe- Cutâudu-se în laboratorul pulberăriei, după: care se vor expedia depozitului de armătură Târgoviște, care va exe- cuta distribuirea la corpnri,. Distribuirea se va face de 2 eri pe an în cursul lunilor Aprilie și Octomvrie și numai după ce se primește costul lor dela corpuri. 
V. — Unsorile şi -materialele vărsate depozitului de armătură sau corpurilor, în urma cererii depozitului și 

cari sunt confecţionate din fondurile” arsenalului, se va rambursa acestuia de către depozit. . 
Prezenta decizie ministerială se va pune în apPeare 

la 31 Martie 1913 și pentru executarea ei în bune condi- 
ţiuni arsenalul şi depozitul de a-mătură Târgoviște nu vor 
primi şi nu vor face nici o distribuție în intervalul de . la timp 1—15 Aprilie 1913. | 
-. Nota Odată cu comanda să se trimită şi costul materiale- - tor la depozitul armătură. Țârgovişte M. 0.2 R 196, 

VI. Diferite. dispozițiuni relative. la armătură 
[. Regulaiuentul serviciului. armamentului postati M 

0. 25 p. a. 1906, pag. 402, -— Modificarea art. 12 rela- 
tiv la salariile armurierilor şi diferite condițiuni pentru - angajarea lor M. O. 38 of. 1909. Propunerile: la gradaţia maeștrilor armurieri cl. I M. O, 30 of, 1912. 

Instrucţiuni speciale de detaliu asupra organizărei şi funoționărei serviziului de armament și muniţiuni. la | Comandamentele de corp armată şi la comandam. artilo- | iei grele, în care se prevede atribuțiunile personalului, 
   



    

„îi zărei, ete. D. M. No. 469 din M.0. 48 din 1919 pag. 
1805, 

   controlul întreţinere. armelor, muniţiuriilor, trăsurilor ete, ș 
„atelierele de reparaţiuni şi depozitelă regionale; piese de d 
schimb, unsori, etc. situaţii şi registre, pregătirea mobili- 

Înfiinţarea direcţiei superioare Şi inspectorul general 
al stab. de artilerie M. O. |. R. 1914, 

III. Studiul cestiunilor da armament. — Cestiunile aau- 

Pa pra cărora urmează a se pronunţa direcţia armam. din 

  

“de armătură, piese de schimb, ete. M, O. 7 R. 1913, — publi 
ÎN întregime mai sus. E. 

     

minister, să se supună cu referat ministerului, „cari se va ; 
__ +rimite apoi în studiul şi:experiefiţele dir. arma, ord. 3. 

M. 0.18 R. 193, | 
. IV. Lada de armurier a) Nomenelatura și prețul unel- ; 
- telor din lada de armutier Md. 1879 M.'0. 6 R. 1895. ! 
(Vezi și art. 81 din regulamentul armam). ji 

b) Idem pentru arma Md, 1893 M. 0. 13 R. 189%. 
-c) Idem pentru. carabina Md. 1893 -M. 0,25 R.1895. 

d) Procurarea lăzilor de armurier și a uneltelor nece- 
sare dela arsenal M, O, 44 of. 1904, . 

V. Tragerea redusă, 
„> a, Adoptarea sistemului de tragere redusă Md. 1909 + 
"M. 0. 3 R-1910. 

8) Aparatul şi coştul pieselor” şi oartușator pentru tra- ! 
gerea redusă M. O. 3 şi 37 R, 1910. 

c) Cumpărarea cartuşelor dela Pirotechnie, „din fondul de” 
întreținere. M. O, 48 of. 1902. | 

d) Tuburile reduse Md. 1909 să se varsa la pirotechaie fără 
a îi spălate M. O. 4 of. 19i1, - : 

YI, Mașini de scos'capse Mărgean, autorizarea corpurilor de 
“a le procura dela pirotechnie, M. O. 10 of. 1993. - _ 

- VII. Piese de schimb ; accesorii arme,, 
| d) Modul cum se face înlocuirile pieselor de schimb la ar- . 
mamentul portativ, prin arsenalul armatei. M. O LI-R. i91. ez 
şi dispoziţiunile trecute mai sus): 

0) Bucăite de schimb pentru arme ce trebuie să aibă. cor- 
“purile asupra lor; înregistrarea lor în registrul armătură; mode-.. 
lul tabelului ce urmează a se înaiata la inele exerciţiului cu 

- actele. justificative, etc. M. O, 24 R. 1994 Preţul se cere la ar- 
senal conform art. 6 din D. M. 3179 M. O. 22 R. 1909.- (Vezi şi 
modificarea tabelului în M. O. IL R. 1911, Vezi şi D. M, 335, 
M, O. 24 R. 1915, 

Cc) Vărsarea ia depozitul armătură Târgovişte a materialulu 
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- şi controlul cu hârtia de turnesol în 'magaziile cu muniţiurti, 

„ilor M. O. 37 of. 1994. Etichetele ce se vor aplica pe lăzile cu 

0. 10 R, 1905, 
stoc de războiu. M. 0.7 R. 1913, 

„1904. Impachetarea cartuşetor în chesoane. M. O, 9. R. 1905 - 

- Pentru mitraliere (la cele de mitraliere prin o dungă de Vopsea , 

i _reje şi coloane de niuaiţiuni M. O, 21 R, 1914 şi N, 33 of. 1914, 

    

d) Punerea 'scoabelor la apărătorile de mână a armei MA, 4 
1893, când -crapă M. O. 25. R, 189%, - a 

€) Modul de distribuție a apărătoarelor mânei M. 0. 5. 
R. 1902. | - | 
R 7) Modul înlocujrei țelurilur la armele Mud, 1893 M.. 0. 9 
„1906, Na | 

„_—_ 8) Modul cum se înscriu în registre. piesele de armă M'O.. $ 
5 R. 1909, - 

h) Proporția accesoriilor pentru întreținerea armelor Md. - 
1893,-procurarea ior M. O. 5 of. 1910 (vezi şi decizia din 1911 

la nota a de mai sus ) 
i) Baionetele să se treacă în situaţiile de armătură, Ord, M: 

752 din 12 Maiu 1914. 
VIIL. Mauniţiuni. . - 
a) Constatările anuale ale stărei muniţiunilor de războiu; 

instrucțiuni pentru întrebuintarea termometrelor, higrometrelor 

M, O, 41 R. 1933, E 
b) Procentele de scădere a cutiilor trapezoidale la câriuşele 

de maneviă,:se sporeşte la 15% M, 0. 5 of, 191. 
c) Spălarea tubarilor de cartuşe Md. 1893; modul cum se 

face iîmpachetarea, ete. M. O. 20 R, 1911.  - , 
d) Etichetarea cutiilor trapezoidale a cartuşelor Md. 1893 

peniru artă şi mitialieră. (roş, cartuşe războiu armă; albastru, 
cartuşe războiu :nitralieză ; gaiben cartuşe m, armă, alb cartuşe 
m. imitr.). M. O. 4 R. 1913, N 

- d) Inventarul de muniţiuui şi pulberi, aflate asupra corpu- : 

muniţiuni și pulberi M. O, 13 R, 1904. | . 
e) D. M. 432 relativă la distribuția muniţiunilor necesare. . . 

corpurilor M, O. 24 R, 1912, - 
f) Modilicarea ant, 3 ca stările de cerere să lie verificate 

de brigăzile respective. M. O. 2 R, 1913. - 
8) Tuburi. Decapsularea tuburilor de cartuşe M. 1893, M, 

0.24 R. 1912. . p 
h): Muniţiuni de artilerie. Preţul muniţiunilor de art. Md, 

1993 şi accesoriior pentru: tunul de 75 şi 87 M, O. 25 0f. 1905, | 
4) VCantităţile de muniţiuni ce conțin trăsurile de stil, M. - 

- 

    
  

) Muniţiunile ce urmează a fi-inregistate la mobilizare ca 

IX, Chesonul de companie şi nomenclatura tui. M. O, 21 R, 

Deosebirea între- chesoanele de cartuşe pentru arme şi 

roşie închisă). M. O. 31 R. 1912, a - 
„ Impachetarea trăsurilor de artilerie la. baterii montate, călă- .



f . 

“+ -malităţile de îndplinit M O, 5 of. 1910, 

    

- X. Arme. a) Inlocuirea armelor Md. 1879 degradate; for- 

_b) Vinderi de arme şi carabine Md, 1893 la ofițeri. M. O. 
2.20 R. 1912, 

c) Carabine pentru ofițeri, procurarea lor M. O 3 oi 1911 
XI Săbii pentru subofiţeri reangajeaţi din - trupele călări; 

„ptocurarea lor din fondul de întreținere numai dela arsenalul ar- 
- matei, M, O. 8 of. 1911. | 

Săbiile plutonierilor din..trupele pedestre și suboiiţerii de 
administraţie, vor [i la fel ca acele oi. caval, însă nebrunate. M. 
O. 1 R. 1912, | 

XII, Reparațiuni. a) Tarita reparaţiunilor la arsenal a ar- 
”-melor şi carabinelor. M,- O. 2 oi 1907. 

b) Armele corpurilor să se repare unde sunt ateliere în 
corp. M. O. 16 R. 1910. - 

€) Armele corpurilor cari n'au ateliere să se facă de cor- 
_“ purile din aceiași garnizoană cari au ateliere. M, 0.8 R. 1910. 

d) Ţevile dela arme să se îngrijească şi curețe bine, con- 
trar se impută, M, O. 11 R. 1913. . | 

€) Inlocuirea iutei la' ştersul a:melor prin lână de oaie. M, 
O. 19 R. 1915. 

XIII. Material de ariilerie. 
Aprovizionarea materialului de artilerie, instrucţiuni pentru 

aprovizionare de către stab, de art. M. O. 27 R. 1909, (publicat 
în întregime mai sus). „o a i 

Nomenclatura și costul materialului de artileria M. O. 16 
R. 1899. , | 

„XIV. Tunari a) Inventarul tunurilor de 75 şi 87 M: O. 12 „R.'1905, 
5) Inventarul materialului de obuziere de 120 mm. Md. 

1901 M. 0.29 R. 1911. . 
€) Focosul modet 1900: punerea în serviciu a cheei foco- 

sului, M. O 16 R. 1904. | 
Grenada de mână Asen, model de manipulare M. 0.24 R. 1914 

_ XV, Forje: inventarul şi funcţionarea lorjelor portative : M. 
O. 78 of. 1903. RE 

XVI. Jugul mişcător al harnaşamentului “de artilerie : des- 
criere şi întrebuințare M. O. 49 R. 1977. a 

„„ Harnaşament Md. 1913 pentru baterii de cămp şi obuziere 
descriere M. O, 7 R. 1914 şi 23 R. 1914, Si 

„_. XVIL Arsenalu Armatei a) Tabel ae preţul dileritelor ma- 
terizia, ac-esorii şi obiecte ce se: confecţionează la arsenalul ar- 

* matii, M. 0.'226f, 1941, 
5) Preţul. pentru nicheiat, reparat şi brunat săbii, pinteni, 

ete, M. 0, 52 of. 1909, 
XVII Mrtreliere : = 

«1, trebuint4rea, constatarea şi înlocuirea ţevilor, M. O, - 
2 R 1913, | - | 

î - 
Z       

i 
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2, Procurarea şi costul pieselăr de rezervă şi accesorii mi- -. . tralierei de infant, Md. 1910 sistem „Maxim“, M. O; 3. R 1913. 3, Armarea oamenilor unități mitraliere (servanţii cu pum- nale şi pistoale sau TEvolvere, cei dela tren cu pumnale şi cara- - bine). M. O. 8 R. 1913, . 4. Rierdeii de tuburi la trageri la O. 8 R. 1916 5. lustiucţiuni suplimentare pentru întreţinerea mitralierilor de ini. şi caval. M. 0. 13 R. 1916, 
XIX. Concursul general de tragere pe ariil. M, -0. 21 R,1909. Aparatul de măsurat distanțele. Hahn. Prescriere, între- buințare, M. 0.15 R. 19J2, Inventarul aparatului, M. O. R, 1912. 

| e Petarde şi rachete de semnalizare, conservurea, lrans- portul şi întrebuințarea lor AI, 0. 33 Rh, 1915 

Trăsuri 

1. Numărul și felul trăsuritor ce se pol întrebuința la - comandamente, corpurile-de irupă și serviciile armatei. 

ținute la unul din corpurile din garnizoai 

D, M, No. 266 din M, O. 23 R. 1910, 

Decizia ministerială No, 585 din 21 Noemvrie 1909, în urma prevederilor bugetare din exercițiul curant, se înlocueşte cu prezenta. 
Art, 1. — Corpurile de trupă, serviciile, comandamentele şi stabilimentele militare sunt autorizate a cumpăra şi întreţine - numărul şi felul de trăsuri, precum şi animalele de tras arătate în tabela alăturată, 
Art. 2. — Cumpărarea şi întreținerea: se vor face din fondul de întreţinere al corpurilor, iar pentru serviciile cari nu au fond de întreţinere din fondurile bugetare, 
Art, 3. — Trăsurile şi animalele nu se vot întrebuința decât pentru serviciul. corpului şi interesele lui, Orice întrebuințare în servicii particulare sau personale ale ofiţeritor este cu totul oprită, : Art. 4,— Oiiterii din corpuri pot infiiţa brecuri, ca pro- pritaie comună, pentru transporturile lor. Cumpărarea cailor și întreţinerea lor privesc pe ofiţeri. Alinisierul ie procură remizeie, grajduri:e și îngrijirea cailor, Este oprit ofiţerilor de a nființa alte trăsuri în comun decât brecuri. _ | Art 5.— Tăsurile qe Oraș sau cu pânză, ce posedă cor- purile sau serviciile peste ceie din tabelă, Vor Îi. irecnte ia cele CE nu posedă, sau vor fi vândute. Acele cai u se pot vinde, din diferite cauze, vor fi vărsate la depoziieie regionale, în -re- mizeie trăsurilor de subsistenţă, făportând numâu! și felul lor, La comenduirile garnizoanelor, trseusite ct pânză şi caii se vor lua din acele pe cari le posedă cor „+. “le, Ele vor servi la transporturi de bolnavi, de medici î:. "i urgente, ete, Pot fi 

  

    

     



    

Art, 6. — Trăsurile țrebuincioase vor îi comandate la arse- 

nalul de construcţii. Corpurile cari posedă trăsuri cu pânză cari 

se apropie de acele ale arsenalului le vor meriţine în serviciu: 

pe viitor însă sunt oprite. 
Deosebit de trăsuri!e prevăzute în tabelă, corpurile păstrează 

numărul strict necesar de trăsuii de aprovizionare sau care cu 

boi sau camioane, cari servesc la transportul de alimente, îurai, 

lemne şi materiale diverse ale Statului. Aceste trăsuri şi animale 
- se întreţin din fondurile corpurilor. - 

„Art, 7. — Corpul grănicerilor poate să-şi menţină animalele 

şi trăsurile ce posedă, dar nu i se va aloca pentru furaj şi altele 

decât aceace este prevăzut în buget, - 

=" Art, 8. — Transporturile oliţerilor în interes de. serviciu, cu 

calea ferată. cu vapoare sau cu trăsura se vor face în contul 

ministerului conform reguiamentelor în vigoare. 

. Art. 0. — Se dă indeinnitate de trăsură, în alară de garni- 

zoană, dincolo de cazarmă. atunci când ofițerul nu are cal, sau 

nu se poate dute călare sau nu are cale ferată, - ăi 

Art. 10, — Se dă indemnitate de trăsură în garnizoană nu- 

„mai pentru un serviciu comaridat strein de funcțiunea ofițerului 

sau de îndatoririle . sale generale, peniru cari s'a prevăzut „in-, 
demnitatea de activitate.“ 

Art. 11. — D-nii comandanti respectivi sunt însărcinaţi cn 

executarea dispozițiunilor de laţă,. cari anulează pe toate cele 

anterioare. - 
- 

  

  

   



  ] 

    

TABELĂ ANEXĂ 
la Decizia ministerială relativă la nimărul şi felul lrăsurilor uceesare 

corpurilor, precum şi animalele trebuincioase lor 1) 

  

Felul şi No. a.“ 
. trăsurilor = 

Arătarea comandamentului, ma S 

corpului sau serviciului Sg & | e 
9, a 3 O 
55 9 

Comenduirea Bucureşti *) A 2| 5| —*) Trăsurile “ 
Comenduirile garnizoanelor, în cari | ți pânza var 

se ailă cel puţin două corpuri de i corpurile 
trupă —| 1] 2| cari posedă 

Front. Focşani, Nămoloasa şi Galaţi a astăzi şi nu- 
câte - - —! pol mal Ia nea- 

Pirotechnla şi pulberăria Dudeşti câte| —!  1| 2 jun E mpita 
Atelierul central coniecţie cu depo- | 

zitul de echipament —| 92 
Compania subsistenţă cu manutanţa 

centrală — îjă 
Spitalele şi infirmeriile depărtate câte] = 1| 2 
Depozitele marinei —: 1 
Taberele regionale câte —, 112 
Penitenciarul 'Târguşor —j 12 

| 
|       

IL. Inființarea, întreținerea şi întrebuințarea trăsurilor la 
corpuri şi 'Servicii 

D. M. 536 din M. O, 35 R. 1912. 

Având în vedere că trăsnrile, fie-cele dela Stat sau 
cele înființate de corpuri, cu cari se îndeplinesc deose- 

_ bitele trebuinţe de transport ale gospodăriei (transport 
“de alimente, furaje, materiale, etc.) sunt în general [oarte 
rău întreținute; că ele sunt scoase din cazarmă fără nici 
O supraveghere, rău şi neregulat înhămate; iar oamenii 

- cari le conduc şi însoțesc sunt, de obicei, cu ţinuta prea 
puţin îngrijită; | 

Având în vedere că trăsurile înființate de cerpuri 
sunt de modele cu. totu] deosebite și unele din ele foarte 

  

1) Astiel cum a fost modificată M, 0, 31 R, 1910, 

  

  



  

puţin" practice, iar, pie, de altă parte sunt corpuri cari: 
;... Nici nu au trăsurile: pentru îndeplinirea cum se cuvine 

a tuturor nevoilor „unei bune gospodării; - 
„„..„ Considerând: ca, pe lângă alte neajunsuri, ca urmare 
a acestui rău obiceiu, de a nu se da—în timp normal— 

„nici o băgare de seamă acestor trăsuri, se vede că în 

  

manevre aceeași stare de lucruri și aceeaşi puţină pre- 
ocupare domnește în ce priveşte: trăsurile trenului regi- 
mentar, cari lasă foarte mult de dorit ca regulă și bună 

24. ordine din toate punctele de vedere; 

      

Spre a se pune capăt acestei “stări de lucruri, dă- 
unătoare bunului mers al: serviciului protivnic disciplinei 
cât şi bunei rândueli ce trebue să fie în tot ce pri- 
vește armata, decidem: _ i 

1. Furgoanele Md. 900 şi 900 A. vor. servi, în ge- 
neral, numai la destinaţia pentru cari sunt construite şi 
date corpurilor de către Stat. . . - a 

„ <Transporluri de furaje de la depozite şi în marșuri 
Sau manevie», LL 

In mod excepționăl va fi îngăduit să se transporte 
cu ele lemne. IE | | Sa 

Este cu desăvârșire oprit de a se transporta cu 
- furgoanele materiale grele dar cu volum mic (densitate 

" mare), ca pământ și nisip (a se vedea ordinul ministe- 
rului de război No, 631 din 26 Aprilie 1911 către di- 

„vizii), nici: lăzi voluminoase şi grele, cari nu se pot așeza 
bine în lurgon şi-l . ceschilibrează în dauna solidităţii 
sale. Ie 

Este strict oii. ue a se transporta cu furgoanele 
cadavre de anim: e, Lăiigarul şi murdăriile ce se scot 
din grajduri şi din curtea cazărmii, find prea primejdios 
pentru sănătatea cailor cărora li se transportă furaj cu | 

„aceleaşi lurgoane. | 
Furgoanele vor fi în orice timp bine și curat în- 

treţinute reparate şi vopsite la timp, cu toate acceso- 
rlile complecte, aşa cum ies din arsenal Vor purta în 
„totdeauna curat şi citeţ inscripțiile regulamentare. Se va 
pune cea mai mare bhăgare de seamă pentru ca roţile 

  

    

să [te necontenit în bună stare şi ca osiile să lie unse 
i la timp; iar pe dată ce se va vedea că o roată a că   

 



i
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„avea un capac care să se închidă foarte bine. 

  

    

  

| pătat prea mult. joc--.ccace: provine. mai ales din faptul: că nu se. ung osile ia timp — i se va schimba buceaua „(in care scop corpurile trebue să aibă în tot momentul bu- cele de schinb), iar dacă a ajuns ca și osiile să se „roadă, acestea să fie trimise la arsenal spre a fi în-- - groșate la loc, Se 
Când roțile nu merg regulat, având joc prea mare” 2 pe osii, inersul trăsurii este dezechilibrat, ceeace atrage - degradarea ei cu uşurinţă. ! | | Furgoanele se vor înhăma totdeauna cu harnașa- | mentul regulamentar, ele [iind de așă formă încât con- ducerea nu se poate face regulat decât de către con- ducători călări, iar nu mânând cu hăţurile. 

„2. Pentru nevoile gospodăriei lor corpurile de trupă - | trebuie să aibă: 
a) O trăsură pentru transportul exclusiv al ali- - mentelor de hrană ale: trupei, 
Această trăsură va fi de forma generală a furgoanelor regulamentare' (fără însă ca să fie nevoie de a avea toate amănuntele de construcție .ca furgoanele), având înainte n dispozitiv (0 capră), pentru transportul oamenilor. Corpul trăsurii va fi înfundat peste tot cu scânduri sau cu 0 împletitură oarecare (de paie ori richită) şi va 

Această trăsură se poate ace mai mare sau mai mică, potrivit cu efectivele unităților ce-trebue să ser- vească, chiar atât de mică încât să poată fi înhămată cu . un singur caj, i | Trăsura va îi totdeauna îvarte Dinc si ctitat între- “ținută, deziniectată 1a trebuință, văpsiiă cu cutoarea re- gulamentară. Za va purta ca inscripţie numărul corpului - și destinaţia, de ex.: R. 41. Tr, aiimente € 
5) Trupele căiări vor avea, pentru fiecare escadron. sau baterie, câte o căruţă bine legată; solidă, încăpătoare (dar mai scurtă ca iurgonul). 
Aceste căruțe vor servi la scoaterea băligarului şi murdăriilor din grajduri sau din curtea cazărmii : cu ele se va transporta pământul și nisipul necesar în grajduri, lemnele şi altele, - 

î. 

  

    

 



    

    

“Trupele pedestre “vor” înființa, tot.în scopul “sus 

arătat, câte una sau două  asemenica căruțe, după 

etectivul cailor ce au. e Sa 

Aceste. trăsuri pot [i vâpsite sau date numai CU Car- 

bolineum. | ie 

“ Ele vor purta scris, sau imprimat. cu fierul ars, nu- 

- mărul corpului şi al unității, de ex.: 8.4 'Tr.corvoadă (ba- 

teria 4 din regimentul 2 artilerie, trăsuri de corvoadă). 

Ca și celelalte trâsuri, ele vor fi cât mai curat şi 

bine întreţinute, putând îi conduse de către conductorii 

călări, ca şi furgoanele sau cu hăţuri : 

  

c) Pentru transporturile grele“ precum: lăzi cu arme, . 

" muniţiuni, etc, corpuiile vor. înfiinţa. mici: camioane, cari 

au avântajul de a prezenta înlesnire la încărcare, având 

şi o supralața mai mare:  - | 

d) Corpurile de trupă având sarcina de a-şi procura 

singure paele în schimbul alocaţiei băneşti dată de mi- 

nister, trebue să acopere toate cheltuelile cerute atât de 

cumpărare, cât şi “de aducerea. paelor la cazarmă din 

această alocaţie care sa calculat în consecinţă. 

| Căratul paelor nu se va face, deci, cu furgoanele . 

regulamentare şi cu caii înscrişi în controale, ci cu că- | 

_răuşi plătiţi, 

Brăila, lalomiţa și Dobrogea, 

şi cu cai. 

d, şi vor purta inscripția cu numărul regimentului: „car“. 

tivul bugetar, câte o pereche de cai pentru liecare car 

„Hrana acestor animale (boi sau cai) se va acoperi 

din alocaţia de paie. | 

” '.meargă odâtă la paie, Îiecare cul un singur conductor   

Este însă mult mai bine şi mai economic ca să 

înfiinţeze .corpurile 'care speciale pentra acest serviciu, * 

după modelul obişnuit de agricultorii de prin judeţe 

Este preferabil ca aceste care să ie sirase cu boi: . 

dar e bine ca ele să fie dispuse a îi înhămate şi cu boi 

- Corpuiile, penteu înhămat !a acesta care, pot cere . 

ministerului să le lase din caii de reformă, peste elec-.. 

Di Spre a nu se răpi prea mulţi oameni dela instrucţe, - 

“seva organiza serviciul aşa ca. toate carele corpului să - 

  

     

  
Ele pot fi date cu carbolineum, ca şi: cele dela lit.
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i. Unul din conducători rămâne să. supravegheze ani- “mele, iar ceilalţi să se ajute între -ei pentru Încărcat, ; Nu se pot întrebuința fuigoanele regulamentare „pentru. a se transporta paie dela țară decât în mod ex- ! Cepiional, pe motive bine întemeiate, şi numai când timpul „Na îngădui aceasta fără nici O pagubă pentru instrucţie, - Pentru aceasta trebuie, neapăraț aprobarea coman- „dantului de brigadă, care are îndatorirea, după cărat, să fse asigura că turgoaneie au fost puse în ordine, cură- ile, vapsite, reparate dudă nevoie, asemenea Și harna- Șamentul ce. sar fi întrebuințat Ia acest Serviciu excep- iona]. 
3. Buna întreţinere a trăsurilor. harnaşamentelor si | irăgătorilor (cai, boi) trebuie să facă obiectul inspec- țiilor: capilor ierahici superiori, cari vor lua măsutile cu- Vetite împotriva comandanților de unităţi ajutoarelor și . coinandanţilor de corp pe cari îi vor găsi în neregulă, - „ Rotându-i în coiisecință și foarte aspru. . Trăsurile date de Stat, ca: lurgoanele, irăsurile de Ssubsistenţă, bagaje, ' trăsurile-ambulanțe, chesoanele de „Campanie, vâr fi inspectate de către ofițerii însăreinaţi | (4 inspecția armături. | | + Controlorii ministerului, cu Ocazia diferitelor vizite te fac, vor constata starra Şi felul cum umblă trăsurile . corpurilor ce vizitează, raportând în mod deosebit despre | aceasta, direct secretariatului; 

-— Comandanții de diaţă: vor exercita 6 dcaproape privighere asupra modului cum corpurile din garnizoană tXecută dierite transporturi zilnice, fiind obligaţi a _ra- Porta comandantului garnizoanai neregulile pe cari le Observă “la trăsuri și conducători. 5 “4. Cheltuelile cerute cu întreţinerea trăsurilor și a Mărnașsmentelor vor fi „acoperite, pentru trăsuriie înliin- _ tale: de corp, din fondul de întreţinere la care se varsă * | | ȘI alOcaţia de paie. |   „Tot din acest fond se înființează trăsurile cerute cu ! hamaşamentele lor, şi se procură parte din îmbrăcă- ; Mintea necesară pentru conducătorii dela carele cu paie. 
- 
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„Aceşti pameni trebuia să [ie bine şi curat imbracaţi; 

“pentru iarnă trebue să aibă o haină îmblănită sau căâp- 

"- tuşită cu flanelă, ori un cojoc peste care să îmbrace 

haina sau mantaua cu gulerul îmblănit, în cap au că- 

“'ciulă purtând numărăi şi litera corpului. Pentru ploae 

-vor-puria o haină de păr, cum sunt zeghiile dela țară. 

Pe timpul căratului vor purta, dacă nu plouă, opinci. 

“Cei câlări vor îi prevăzuţi cu ciorapi sau obiele groase. 

„Vara pot purta pantaloni şi bluză de pânză, având tot- 

deauna cu ei o hăină groasă și pătură pentru învelit. 

Osebit de alocaţia de hrană regulamentară, corpu- 

rile: sunt obligate a da oamenilor, fa plecare, un supli- 

ment de cel puţin 20 bani pe zi cu care să-şi procure 

în localitatea unde sunt trimiși cele necesare hranei lor. 

Acest supliment „se va plăti, după state, din îondul 

de întreţinere unde se face venit alocaţia paelor. 

Pentru trăsurile date de Stat cheltuetile de întreţi- 

nere se acoperă din alocaţiile bugetare speciale ce sar 

da anual sau eventual, iar la neajungere din fondul de 

întreţinere, putându-se: cheltui pentru trăsurile. de  sub- 

sistenţă și din excedentul dela fondul hranei. | 

Comandamentele diviziilor sunt obligate â lace să 

s6 aducă la îndeplinire aseastă decizie, raportând mi- 

nisterului lă epoca când de lapt se vor înfiinţa trăsurile 

aşa cum se vor spune aci, iar capii ierarhici vor pune 

toată prija ca starea de azi să nu mai poate dăinui. 

Publicarea în Monitorul Oastei ţine loc de notilicare 

1 N 
1 

Nota — Corpurile pot să procure dela arsenalul armatei 

„care Md. 191! cu lei 415,40. Un car cântăreşte 400 kgr, şi se 

poate transporta cu el greutăţi până la 1500 kgr. D. M, 652 M, 

O, 44 R. 191. | 

III. Rulajul trăsurilor 

- | (D. M, 4 din M. O. 20 oi. 1908) 

Având în vedere că din lipsă de atelaje, corpurile 

„+ întâmpină. dificultăţi în executarea rulajului trăsurilor ce 

„se înhamă rar sau de loc; se decide: - 
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„ac serviciul zilnic,   
ş Trecerea vaselor dela grăniceri la marină, M, 0. 17 of. 

şi | A . 

Ă 
.   

tt 1. — Toate trăsurile  arinatei, găsindu-se în aceste condițiuni, să aiba scris: pe liecare roată și pe “mijlocul obezei din afâră, în “ două diametral opuse, la egală distanţă, numerile 1, 2, 3,4. umerile vor fi scrise cu culoare albă prin ajutorul şabloanelor, având dimensiunea egală pe jumătate din lățimea obezei, 
- Această lucrare se va executa de corpuri din pro- priile lor mijloace. a 

rt. 2. — Trăsurile vor trebui să stea în remiză, astiel ca numărul de pe obadă, corespunzător trimes- trului bugetar în Curs, să lie pe verticală la partea su- perioară a roţei. 
Prin urmare, la fiecare trei luni roțile vor trebui » Obținându-se astiel reparația oboselei 

învârtite de 900 
în cursul unui an pe toate eleinentele roților. Art. 3. — Nu vor puria inscripţiunile prevăzute la art. 1 tunurile şi chesoanele regimentelor artileriei de Câmp, precum nici Îurgoanele sau trăsurile similare cari 

4 
Note 1. — 'I7ăsurile regimentare, înființarea lor M. O. „10 R. 1897, Costul unei trăsuri Md, 1910 lei 630 M. O. 2 Of. 191]. 
«Repararea şi contecția trăsurilor să se facă la Corpuri sau în industria privată. M, O. 21 R. 1915 3. Purgoannle primite de COrpuri, a se înscrie la! „mobilizare, M. O. 3 of 1910. | a Făpsirea trăsurilor în culoarea gris regulamentară 

ețete pentru văpsea, M. 0. 26 R. 1911. | 
"5, Întentarul trăsurei de ambulan 

instrucţiuni asupra curăţirei şi r 

ță, bagaje subsis- d. cuie Chesoane, dela corpurile de trupă, M. O. 24 R. i i 6, 

-Adeni inventarul lăzilor de popotă, M. P. 14 R. 1906 6, .Bărcile şi loteile grănicerilor, M. O. 20 R. 1909. 

IE “7. Inspectarea, trăsurilot de categoriele, uneltele poriative şi materialul de specialități aflate asupra cor- 

  

„patru puncte două câte. 

      
"i 

       



    

| purilor de trupă de înfanterie D, M. 230 M. O. 25 ol. 

şi 15 R.1912. o 

î.8, Conducătorii de trăsuri. instrucţia condiicătorilor  * 

“de trăsuri la regim, de inlanterie şi cavalerie, M. 0.3 4 

a R 1918, : 

_9. Furgoanele ce se trimit arsenalului pentru con- 

statare coiforin al. 6 din D. M. 77497 să lie însoțite şi - 

constatările făcute de comandamente, conform art. 153 4 

_R. A, Corpurile procedează apoi pentru scădere comlorm 

D. M. 114 R. 11 1912 şi 0.C44M.0.29 R.1910 

(0. C. Na. 63 din M. 0.34 R. 1919. Ă 

Anexa lit. 1 

| 
| 

(Art. 128 R. A). Î 

Această “anexă cuprinde nomenslatuva şi tarifa echi- | 

pamentului, | | 

- Ea a gost compect modificată prin D. M. Ao, 365 i: 

publicată în AM. 0. 34 fi. 1907 pag. 293. Nefănd de “i 

usay zilnic şi general, nu sa mai trecut în acest manual, ÎN 
i 

“putuându-se găsi şi consulla la nevoe în niomtorul sus citat...) 

Ă 
Î 

Anexa lit. L Î 

(Art, 130. R. A.) 

Această aneză cuprinde devizele“ şi costul. confecţie! 

privitor diferitelor categorii de efecte. 

Pentru molivele arătate mai sus, nu sa trecul în acest 

monual, putându-se găsi la nevoe în M. 0. 34 R. 1907 pag. 314 

Anosxa lit. M 

(Art. 26 R. A.) 

Instrucţi asupra carnetelor de recipise pentru primirea 

valorilor şi pachetelor dela poștă și. dela gară 

Pentru primirea valorilor şi pachetelor . adresate 

corpurilor şi serviciilor, casierul și oficerul cu îmbrăcd- 

“mintea vor ţine Îiecare câte un carnet de recipise mo-  



  

    

      

065 

“del 62! și unul model 622, în care va trece toate gro- - - 

  

purile, mandatele poștale şi pachetele primite dela poştă . îi sau dela gară.. 
Aceste carnete vor fi numetotate la imprimarea lor şi vizate de ofiţerul de, intendenţă însărcinat cu Ssupra- vegherea administrativă a corpului, care se va asigura de exectatea inscripţiilor Cuprinse în ele și de justa destinație a valorilor şi pachetelor, cu ocazia vizitelor - Şi verificărilor ce se va face corpului, 
Recipisele vor puria un număr de ordine pe serii, socotindu-se fiecare serie dela No.l până la 100.000 „pentru model 621 şi dela | la 40.000 pentru model 622 
Fiecare carnet conţine câte 200 recipise cu matca lor. 
In reeipisa matcă va semna funcţionarul care li- berează valorile sau pacheteie; iar recipisa talon va fi semnată de casier sau de ofiţerul cu îmbracămintea Sau de oricare alt ofiţer delegat al corpului care primește şi va îi dată funcţionarului poștei sau gări drept do- vadă pentru primirea acelor valori sâu pachete, i 
În aceste carnete se vor imai trece atât valorile cât. şi pachetele adresate gradelor inlerioare, în care caz „ Comandanții de companii vor semna pe contra-pagina matcei de primirea acelor valori şi predarea lor celor în drept. 
Nota, 1. — Registrele de recipise M-d 621 şi 622 sunt suprimate de nomenclatura imprim. M. O. 52 R. 191] și În tocul locul lor se distribue registre de primirea banilor şi - paghetelor M-d No. 10. din nomenclatura în vigoare. 
Operațiunile în acest registru se fac după indicaţia _imprimatului, neavând nici o intrucțiune și nefiind nevoe . de nici o explicaţinne. „EI se numerotează de ajutorul co- mandantului și servește atât pentru primirea banilor cât „Si a pachetelor primite dela poştă sau dela gară, N 
Registru cuprinde: data când wa primit gropurile, 

pachetele sau mandatele poştale -cu excopţiunile dela nota _- de mai jos; No. mandatului sau îrâetului ; de către cine 86 expediază banii sau pachetul (numele corpului, servi= ciului Său persoanei care face expediţia) ; pentru cine sunt destinaţi (corpul, gervieiul san persoana cărei-a sunt des- tinați sau aparțin) ; suma în bani sâu greutatea, după caz; 
destinația ce s'a dat şi semnătura prigiitorului cevanând 

EI    



       

         

ajutorul comandantului pentru cele “d 
“pentru cele ce aparţin oamenilor de trupă, cei în drept 

N „+ datelor şi valorilor poştaie. de către agenţii poştali.. 

TI 

        

estate  corpulua iar 

semnează de primire, după cum indică notele explicative 

"de pe prima pagină a acestui registru. | 
Not. 2, — Relativ la achitarea mundatelor şi valarilur 

. “ postale adresate gradelor înferionve, este D. M, 486 M. Q. 

"45 B.1910, în cuprinderea următoare: Având în vedere 

"că procedarea actuală ca mandatele şi valorile poștale ad- 

resate gradelor inferioare să fie înmănate acestor prin 

casieri sau alți delegaţi ai corpurilor de trupă, nu numai 

ca dă loc la întârzieri şi la tot felul de reclamaţiuni dar 

„esta gi contrar regulamentulni pentru aplicarea legei poș- 

“telor care preveda că, asemenea mandate și valori trebuesc 

predate de agenţii poştali chiar în mâna destinatorilor : 

Având îu vedere şi cererea din adresa direcţiunei 

generale a poştelor, telegraielor și telefoanelor No. 53.353 

din 1910: decidem: | 

1. În viitor mandatele, scrisorile de valoare și orice 

jel de valori poştale, adresate gradelor interioare, vor fi 

înmânate acestora direct de către agenţii poştali; 

2. Pentru stabilirea identităței gradului inferior des- 

tinator, adeverinţa Ido primire de -pe contrafața man- 

datului poştal sau a: chitanţei pentru alte “valori, va fi 

atestată de cătra comandantul companiei, bateriei sau esca- 

dronului, sau de către un ofițer delegat de către aceasta 

prin cuvenitele „atest indentitatea'“. Această atestare va îi 

semnată şi datată, aplicându-i-se și sigiliul. 

„ Atestările pentra mandatele și valorile predate boina- i 

vilor din spitalele militare vor fi făcute. de către conta- , 
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bilul spitalului 'care va primi dela bolnav suma, sau valoa- - 

vea predată de agentul poştal şi o va trece în registrul 

de valori, contorm_regulelor ce există în această privință, 

liberând bolnavului cuvenita Chițanţă. 

3. Predarea mandatelor şi valorilor poştale se va îuce | 

numai de-2 ovi pe săptămână, în timpul când oamenii nu 

sunt reţinuţi la serviciu sau la masă. 

Piecare cap de corp și servicii va înștiința, prin 

adresa. formală, pe dirigintele oficiului poștal din localitate 

despre zilele. și orele ce se vor fixa pentru predarea man- 
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Nota. 3, — Ordinul. cireular No. 10014 din 25 

Pentru regulata distribuţie a mandatelor peştale în 
zona armatei (zona operaţiunilor şi a etapelor) în cazul 
unei eventuale mobilizări se ordonă următoarele : 

Mandatele poștale adresate ofiţerilor, trupei și func- 
ţionarilor militari în timp de răaboi vor îi primite dela 
oficiile militare poştale prin delegaţii corpurilor şi serviciilor. 

Primirea se va face după o situaţie Md. 141 ce se 
va întocmi de: către oficiul poştal și în care delegatul mi- 
litar va cextifica în litere şi cifre numărul mandatelor şi 
valoarea lor. - | 

Delegații vor avea asupră-le o condică de drum, în 
care oficiul postal va trece valoarea fiecărui mandat în 
parte precum și suma totală, 

Mandatele adusa dela poștă precum și condica-se ver 
preda casierului corpului, care rămâne: răspunzător de 
împărțirea mandatelor la unităţile în cari contează des- 
tinatarii. 

Mandatele postale se vor preda unităţilor respective, 
„Împreună cu valoarea lor, din fondurile corpurilor ire- 
cându-se suma la portofoliu. ) 

Comandanții unităţilor vor achita pe destinatari și 
"apoi vor Înainta corpului toate mandatele achitate, pre- 
cam și cele neachitate împreună cu numerariul rămas dis- 
ponibil dela aceasta din urmă. 

„Mandatele postale achitate, purtând semnătura des- 
tinatarului, comandantului unităţi și cassierului şi înves- 
tite în mod distinct cu sigiliul corpului și al unități res- 

“pective, se trece într'o situație Md: !41 întocmită în du- 
blu exemplar și se predă oficiului poștal de unde au fost . 
primite, cel mult în 20 zile dela. primirea lor. Una din 
situaţii certificată de oficiul poştal respectiv servă corpu- 
ui la scăderea sumei dela portofoliu, a 

Pentru rambursarea corpului, oficiul poștal va libera în schimbul mandatelor plătite un bon de plată asupra tezaurului, O: o 
Bonul de. plată se va emite numai de șeful cficiului postal militar, care a liberat mandatele dintru'un regiatru  Bpecial în care suma se va trece fără ștersături sau corecturi, 

  

   
August 

+1915 relativ la primirea şi achitarea mandatelor poştale pe 
“timp de război. (Al. 0. 26 R. 1915). - 

 



+... “ului, sau serviciului, pentru a se preda. cassierului respectiv. 

        

        „+, Bonul emis va. fi încris în condica: delegatului cor- 

„.... Oassierii corpurilor şi serriciiior se vor prezenta în 
persoană agenților plătitori ai tezaurului pentru incasarea 
bonurilor emise de către oficiile poatale militare : urmân- 

-  du-se aceleaşi regale ca și pentru ordonanţele și manda- 
tele de plată. | 

| Petru a se putea exercita un control serios asupra 
mandatelor postale, casierii, corpurilor şi serviciilor nu 
vor putea achita mandatele la alte oficii decât la acele 
„dela bare au fost primite, a 3 

„_ Mandatele postale neachitate din diferite împrejurări 
vor fi trecute separat: înte'o situație Md. 14| şi înapoiate 
oficiului deja care s'au primit; cel mai târziu în 20 zile 
dela primirea lor. | | . 

Pe această situaţie şeful oficiului va semna de primire. 
Taxa de factaj nu se percepe po timp de rasboi. 
Împrimatele formular Md, 14 și condicele de drum 

menționate în acest ordin se vor procura la timp de di- 
vecțiunea generală a poatelor, 

Anexa lit, N. 
(Art, 140 R. A) 

Efecte şi obiecte de infirmerie * 

Efectele şi obiectele de această categorie se: procura 
în natură de către ministerul de războiu în raport cu 

“numărul paturilor ce trebuie să aibă fiecare infirmerie 
şi potrivit nomenctaturei din tarifa anexa litera N. 

Aceste obiecte, cari în farifă se arată că sunt în 
sarcina Îondului de întreţinere a corpului, se vor înființa 
din acest lond, ele însă vor figura în registre și pe si- 
tuaţii la capitolul «efectelor şi obiectelor -de infirmerie» 
iar scăderea lor se va face conlorm regulelor de mai jos. 

Numărul paturilor ce . trebue să aibă fiecare infir- 
„„merie va fi 1 jum. la sută din efectivul budgetar al 
„corpului de trupă respectiv. 

In facerea calculului la efectivele mai mari de 100. 
„oameni, fracţiunite de sută' dela 1—50 oameni se vor -* 
neglija, iar dela 51—99 se vor considera ca. sute întregi, 
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“Cea mai mică infirmerie nu va piitea avea trai puţii EP & patru paturi, Eiectele de inlirmerie se timbrează ţa. '- Şi'cele de îmbrăcăminte; iar obiectăle. de metal şi cele- | lalte, în modul cel mai nemerit pentru a nu. se strica. “ Cele cari nu suferă timbrarea lără a se degrada, nu se: : vor mai-timbra. Sa inci Electeie şi obiectele de infirmerie coinptează întot- deauna în magazia corpului; cele aflate în serviciu şe va da cu inventariu medicului inlirmeriei, -cari va în- griji de buna lor conservare, | IE. Durata de serviciu a efectelor de infirmerie stabi- .:  lită prin tarii nu servă dacat pentru calcularea âprovi- zionăriie antiale, înkocuirea . lor la corpuri ' nu se lace d decât atunci când nu vor mai putea servi...  .: „Asemenea constatări se fac de „către ofițerul de in- tendență cu ocazia verilicărei anuale, prin încheiere de Procese-verbale,  . Sa ae Scăderea din registru a. efectelor şi „vubiectelor de inlirmerie s-oase “din serviciu se aprobă de către co- . mandantul corpului de armată, i 3 Asemenea efecte și obiecte se ard în prezenţa. ofi- - țeruiui de intendență delegat de comandament. Sub nici o lormă și pențru nici un motiv Hu se, va autoriza vin- dereă sau întrebuințarea Jor la vreun alt serviciu. - Tot astiel se va proceda în orice epocă a anului . | „ Cu electele: oamenilor atinşi de boale Contagioase şi a - |: “căror distrugere medicul ar găsi-o necesară în interesul sânătaței publice. - pi ia „ La finele fiecărui exerciţiu, pentru clectele şi obiec-. : tele de iniirmerie se înaintează ministerului Situaţii se- |.  parate model 384, Ca şi pentru echipament, însoţite de..: 1” procesele-verhale ielativa. | 
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4 Instrucţiuni complimentare relative la cemplectarea ÎNSa (ucțiunei dela Iit. N. din regulamentul serv. ad-: „ ministrativ M. O. 29.:R. 1901. : a 

   
     

„a. Xit'urmare instrucțiune dela; it. N, publicat în pag. 290 . . i din regulamentul serv. aim-tiv şi peutru înlătararea oticărei ne- | dumeriri in "privința aplicărei dispoziţiunilor art, 153 şi 154 din BN acelaş reguluinenţ, se ordonă următoareie : RR: | « 
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| 1, Efectele şi obiectele din' senviciul” infirmeriitor corpurilor 
cari au infirmerii şi cele din serviciul spitalelor şi infirm. achi, 

- când nu mai pot servi din cauza degradărei în cari se găsesc, 

după constatare ce li se vor face de olițerii de :intend,, se vor 

ărde şi distruge În față acestuia de îndată, neadmitându-se văr- | 

: “pentiu- curățit localuriie. - 

2, Comandamenteie corpurilor de armată, pe baza actelor 

întocmite de ol, de intend. vor aproba scăderea acestor efecte și 

” vor cere. ministerului să se aprobe înlocuirea lor cu altele din de- 
pozitele regionale. _: . ” | | | 

Aceste dispoziţiuni vor fi -aplicate şi executate chiar din 

ex, curent. 

2. Scăderea efectelor militarilor afinşi de tuberculoză pul- 
| monară și alte maladii infecto-con'agioase 

(D. M. 620 M. 0. 56 R. 1910) 

Având îni vedere referatul cu No. 6.650 din 13 Decemvrie 

a. c.al inspectorului genera! al serviciului sanitar.și art. 103, - 

alin. k. şi &. al regulamentului de administraţie ; decidem: - 

Art. 1.— Pe lângă celeialte măsnri de profilaxie impuse de 

ştiinţă şi de o:dine speciale contra) tuberculozei pulmonz-e, efe:- 

tele militare purtate de soldați, cari s'au confirmat că au suierit 

IN de această boală, se vor -distruga .prin foc, dacă nu au iost luate 

de aceştia când se trimit la vairă sau dacă bolnavul a sucombat. 

  

“ sarea “tor ia depozite, niei vinderea sau întrebuinfarea ca cârpe ji 

  

      

  “Distrugerea lor se va face prin proces-verbal conform prescrip- 

țiunilor anexei lit. N. a.regulamentului serviciului administrativ 

„în corpurile de trupă şi servicii. 

pe Art, 2.— Dacă omul reformat pentru tuberculoză pulmo- 

"i nară se trimete la viira Ii, i se vor da efectele cea purtat 

"(dacă nu are altele), făcându-se aceasta cunoscut autorităţii. sa- * 

nitare civile din localitatea unde se duce reformatul, atât pentru 

ca aceia autoritate să ia măsuri de arderea ler cât şi pentru con- 

tinuarea celorlalte măsuri de proilaxie. Dacă -cei reformaţi ple- 

caţi la vatră nu iau cu dânşii efecte militare, se va proceda 

ca [a art. 1. a 
Art, 3. — Toate eiectele puriate de oamenii care au pre- 

ziniat alte boale infecto:contagioase se vor deziniecta ridical prin 

_etuvă imediat ce bo!navul a lost internat în spital, iar rufăria 

trecută ta ctuvă-se va spăla prin lierbere. La ieșirea bolna-: 

vuiui din spital aceste efecte vor (i din non trecute la etuvă, iar 

-. în caz de moarte vor fi înapoiate corpului nuinai după repetareă 

“acestei dezinfectări, A | 
„Art, 4. — Efectele de pat ale celor cu tuberculoză pulmo- 

" nară deschisă vor fi arse. Armătura și marele echipament. vor 

ji desinfectate radical în prezenta medicului corpului, Ra 
- 
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în scopul de a as.gura un control mai eficaze; decidem :- 

: la farmaţiile de garnizoană în caz de degradare, vor Îi dacla-. 

„.- de comandanții corpurilor de armată decât după ce va trece prin 

- Cu instrumentele și obieciele deteriorate şi cti procesele-verbale ".. Parțiale prin cari so arată în ce împrejurări sa degradat lecare NR „ instrument (lorță majoră, uzaj) ; aparatele de sticlă sparte nu se 

„„Mente mai pot fi menținute în serviciu, fie în starea în care se „» găsesc, fie reparându-ie, imputând vinovaţilor pa cele. deterig- 

    

Drm ni tii 

„Art. 5.-- Scăderea din registre a elâcteior arse şi. celor Jă- Sate asupra tubercploşilor reformaţi se va late prin ordin de zi. conform art. 103 âlin. & din regulamentul de administ:aţie şi în baza procesului- verbal încheiat de medicul cap al spitalului sau al corpului în care se menţionează cerțilicatul medical de re- :; formă sau de deces. | 
Notă, -- Pentru eiectele cailor alinşi de boale' contagioase. . vezi anexa lit, O al. 116 y . 

    
şi 

3. Declasarea materialului chirurgical dela infirmeriile 
„= corp. de trupă 

(D. M. 379 M, O, 37 R. 1910) 

Având în vedere propunerea făcută de inspectorul general ai serviciului sanitar al armatei prin referatul No. 3.737, relativ la stabilirea procedurii de urmat în privința declasării instumen- telor chirurgicale dela infirmeriile corpurilor de trupă şi a apa- ratelor de labo:ator şi recepiură de ia farmaciile de garnizoană, . 

Ast. 1, —. Instrumentele chirurgicale date în serviciul infr- meiiilor dela corpuri 'şi obiectele da laborator” și receptură de 

sate cu aceeaș procedură -f xate prin anexa N. din regulamentul, de administraţie, privitoa:e la efectele şi obiectele de infirmerie, Art, 2. — Procesul-verbal al ofițerului de intendență veriii- cator, dresat cu ozazia constatării ce se fase, nu va fi ap'obat 

următoarele ieguli : | 
a) Se va înainta depozitului chirurgical regional, împreună * 

Vor-mai înainta ; 
5) Capul depozitului chirurgical le va prezenia medicului - - cap al spitalului, care va controla şi decide dacă unele instru- 

Tate pila” ncgiijenţă ; | | c) Actele se înapoiază corpului pentruna se da u coniorm. anexei lit. N. din regulamentul de administraţie : „___ d) Materialul deteriorat rămâne la depozitul chirurgical. La fiecare 6 luni; depozitul va propune comandamentului local f:e gistrugerea lui, lie vânzarea ini, dacă prezintă o valoare 1neș- Cantilă, . | 

mare. 
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An. 3, . — pe vlitor fin se 'va mai “aproba înlocuirea instru-. 

 mentelor chirurgicale dela infirmeriile corpurilor de trupă şi ce- 
lor de laborator și receptură dela farmaciile de garnizoană, de-. 

cât dacă starea de cerere va fi însoțită de copia procesului- 
verbal de scădere dresat de ofițerul de intendentă-verificatar, 

„„Vizată de medicul cap al spitalului regional, pentru îndeplinirea 
formelor sus prevăzute, astfel cum se prevede. și pentru, electele 
şi obiectele de infirmerie: 

Notă, — Relativ la deciasarea şi reformarea instrumentelor 
„ chirurgicale dela spitalele militare şi infirm. ochi, vezi D. M. 630 
„MA. O. 86. R, 1910, 

4. Stabilirea cantităților şi telul instrumentelor și obiecie- 
_A0r chirurgicale ce trebue să posedă o intirmerie de corp de 
„zupă D. M. 32M. 0. 7R, 1912. 
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| | NI Tarila a 

“ TARIFA 
Efectelor și obiectelor ce trebue să posede infirmeriite corpurilor de trupă - tii ă 
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> Artz 440 

   
  

     

     

  

  

      

            

ze? & i - RSI ISis2 Sail 2 i i Numirea efectelor las, ZE i. Observaţii ; . . "sim Po ! i . „Şi obiectelor Slăss| £s Ei i Rr ii 

âiAni Lei | | 
TIT Î 

Efecie de pânză | | | „o 
Câmaşi | | za a Ismene Bi i i 3th - Scufe de- bumbac 1 2 i A * Ciorapi bumbac perechi 3 1 1 * Halate de vară Be 10] | Cearceaturi 3: 2 | 5 £ ; Dosuri de saltele N 4 10 » „ pernă a | 2 i < »..Sul - 1: 4 ! Zi | ' Feţe de perină 3, 2 A] ; » » Suluri 3 2 2. | Prosoape 23 li Șervete de masă 2 2 ji SU , , leie de mese E i 4) Moupă frebuiat Şorturi pentru doctori If Îi torte? e deadoe » »  infirmieri ap 1 50| ate 2ge intiri j 

j e OC. 
Bluze pentru doctori | | 1 | 8 | Vo de 2 de doc. | 

Electe de lână şi piele Ş 

Halate de postav N 4 30 _ Pantaloni IN 4 12 Nianual Îi Pa 
. A 

smai la au Șaltele cu lână i 8 , 30 ele militare: : 
"> peritru elevi „ Suluri 1 8 GE şi , « Pături de lână seră 1 9 20 „ Papuci de piele perechi 1 4 

” Mobilier și diferite. obiecte | | 
- Ă ” A | i 

Paturi de fer PI a ese de fer pentru pat Îi 1 | Tăbliţe cu numărul patultii 1) „| , | 2 | , £ da far smălțuite Îi 0 Castroane de tier 5 i n] 7 1 Fariuri de fer întinse şi adânci Zi 1 Cuţite de masă . i IN Furculiţe 
1 » 50 

        

       
        
       
                   

               



           
    

           

   

  

       
    

  

  
   

  
  

  
    

  

  

„Numirea efectelor - |-|52%z) ZE 
şi obiectelor = AŞ ga 

IE ani! Le |. 

“ Linguri . 1 T 
Scuipători de fer smălțuite mod 
Pahare de far smălțuite . j so |. . 
Oale de noaptea de fer smălțuite i Dei 2 jjUnala 5 paturi. 
Plosci sp o d» a 40) 
Lighene de fer smălțuite: pl 3 sg] Dapa trebuinta 

: rice _ ED MI “ : tă» 
- Vetriţe pentru sobe cu accesori i „i „124 ||. Fiecare vetriţă 

Cutii de fer p, lemne sau cărbuni .. | m o 10|  Neleste,carlig,lo- 
; Șcuipători mari de fer smălțuite N 2 „SO păţică. 

aravâne : : 
Termometre i ME: | 
-Lavoarg de fer „n 20 

, Pendule » și 49, 

" Scaune de trestie al - 8 
Dormeze de piele m mb 30 

“Lămpi diferite pn 5 
Stesnice de metal „ îi N 4 |. 

: : Funduri pentrn cârat mâncare do 5 ' 
Sticle pentru apă și vin ! pH 

- Solnițe.de metal ms d 
„Mese de lemn cf 14 
"Dulapuri âiferite mărimi . | 30 
Mâturi de păr. p. scuturat şi irecat. a 3 
Găleţi de fier și ciubăre pi 3 Se întiintează 
Hârdae diferite | md 8 da tară 
Coşuri de richită p. murdărie de pansat mo 2... gin fondul ma- 

" Putini diferite Ă ă asi 12) sei de întreţin, 

gacale, de fer: penttu apă pi sd „2% 

“Topoare “ » . 5 
l.opeţi de lemn pi si 80 

; îer - i “ 2 

2 Casimale i - -2i 
:- "Târnăcoapa. - | ji pl 2 

” Sape: 5 mi o 2 
Scâri de lemu o | i 10 

- Obiecte pentru băi j | 

Băi de stejar pentru corp: „i li 60: 
n d: p picioare | 74 10 . 

>» n 2 > şezul | pi 2 8 ” 

pn „a Mână 5 
| Canapele de lemn “pentru băi | k i 10..: 
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, sală al efectelor. de înttrmetig | | astă tastă, astfel cum d “fost modilicat, prin DD... „ot 1, 249 M. O. 29 BR: 1901 ln privioța prețurilor ele sunt modi- ao | ;-: ficate prin D. M. 64 M. O. 25 R, 1917, a Nota. 2. Relativ la fixarea prețului cu care trebue în-; E Sctise efectele Și Obiecteie splitaliceşti D.. m, 244 m, O. 26. R.- 1904 prevede :. - - - 1. Efectele şi obiectele n0i, trăsuri, material de și chirurgical în stare bnnă, se vor înscrie pe piețul întreg; pi 2. Efectele clasate „bune“ pe 3/, din valoasea lor ca „noi; - 3. Cele clasate: „de reparat“ dar mai putând servi, pe iq lar 
| 4. Cele clasate „alară din serviciu“ Ur. şi pe 1/29 tot celalt material Clasat în această stare, - | ota 3.-- Instrumentele şi obiectele chirugicale ce trebue să posedă o înfirmerie de corp de trupă, M. O. 13 R. 1912 p. 550 
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| - Amexa lit. O 
” (Art. 141 R. A). i 

instrucții pentru distribuția echipamentului în corp și păstrarea lor în magazinuri 1)         
   

, — Distribuţii 
. A. Micul echipament — 
]. Distribuţia efectelor din această categorie se face Subîmpărţirilor (companie, escadron, baterie), pe. măsură j ce se simte necesitate, printrun bon nominal model 55 A: vizat de ajutor. 

| î: 2. Când se fac distri 
“lor uzate, odată cu. bonul 
„Companii dau ofițerului 
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buţi pentru înlocuirea | electe- 
de . primire, comandanții: de 

cu îmbrăcămintea și. buletinul 4 model 57, înpreună cu electele degradate bine curățite,. ; 3. Numărul de electe ce trebue să aibă fiecare sub_ împărţire va li-după cum urmează: _ RE „4 La arimața permanentă, pe efectivul bugetar; „5. La companiile regimentelor de infanterie pe un eiectiv de 125 oameni, plus la ceie' teritoriale 'ale bată- _ ionului aj 3-lea, câte un îndoit număr de efecte pen- ru lorța-schimbului ordinar însărcinat cu paza  îronti- 
„„„I Vezi si modilicărite aduse tațiunite d 

- 1 

ast. 142 şi următori din R, A, şi adna-: ! e sub aceste articole, i Aşi  



  

       erei, = aceasta dacă va îi nevoie, căți, în general, oa- 
"“menii vin la schimb cu rufăriea lor; n i 

1... “6. La escadroanele permanente ale regimentelor de ŞI. 

roșiori şi călăraşi, pe efectivul: de 137 „Dameni, : 

3... '7.-Escadroanele cu schimbul: ale regimentelor. de 

roșiori și' călărași pe efectiviil cadrelor permanente, plus i 

numărul necesâr pentru trupa cu schimbul până la com- | 

i 

  

; plectut efectivului. cara, de ordinar, se încadrează . în 

„timp. de pace la: concentrări, înstriicţii” şi manevre. 
* i - 

Da | Bolmbrăcămintea Ş 

                

N 8. Garnitura de servicia. i— La armata permanentă 

__se distribue companiilor pe efectivul bugetar: 

  

9, La:companiile regimentelor de inlanterie se dis-  Ş! 

 tribue pe electivul de 125 oameni, maximul cât se în- i 

- cadrează în timp de pace. o o Ş.; 

„= "10, La companiile batalionului al 3-lea, peste acest 

număr se mai distribue..încă un număr de efecte dn 4! 

“această: garnitură, proporțional cu ejectivul schimbului i 

- ordinar dela trecătorile principale unde oamenii trebue Ș | 

“să fie totdeauna curat echipați, - SI! 

3 11, La escadroanele permanente şi cu schimbul a MW! 

regimentelor de roşiori: şi cătărași, garnititra "de, servi- | i 
| 

“iu a înbrăcămintei se distibue pe acelaşi efectiv, ca | 

„2 şi.micul echipament, pi | E 

| 12, Garnitura de caza-mă.-—La armata permanenta | 

"se „distribuie companiilor pe efectivul budgetar. i: 

13, La companiile ceior - două batalioane: perma-” Ş 

„„nente als regimentelor de: inlanterie se distribuie de a- :9 

__ “semenea' pe -electivul bugetar; iarla companiile ba- $ 

“4alionului al 3-lea cu schimbul se disțribuie pe numă- $ 

“rul cadrelor permanente, plus un îndoit număr de electe 

: pentru forța schimbului ordinar însărcinat cu paza Îron- 

„terei în mai puţin numărul de efecte pentru szhimbul și. 

- dela trecătorile principale unde oamenii” sunt eshipaţi - 

“cu garnitura de servicit, Ă 5 SER 

“2. "914, Efectele schimbului ordinar se păstrează la mi-" 

„... „cele. magazii dela reşedințele teritoriale ale companiilor .- - 

“cari formează schimburile ordinare. .. 
a _-15, La escadroanele permanente ale regimentelor. 

7 

  

    

     
ap



  

de roșiori şi călăraşi, garnitura de cazarmă se distribue - „Be efectivul bugetar; iar la ceie cu schimbul - pe efec-. tivul cadrelor perinaiente fixate prin buget, IE In principiu, numărut efectelor garniturei' de ca- zarmă; atât la armata permanentă cui şi Ja cea terito- . rială poate fi şi mai, mare decât cea fixată mai sus: dacă corpurile, prin o bună administraţiune, ajung a reatiza prisoase, cu care voim putea echipa trupa cu schim- bul la concentrări, econoimisind garnitura de serviciu care este de dorit a nu îi pustată de trupa cu schimb- bul decât la: reviste, inspecții, în Oraş, - i 

Distribuţia efectelor de îmbrăcămin 
LL corpului. - 5 

16. Distribuţia . efectelor . din această categorie se” - lace astfel: | Sa E DE ____ 47, Pe dată ce oamenii trebue Să Îie echipați, co- .* mândantul companiei, escadronului sau bateriei aduce ă la magazia corpului, unde |; 'se- ajustează îmbrăcămin- -- ! tea şi li.se potrivesc. încălțămintea după cae. comau- : dantul companiei liberează Oiiieruhii cu îmbrăcămiațe: bonul model 55, vizat de ajutor 
18. Atât talia: îmbrăcămintei, cum și numărul pon- tagiului încălțămintei, ajustat și potrivit Omului, se'ne- - tează în libretul de serviciu, spre a şti fiecare în tot . momentul și mai ales la. mobiiizare efectui ce-i convine, 19. Dispoziţiunea aceasta se va observa de către ofițerii -de intendență cu ocazia diferitelor verilicări, iar la linele anului vor semnala în procesele-verbale de ve- | | rilicarea gestiunilor ' în materii, dacă s'a executat în- - :|. tocmai, „ i i | : 20. Imbrăcămintea garniturei de cazarmă se olibe-. “| Teaâză oameiilor din magaziile companiilor. Sa |». 21. Când eventual, unele Companii n'ar Îi la reşe. : - dinta corpului, dar recruții se primesc la reşedinţa, oli- . E ferul cu îmbrăcămintea procedează la-fel în comptul Companiilor respective ; în acest caz, bonurile se cer Piin poştă, . A | - «| -____ 22. In cazul că companiile dispun de rezereve “de. : | efecte de micul echipament și îmbrăcăminte în maga- = i 37 

fe din magazia 

         



TA 

” însumaţi în cursul anului se face la companie. 

  

ziile lot, ajustarea şi echiparea rectuţilor şi oamenilor 

“Ordin circular No. 78 relativ la distribuirea încălțămintei 
Iq trupe că să se potrivească pe piciar 

(MI O, 55 R. 1910 | | 

în „Monitorui Oastei“ No. 51 se semnaleză numărul 
_ oamenilor roși la picioare în timpul manevrelor din cauza 

relei conlecţiuni a încălțămintei și, mai cu seamă a nepotri- 
virii ei pe piciorul omului. Din această cauză se scot din 

“rânduri un mare număr de oameni chiar în primele-zile 
ale marșurilor. | | 

. Chestiunea liind de o importanţă netăgăduită se im- 
pune a se lua măsuri severe pentru a dispare aceste grave 
neajunsuri. 

Nepolrivirea încălțămintei pe piciorul omului. 

Incălțămintea se coniecţionează în proporţii dilerite 

_în-7 mărimi şi de fiecare mărime câte 3 lărgimi, adică 
se posedă în total 21 de serii de mărimi cari permit ca 
potrivirea să se îacă pe orice picior, cu îoarte rari excep- 
țiuni, - 

Distribuţia la -trupe se face în proporţie de mărimi 
diferite stabilită după o experienţă îndelungată. S'a lăsat 
încă dreptul corpurilor să ceară modilicări când au nevoe 
şi. să li se distribue încălțăminte mai mare sau mai mică “E 
după trebuințele reale ce au. 

Instrucţiile anexe lit. Odela regulamentul de admi- 
nistrație al corpurilor de trupă prevăd că încălțămintea - 
se potrivește pe om şi numărul pontajului care-i convine - 

se înscrie în livretul de servicul pentru a se știi în tot 
momentul, mai cu seamă la mobilizare, efectele ce-i con- 
vine ca mărime, - 

Cu toate aceste prevederi judicioase, distribuţia în- i 

călțămintei se face la întâmplare şi nu se pune destulă 
atenţiune pentru a se da soldatului încâlțamintea de mări- 
mea care convine piciorului său, 

- Pentru a se. înlătura cu desăvârşire. neglijenta și. de- = 
„. ZAnteresarea în această privinţă, se prescrie următoarele: 

N   
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1. Comandanții da companii sunt însăcinaţi să ia toate măsurile că încălță mintea distribuită oamenilor să mă 
i 

ga 

rimea ce le trebue ; nu este bine să iie strâmtă 
însă nici prea largă, căci atunci jucând în picior îi roade, 

Oniandanțţii de batalioane, Când trec inspecţiile 
lor de efalii, sunt datori: să se asigure de modul cum este ajustata încălțămintea ei Sunt răspunzători dacă Iau uat şi mau prescris măsuri de îndreptare, 

Aprovizionarea încălțămintei. se face de minister după nodelele tipe şi condițiuni stabilite în toate amănuntele orin caetele de sarcini cari prevăd un material de bună 

HCălțărnintea este rău confecționată, răspunderea rămâne 
ntreagă comisiunilor, E | rice încălțăminte respinsă de comisiune ca necon- mă condiţiunilor stabilite, rămâne bine respinsă şi mi- 
isterul n'a primit şi nu va primi asemenea încălțăminte '1ce_ propuneri sar lace de către Îurnizori. | > 10ate Organele însărcinate a face recepţia sunt în- 
itorate a-şi îndeplini conştiincios sarcinele, numai astiel 
4 Va stârpi răul Snmnalat. - 

, Pentru intanterie s'a admis un nou model de bocanci POpinci,. după DIODunerila nnmmitaa p i VSCI UL UC 
 



      

- distuibui pe masură ce se vor seintecționa. Dacă şi la ea 
   

se va observa: CăIECare neajunisuii, Se VOr semnala mini- 

_sterul având dotinţa ca în sapont cu mijloacele de care 

giispune să distribue o incâițăminte cât mai bună. 

Comandamentele sunt rugate a iua măsuri pentru 

„aducerea la îndeplinire a acestor prescripțiuni. 

-" C! Marele echipament 

23. Efectele din, această categorie, atât "la armata | 

- permanentă, cum şi la cea teritorială, se distribhe asu- 

_pra companiilor întocmai şi pe același electiv ca și 

„garnitura de serviciu a îmbrăcămintei, : 

24. Pentru efectivele schimburilor ordinare dela re- 

gimientele de infânterie se va distribui numai din marele 

echipament model 1879 şi pe acelaşi număr ca şi eiec- 

tele garnituri de cazarmă.  —  -- 

„95, Dela magazia corpului aceste efecte se distri- 

bue companiilor, când este nevoe, cu bonul model 55, 

"vizat de ajutor... e. 
a E i D. Harnaşament. 

“dei se distribuie Subimpărțirilor pe trebuințele ser- . 

viciului- şi intrucţiunei în timp de pace prin aceleaşi 

forme ca şi mare echipament, cu excepțiunile urmă: | 

toare pentru artilerie: 

a) Harnaşamentul «complect pentru mcbilizare; 

b) Atelajeie de serviciu socotite câte nouă atelaje | 

_complecte şi 17 şei de călăreţi la bateriile: montate și Ș 

douăsprezece atelaje complecte și şaptezeci şi două şei p 

de “călăreţi la bateriile călăreţe. 

„28, Atelagele de „mobilizare ale staturilor majore Î 

de regiment şi divizionare compiecte se vor păstra. de & 

bateriile: destinate a mobiliza şi administra personalul ȘI. 
vor preînoi & 

anual cu, atelajele noui distribuite de administraţia ră7- £ materialul. acelor. staturi majoate. Ele. se 

"Boiului, 
| 

29. Atelagele înlocuite deia, staturile majore se VOI | 

distribui bateriilor cari le va trece, la război, de unde 

vor scoate pe cele mai vechi şi le vor trece a ha 
Mal B. 

samentul de serviciu, Dela serviciu se spoate cel.   

  
„97, Bateriile vor avea: (astiel cum a fost modificat . 

_prig D. M. No, 150 M,.. O. No, 15 p, 1. 1907 p. 163); 
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|| - leaşi lorme ca și marele echipament, 
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uzat atelagiu complect și se trece-la harnaşamentul Co. loanelor de muniții, după ce va 'fi adus în stare bună: | - din londurile administraţiei războiului, . i : 30, Pentru efectuarea acestor inlocuiri administra- țiunea_ războiului. distribue în fiecare an câte un atelaj complect de harnașament . model 1890 fiecărei baterii de artilerie, coniorm _taiilei anexa ii, | și L. care se coisideră ca parte anuală, - si i i. 
"31. După ce coloanele de: muniții se. va complecta, - harnașameniul model 1868—!890“*sair:-1890: de care au nevoe, ţinând seamă şi de harnașamentul de serviciu - aflat asupra bateriilor, se va înştiința ministerul spre a decide asupra destinaţitinei ce urmează a se da harna- şamentului scos din serviciu în liecare an. dela baterii. 

32. Harnașamentul : de mobilizare *și de serviciu se 
întreţine de Corpuri din iondurile lor, iar al coloanelor 
de muniții se întreţine şi se repară dia londusile admi- 
nistraţiei războiului, după cum Sa zi5 mai sus. ,- 

Destinația harnașamentului de serviciu al bateriilor 
în caz de mobilizare 

33. Harnaşamentul de serviciu rămas bateriilor după 
ce sau mobilizat se va repartiza astiel: a 

a) Baterii de instrutjie ; 7 atelaje şi 13 şei de că- „lăreţi; b) Coloanele de muniții : restul, ca, împreună cu |. harnaşamentul de acest model ce se atlă asupra coloa- 
nelor, să se complecteze numărul necasar trăsuriior cari 
se înhamă cu acest model, | 

E E Căzâramentgl „34, Se distribie companiilor, escadroanelor și” bate- - : 
4] iilor pe efectivul budgetar al. permanentilor prin ace- 

- 35, În tabere de instrucții şi barace se distribue - efecte de cazarmaiment Și pentru trupa cu schimbul din . rezervele ce posedă corpurile ; învelirea cu mantale este. | oprită. e m. | i „36. Scoaterea din serviciu a efectelor de marele: - : echipament, harnașament și Cazarmament se face când „ele nu mai pot sarvf după împlinirea termenelor de i durată, Pot fi scoase din serviciu inaintea implinirei ter, “: 

 



    

menului de durată, când sar dovedi eă, din îorță majoră 
sau din cauza unor servicii prea grele, s,ar fi degradat ; 
toate acestea bine ințeles trebuesc regulat 'şi la timp 
constatate, coniorm art. 153, - Ma 

37. Armătura fiind fără termen, scoaterea ei din 
serviciu nu are loc decât în urma degradărei din cauză 
de Îorță majoră, la timp constatată prin acte legale. 

Ordin circular No. 76, relativ ia scăderea efectelor de 
nare echipament, kârnașament și cazarmament, degra- 

date inainte de împlinirea termenului de durată. 

(M. O. 56 R. 1910) 

Prin instrucţiile anexe lit, [O din regulamentul asu- 
pra serviciului administrativ (pag. 299) se prevede că e- 
fectele de mare echipament, harnașament și cazarmament 
pot Îi scoase din serviciu, înaintea împlinirii termenului 
de durată, când s'ar dovedi că din forță majoră, sau! diu 
cauza unor servicii prea grele, sar îi degradat; toate a- 
cestea regulat și la timp constatate conform art. 153. 

BE Cum însă dispoziţiunile, cuprinse Ia art. 153, privesc 
efectele cu termen împlinit, se aduce la cunoştinţa corpu- 
ilor şi comandamentelor că aprobarea scăderii etectelor 
din categoriile sus citate este rezervată ministerului căruia. 
se vor înainta actele de constatare întocmite la: timp, de 
cei în drept, conlorm prevederilor regulamentare. - 

Publicarea ordinului de aţă prin Monitorul Oastei 
“servă drept notificare. - 

D. M. No. 356 din 26 lunie 1912, relativ la păsttatrea 
echipamentului în magazii - 

“4 Având în vedere legea şi regulamentul privitoare la 
neştirbirea rezervelor de mobilizare, precum şi propune- 
rile făcute de marele stat major al armatei cu referatul 
No, 561, pentru ca comandanții de companii, escadroane 
și baterii să cunoască din timp rostul așezării echipamen- 

„tului pe categorii şi mărimi, pentru ca operaţiunea echi- 
părei oamenilor să se lacă cu ordine şi în cel mai scurt 

“timp cu putință. 
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| Decid.. 

difică și se inlocueşte cu prescripțiunile următoare : Echipamentul de diferite categorii se despart în acel destinate a se întrebuința în serviciu și acel care | formează rezerva de mobilizare, 
2. Ecipamentul destinat peiitru serviciu se distribue „şi se păstrează de micile unităţi (companii, escadroane şi baterii). 
O parte care are-o întrebuințare zilnică se distribue . .-* asupra oamenilor ; atţă paite care se întrebuinţează nu- mai întâmplător se păstrează de unităţi în magaziile de „cari dispun fiecare, | 
3. Echipamentul care constitue rezerva de mobilizare se păstrează după felul magaziilor de cari dispun corpurile. ___ Există două feluri de magazii : unele cu unul sau mai multe compartimente înari; altele cu compartimente pe unităţi, | 

| 4. În magaziile cu conipartimente “mari, rezervă de păstrează de către ofițerul cu îmbrăcămin- tea, Echipamentul se Srupează pe unităţi şi se aranjează 

Ordinul circular No. 4 din 23 lanuarie 1912 se-mo 
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în aşa chip ca Operațiunea distribuțiunilor la nevoe să. se facă cu cea mai mare repeziciune şi ordine. Corpurile cari ar avea posibilitatea a-și împărți ma- paziile în compartimente de mici unităţi, prin despărțituri - de scânduri nu vor întârzia a lua măsuri în această pri - - Vință, având însă grija să tezerve - uși şi lerestre prin cari să se poată scoate şi distribui efectele. Ofiţerul cu îmbrăcămintea dă unităţilor un inventar de toate: eleetele destinate a li 3e distribui la mobilizare, care se ține la curent cu toate Operațiunile ce sar face în Cursul anului, . | Comandanții unităţilor iau cunoştinţă de modul cum Sunt aranjate și grupate efectele destinate tor şi studiază Procedatea cea mai practică de a primi şi scoate echipa- mentul chiar în prima zi, 
5..La corpurile de trupă, la care magaziile cu re-.. „Zeivele pontru mobilizare Sunt împărţite pe compartimente de unităţi. echipamentul de toate categoriile se predă co-. * „ mandaţilor de unităţi şi se inscriu asupra lor in regis- -. = deschise. Iu extras. de. pe acest cori t, sub 

        



   

  

      
     

   

      

   

    

   

        

d 

“formă | pe. inventar, se; - pistrează | de: “comandaxit, pentru a 
'şii în tot momentul” de ce' echipament dispune î în compar- 
timentul său. Aceste: efecte nu se înscriu în registrul de 

"administrație al unității, în care se ţine socoteală” numai 
„de, acele at'ate'în serviciu, 

| Rânduiale rezervelor de mobilizare în com partimen- 
„tele respective sa va face de către comandanții de unități: 
în asistența ofițerului cu îmbrăcămintea, în aşa „eLib ca 
operaţiunea echipârii oamenilor la nevoie să s9 facă cât 
mai repede şi cu ordiiie, 

    

   

    

   

_vă păstra de comandantul unităţii, alta de ofițerul cu îm- 
brăcătnintea, De câte ori va fi nevoie a se introduce Sau 
coate ofete din raagazie, conform. regulamentului pentru 

* neştirbirea zezervelor da "mobilizare şi art. 141 din re- 
gulameiitul serviciului 'administratiy, se va trece- operaţia 
pria seripte și registrul de vechimea efectelor. 

sunt solidasi. răspunzători de buna păstrare a -schipameu- 
tului din magazii. Oricând ar fi nevos să se deschidă 
magazia pentru seutuvat sau alte operaţiuni, ei trebuie să 
îie da față şi nu pot încredința cheile la magazineri sau 

„alte persoane. "Orice ghbateri vor îi considerat ca neexe- 
cutare da ordine, _80 Vor reprima și nota în memoriul 
calificativ, DI 

In caz de mobilizare, „ofiţârul cu îmbrăcămintea predă 
„cheia sa comardantului unității și alte operaţiuni nare 
de făcut, - N 

„6. Corpurile cari -au unităţi detașate în alte garni- 
zoane a căror mobilizarea şi echipare sar face acolo, îi 
se diatribue și rezervele de mobilizare, cari se păstrează 

“în mâgazii- separat ds. echipamentul înteebuinat În. servi- 
„ein, Oliţeru! en îmbrăcănni ntoa - sre grija și este răspun- 
" zător pentru.  pre'moitea asestor efecte, iar comandantul 

unității răspunde de existența și huria lor. întrejinere.. 
si? 7. Unităţile cari fac corp păstrează în magaziile lor 
* şi rezervele de mobilizare, pe cari le aranjează însă 3e- 
„patat de echipament destinat serviciului. O. - 
"2-8, Răspunderea asupra existenţei, bunei întrețineri şi 

„ aplicării acastor dispoziţiuni se va întinde , asupra coman- 
dantului corpului, -ajutoruiai său şi ofiţerilor” “de: .contao 

    
  

Aceste comuaitimente vor avea două chei: una se 

fiţerul e: îmb-ăcămintea cu comandantul unităţii” 

ȘI 
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          Îă Cazurile determinate de. legi. şi regulămen „ bligă a face inapecțiuni şi recensăminte, - E 
Toate dispoziţiunile contrarii. sunt și rămân. dez= îiințate. i | . Publicarea prin Moiitorul Oastei ţine loc . de .noti- 
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to cari îi o-:: 
  

        

     

  

    
   
    

    
    
   

  
    

     

ficare, 
Rota. -- Vezi şi O. C. No, 13 ia păg. 174 acest volum, . Nota |. — Comisiunile pentru verificarea și recepţia echipa- ineniului armatei. (D. M. No. 340 M. O. 26 R. 1915) Având în vedere că dispoziţiunile din - decizia ministerială - No. 370 publicată în Monitorul Oastei, pattea regulamentară. No. 4 din 1896, cu privire la verilicarea materialului şi “echipa- - mentului predat la depozitul central de echipament şi :atelierul central de confecții, au nevoie a fi compleciate cu nou reguli cari să stabilească amănunte și procedările de urmat pentru _ depunerea, verificarea şi analizarea materialului predat după contiacte sau comande la aceste stabilimente; decidem: . 

2 | Comisiunea. militară * de verificare . . 
Art, 1. — Pentru. veriticarea materialului și echipamentului „depus la depozitul central de echipament de către iurnizori, cum și a efecieior Ce se confecţionează de către atelierul central de confecție al armatei sau alte ateiiere particulare, se institue o comisiune de verilicare, | Arţ, 2: — Această comisiune este. permanentă şi se com- Dune astfel: 

” Un colonel, preşedinte, indiferent de arma din care face patrie. Trei ofiţeri superiori sai inferiori, din fiecare armă câte unul: inianterie, artilerie şi cavalsrie; | o Un ofiţer de intendență ; | . LL Ofiţerul de intendenţă verificator al depozitului) Membrii și. itelierul central de coniecţii ; . : Șeful depozitului central de echipament, care va îi și secretar al. comisiunii; 7 | DR Când Comisiunea lucrează la atelicrul central de coniecţie, şeful depozitului este înlocuit prin directorul atelierului, Da Peni:u cazuri de lipsă întâmpiătoare fiecare din membrii de mai sus vor fi înlocuiji de suplinitori, în care scop, . odată cu alcătuirea comisianei, se vor nuini şi membrii supiinitori, păs- trându-se norma ca fiecare armă și serviciu să fie redrezeritata, Şetal depozitului, directorul atelierului şi ofițerul de intendenţă - vetiiicator vor fi supiiniţi prin ofiţerii car. ia țin locul în caz de absenţă, i Ia Membrii acestei comisiuni şi suplinitorii lor . vor putea fi +. schimbaţi până la jumătate în fiecare an, schimbare care se va jace pe ziua de 1 Aprilie al fiecărui an ; iar cei mutaţi din gar- nizoană sau cari s'ar âbsenta sn* timp îndelungat, pot fi întocu= ji chiar şi În cursul anului, SI i 
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„= fuenituri armatei, ministerul de războiu, după propunerea preşe- 

          
     

    
   

  

   

- Art, 3. — Atunei eând sunt de recepționat furnituri însem-  Ş nâte se pot numi două sau chiar mai multe: comisiuni, ţinân- du-se seamă în totul la numirea lor de principiile. stabilite prin articolul precedent. “ IN a: 
Art, 4. — Pentru fabricele angajate cu contract a. preda 

dintelui comisiunei, poate însărcina pe câte unul din membrii activi sau suplinitori a preveghsă executarea coniecţiunilor. sau jabricatelor chiar în atelierele furnizorilor. 
Asemenea se va putea cere ca laboratorul serviciului sanitar . al armatei să delege un chimist care să viziteze la nevoe fabricele 3 sau atelierele, putând lua probe de materia primă şi tace analiza. :: Şi întrun caz şi în altul, acești delegați vor îi ţinuţi a raporta preşedintelui -comisiunei rezultatul cercetării sau analizei făcute, „_„. Această priveghere frisă nu. scuteşte întru nimic ca comi. siunea să îndeplinească. toate formalităţile trebuincioase pentru verificarea definitivă a furniturii. Aa 
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Depunerea provizorie a materialului contrăctat 
Art. 5. — Indată ce ministerul de războlu a încheiat un con-. raci, se trimite intendenței stabilimentelor ceateale următoarele acie:: | A ÎN - 
a) Copie de pe coniraat sau comânda; 
d) Copie de pe caietul de sarcine; 

îi Te) Modelul tip aprobat care a servit la licitaţie sau învoială. + 8 De aceste acte fa cunoştinţă imediat şt otiţerul de intendenţă verilicator, care face parte din comisie. după care se trimite sta- biitmentului, Ă - E 
Art, 6. — Pentru orientarea în lucrările technice, ministerul va trimite laboratorutui serviciului sanitar câte un exemplar din 

eaietul de sarcins şi modelul tip aprobat, pe care se va nota nu- -. mele furnizorului, numărul contractului. şi cantitatea lurniturii „ angajate. . | a: - 
„Art, 7. — Îndată ce un furnizor a adus o cantitate de ma: terial sau efecte în contul contraciului, şeful depozitului şi oil- ferul de intendență verificator, va dispune ca, pe de o parte să s2 depună în sala respectivă sau într'o altă magazie separată, dându-se furnizorului, o chitanţă tătătă dintriun registru cu matcă de numărul coletelor aduse, care le va înscrie - în. registrul 'Md, 707, arătând ziua depunerii, cantitatea şi felul furniturii; jar 'pe * de alla, va cere preşedintelui comisiunii Convocarea comisiunii de verilicare. - | 
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Lucrările comisiunii de verijicare 
„Art, 8.— Coinisiunea va lua pob= din furniturile depuse, pe . zari le va învesti cu sigiliul depozitului, cu semnătura pregadin. * telui, a șeiului depozitului şi a oiițerului de inteădenţă verificator. : Aseste probe vor li analizate în laboratorul serviciului sani .. |-: 

      „tar al armatei, când va îi cazul, de către un farmacist militar, 

    Sotia, Bee Eee Aa



  

      

Rezultatul analizei se va constata prin încheiere de proces. . verbal, semnat de către ce] în- drept și în care se va arăta daeă: lurnitura din punctul de vedere tehnic, îndep'ineşte sau. nu con- dițiunile caietului de sarcine, cu detalii. asupra defactelor cons- taiate în analiză - pentru Cazul când ea nu ar îndeplini acele „Condiţiuni, | 
La nevoe şi după felul materialului se va putea recurge la experți luaţi dela arsenal, pirotehnie sau alte stabilimente mili- tare, când îurniturile ce sunt a se analiza ar impune acesta, luându-se în acest caz probele după regulile stabilite mai sus, Rezultatele constatării și analizai vor fi Conisemnate în pro- cese verbale ale comisiunitor de aprovizionare dela acele stabi- limente. 

! 
Art. 9. — indată ce at sosit probele şi actele analizelor, şeiul depozitului ia avizul preşedintelui pentru a se convoca co- misiunea care procedează la verilicarea furniturii, conform Con- diţiunilor stabilite prin caetul de sarcine, contracte sau ordine de comande, 
Art, 10. — Furnitura Supusă verificării se examinenză mai În mod general de întreaga comisiune, apoi, la întâmplare, se iau iai multe părţi sau bucăţi, pe care le aduce în sala de şedinţe, jnainte de a p:oceda la Verificarea furniturii adusă de comisiuae ji sala de şedinţe, se ceileşte da către preşedinte rezultatul ana- lizei tehnice sau expertizei dacă au avut loc, după care apoi se procedează Ja Compatraţia furniturii cu modelele tip, precum şi la facerea tuturor încercărilor prevăzute în caetele de sarcine sau și altele pe cari comisiunea le-ar crede nemerite pentru a şi forma convingerea, . Art, 11. — Dă terminarea azestei verificări. comisiunea pronunţă rezultatul în modul următor. | a) Hotărăşte in Principiu primirea furniturii în cazul când părțile sau bucăţile examinate îndeplinesc în totul condijiunile caetului de sarcine; iar după această admitere În principiu unul din membri sublinitori ai comislunii împreună cu ofițerul de intendenţă verificator şi contabilul secţiei respective, văd toată - furnitura în detaliu, spre a convinge că ea îndeplineşte toate con- dițiunile cerute. Cu acest prilej această subcomisiune face numă- pătoarea, timbrarea şi cântărirea san măsurătoarea furnituri după cazuri. 

Numai în urma acestei operaţiuni primirea unei furnituri se socotește definitivă, | 
i acă în cursul acestai verificări în amăunt, se găsesc fur- nituri în neregulă, ele sunt date la o parte pentru a fi supuse Comisiuni la o nOuă verificare, - Furniturile admise li se va apliza timbrul de admitere pe 

    

fiecare bucată sau efect. Celor respinsa li se aplică timbrul de .. - fespingere, punând în acelaș timp în vedere furnizorului -a le! 
ridica în termenul fixat prin caetul de sarcine, iar dacă nu este lixat în cel mulţ 10 zile dela comunicare,  



  

Hotărârile pentru primirea unei lunituri nu se pot lua decât 
'cu'-unanimitate de voturi a membrilor -prezenți, care în tot cazul, 
"trebue să fie de cel puţin 2/, (două treimi) din numărul celor 
ce compun comisiunea. Când părerile sunt împărțite, cei rămaşi 
în minoritate ie motivează trimițându-se ministerului de răsboiu 
procesul-verbal pentru a se lua o hotărâre: : 

b) Hotărăşte respingerea pe baza defectelor constatate atât 
de analiză sau expertiză, cât şi pe baza celor constatate numai 
de comisiunea de verificare; i : 
_“€) Hotărăşte amânarea la caz când iurnitură prezintă defecte 

“ce se pot îndrepta, iar după ce defectele au fost îndreptate. se 
“procedează la o nouă verificare. încheindu-se un deosebit pro- 

ces-verbai, a 
- (_ Art-12, — “Toţi membrii comisiunii sunt de o potrivă răs- 
i puuzătoii pecuniari pentru cazurile când, cu ocaziunea iuspețții- 

lor administrative san vizitelor inopinate făcute depozitului sau 
atelierului, s'ar găsi furnituri car! nu îndeplinesc condiţiunile caie- 
tului” pe. sarcini. a m | 
“Art, 13. — Rezultatul veriilzării şi recepționării fiecărei turni- 

turi Îace obiectul unui prozes-varbal, după modelul alăturat la 
-” “această decizie, dresat în trei exemplare originale, unul în regis- 

trul ținut de stabilimeat iat două 'pe foi volante, 
"= Uaul din protesele-verbaie volante: va servi furnizorului 
pentru a-l anexa la factura cu care se cere plata lurniturii şi 
“alhul "pentru a! sprijini împreună cu celelalte asie la In“egistrarca 
furnitarilor îi gestiunea depozitului. * | 

Ast. 14, Conturile de plată ale furnizorilor cari au depus 
materlale, după ce s'au certificat şi verilicat” de către ofiţerul de 
intendenţă însărcinat cu controlul stabilimentului, se înaintează 
ministerului pentru ordonanțare prin intendenţa stabilimeatelor 

    

centrale, | | 
Art, 15, — Directorul superior al intendenţei stabilimentelor 

A centrale are îndatoiirea a face să se îndeptinească dispoziţiunile 
'din această deciziune. El va semnala ministerului orice abateri 
sau neglijențe s'ar produce și se va propune măsurile de luat pen- 
tru îndreptare. 

Intocmirea modelelor lipe și a caietelor de sarcini 

Art. 16. — Comisiunea de verificare poate fi însărcinată de 
minister a întocmi modele tip, și caste da sarcini pentru lurni- 
turi din nou admise în momenciatitra sau broșura- echipameniu- . 
lui, sau a studia și modiiza moiziele tip şi castele în vigoare: . 

-  ordineie în consecință st dau piia inteadență stab'limentelor 
centraia, cari îngrijește de executare prin delegatul. însărcinat cu 

“controlul stabiimentului, | : | 
Preşedintele disnunea se alega -din furnitura resoectivă bu-. 

” căţi potrizite sconuiui,“si după ca faca toate încarzările ca se crede | 
„_ nemerite pentru garantarea calităţii, trimite apoi laboratorului ser- 

"„viciului sariitar, arsenalalui snu pirotehnie!, după caz, acele modele -     
  



        

  

                

     

  

   

              

    
   
   
   

   

   

  

   

   

   
    

   

sti sigiliul. și semnătura îiticger. coniisiuni, pusă pe etichete 
unde analizându-se parte di: 'model,-se întocmeşte proces-verbal 
de. sezultat, care se inapoiază comisiunli de verificare, după ce .. 
s'a atașat prin sigtlare e -tichstă ci semnătura celor ce au făcut: ; 
„analiza sau Încercarea, Sa Sr 

"Comisiunea, primind acest rezulțăt: și modelele dispune ca . - 
unul. din membrii să faca deserierea în :detailu a condiţiunilor ce .. 
trebue să îndeplinească, descriere care. e studiată, cetită şi a- : 
mendată după cazuri în plină comisiune, după care se întocmeşte. : 

i un proces verbal care va conţine atât procedarea pentru alcătuirea . 
“ modeluini şi cactului de sarcine cum şi condițiunile de îndepli- . 

nit al furniturii, E “ 
> Ant. 17, — Procesul verbal întocmit şi modele vor îi supuse 
aprobării ministeriale, care se va da pe o. altă etichetă ce se va 
ataşa la model, | RE 

Procesul-verbal aprobat va sluji la facerea caietului de sar- . . - 
cini care, semnat de noi, se va considera ca original şi păstra . 
la actele direcţiei intendenţei. Pe i _ 

Modele se vor întocmi în principiu în trei exemplare; unul 
pentru sala de modele: a depozitului, vnul pentru laboratorul 
serviciului sanitar, arsenal sau pirotehuie, după cazuri, şi un al 
treilea pentră furnizor, căruia i se. va da la liberarea coniractului .: 
sub luarea unei chitanţe, fiind obligat.a-l înapoia depozitului la. -. 
terntinarea trebuinței sau contractului, Ş 

Art, 18, —: “Toate etichetele ataşate pe madele vor purta * 
date sigure şi numere. de rapoarte sau ordine cu cari ele au fost 
pregătite, analizate, înaintate de o autoiitate la alta şi aprobate de 
minister, | | se | ” : 
„Art. 19. — Şeful depozitului de echipament va dispune ca 

modelele 'să îie regulat înscrise în registru deschizând partide 
pentru fiecare, pentru a arăta în drept data. şi o:dinele când au 
fost întocmite, analizate, anulate, etc,, cu un cuvânt fiecare :mo- - 

"del În acest regisțru, îşi va avea un istoric lămurit, putândurse : 
oricând consulta. - a 

Art. 20. Nici un model stabilit şi în regulă aprobat nu 
se va putea anuia-decât numai -atunci când starea lui mar mai 
permite a sluji ca comparaţie cn furnitura, în case caz ofițerul 
de intendenţă însărcinat cu controlul, raportează comisiuni pentru | 
a se întocmi acele modele, după aegicași reguli fixate: mai sus -- 

Î. „-. Modeiele se anulează de, minister unde au los .şi periora- 
pi * + rea etichetelor după care se înapoiază depozitului cu ordi& pen- . 

; „ua [i scăzute din registrul de modele şi înregistrată ia furnituri 
Dispoziţiuni finale . ăi 

     

  

  

  
Art. 21. Pentru pregătirea membrilor supliritori şi de 

prinderea lor în procedările de verilicare-ale [uiniturilor, pteșe- 
dintele va :dispune ca să fie și ei convocați !a verificări fără -: 
drept de vot de două ori pe lună precum și la primirele în de= 

„ Maliu eând. va [i trebuinţă, a . “i 
N Ri . _ - 

  = 

 



  

Art, 22, — Preşedintele dispune şi întocmește programui - 
„de lucru al comisiunii, punând în ședință furniturile pe vechi- 

2, += mea depunerii lor, căutând ca în nici un-caz un furnizor să nu 
= aştepte verilicarea mai muli de 10 zile. 

Art. 23. — Pentru transportul membrilor. comisiunii de ve. 
filicare precum şi a farmacistului ori expertului dela arsenal şi 
pirotehnic se alocă o idemnitate de 10 lei pe zi prin sțate- no- 
minale, certificate pentru efectuarea serviciului de către preșe- 

a dintele comisiunii. - 
a Art, 24. — Toate cheltuelile cari se vor face de comisie 

cu încercări experiențe sau lucrări de cancelarie se vor ramburs 
de minister după acte în regulă, , 
„Art, 25. — Materialul care a servit la împachetarea îurni- 

“turilor râmâne proprietatea stabilimentului, la care s'a facut pre- 
darea : el este întrebuințat la îinpa:heiatul efectelor sau materia- lului care se expediază la corpuri. 

- Art. 26. — Furnizorii nemulţumiţi asupra deciziunilor luate “de către comisiunea de 'verificare; pot face întâmpinările lor mi- 
nistrului de război care hotărăște. | 

    

ținut a raporta ministerului pentru ori şi ce întârziere în predarea 
furniturilor, având pentru ageasta în vedere termintie stipulate 
în caietele de sarcine. 

„Art, 28. — Principiile acestei deciziuni în ce privește mo- 
dul de procedare se vor aplica ptin analogie pentru orice pri- mire de furnituri aparjinând echipamentului armatei. a căror a- provizionare s'ar lăsa întâmplător în sarcina corpurilor de armată sau alte autorități militare. 

Art, 29, —  Dispoziţiunile acestei deciziuni se vor aplica 
imediat ; orice reguli contrarii sunt şi rămân desfiinţate, 

Nota 2. — Compleclarea normelor de procedare la recepţia 
echipamentului, O. C. No. 5 M. 0. 7 R.1919, . . 

. Pentru complectarea normelor de procedarela recepționarea 
eiectelor de către. comisiiie de recepţie a echipamentului prevâ- 
zute de decizia ministerială No. 340 -din 7 Sepiemvrie 1915, se 
aprobă următoarele: ă 

In principiu, orice iurniiuri cari nu îndeplinesc condiţiunile 
contractului se resping. | i 

Dacă este vorba. de efecte “coniecționate din materialul 
nostru, în caz când confecţia lasă de dorit, se aplică pentru 
prima oarăzreducere de preț, iar dacă se repetă se reziiiază 
contractul. o | 

: In caz când e vorba de materiale sau efecte coniacționate 
Cu materialul furnizorului și care nu sunt'în condițiunile con-. „.. tractului şi  caetului de sarcini, dacă defectele ce au nu le fac +... improprii serviciului, se pot primi cu scăzământ, şi dacă îurni- 

„Zorul nu admite aceasta, se respinge şi se reziliază contractul 
Comisiile nu vor lua nici o dispozlțiune delinitiva urmând ea 

“pentru fleeare eaz în parte să se ceară hotărârea ministerului,     

Ari. 27. — Seful depozitului central de echipanrent este . 
vi 

 



  

     

  

“55 

Echipamentul la mărină. 

  

    : 38. La marină echipamentul de toate categoriile se ... (|! distribue corpurilor din depozitul de echipament al ma- „rinel în conformitate cu dispozițiunile prezentului regu- - - lament și tarifele speciale, „o 
39. Excepţional bastimentele” făcând corp în parte primesc echipamentul dela depozitul echipagelor sau de . la un alt corp de uscat, cu inventare duble subscrise | de ambele părţi la armarea vasului, o 
Oamenii se trimite la bordul acestor bastimente complect echipați cu efectele. de: -mic echipament, îm- brăcăminte, mare echipament și armaătură ; iar din cazar-: mament se dă numai pătura. e 
40. Pentru Inlocuire, eventual la bord, se dă la ar- 

„„ marea bastimentului o mică rezervă de efectele de micul „echipament și îmbrăcăminte, care se lixează. de coman- j dantul marinei și care nici întrun caz nu va trece peste. 5 la sută, |     Vărsările la magazia corpulni 

41. Pentru a uşura administraţia companiilor, -văr- “sările se vor face, pe cât va i posibil, la epoca veni- rei recruţilor, când are loc primirea efectelor dela li- 
beraţi şi facerea clasamentului fa îmbrăcăminte. 

42. Electele [iind adunate, se întocmeşte buletinul | „model 56, care după ce. se vizează :de ajutorul şelului de -. corp se predă, împreună cu electele, în primirea ofiţe- rului cu îmbrăcămintea. | | | 43. În general, companiile nu pot vărsa în cursnl » 
- Unui an la magaziă corpului ca degradâte, decât numă- | rul de efecte primite în anul precedent și în' răport cu 1]  alocaţiile pătței anuale. | De e 

____ 44. Operaţiile prin scripte au loc în momentul e- ectuărei distribuţiilor şi vărsărilor. Comandantul compa- 
niei înscrie bonul şi buletinul la capitolul respectiv din registrul de detaliu, iar ofițerul cu îmbrăcămintea le o- perează la pritmiri şi reintegrări în registrul compi des-. ..; chis la partida companiei căreia s'a dat şi de la care - sa primit efectele, Me -   
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- Dăstpibutia” efeciclor da. echipament. momentul 

Ra bb zărei 

   ST 45. Asemenea distiibuiuni se fac, cu aceleaș forme 

şi operaţii, ca şi în timp de pace. 
46. Oamenii, allaţi sub drapel, cum şi cei chemaţi, 

“ sunt repartizaţi pe companii şi duşi la magaziile res- 

-pective, unde se echipează.cu toate efectele de micul 

echipament și îmbrăcăminte noui, întru cât cele “aflate 

pe. dânşii nu vor îi desăvârșit de bune; la neajungere 

se ia şi din garnitura de serviciu din cele- mai bune, 

„AT. In același timp li se - distribuie marete echipa- 

ment, harnaşamentul și armătiira. a | 

“48. Indată după echiparea oamenilor activi, compa- 

niile varsă la magazia corpului toate efectele purtate, 

cari rămân pentru echiparea trupelor de a doua linie. 

“49. Toate operaţiile de comptabilitate se fac imediat 

     
       

       
    
    
     

    

      

   

   

              

    

        

- Distribuţia şi vărsarea efectelor. de echipament la 

partea. achvă 

__» 50, Operațiunile de primire, distribuții şi vărsări + 

_“âu-ioc, după necesităţi,- între depozit, partea sedentară, . 4 

"" companii şi. delegatul comptabil prin bonuri și buletine: 4 

iar înscrierile în registrul de detaliu .se fac ca -şi în “| 

timp de pace. -- e . „] 

51. Deiegatul comptabil centralizează lunar opetra- . Î 

iile întrun releveu model 64 pe care!| trimite 'părței 

centrale. cui toate actele cari sprijină operaţiile. ; 

    

i 3 Pastrarea în magazimuri!) 

i "Despre magazinuri - 

52. Fiecare torp de trupă trebue să aibă următoa- :: 

rele magazinuri: Aa „- a 

„m + a) Magazinul corpului: centralizat întrun singur! 

local sau despărțit la companii; 

„.D) Magazinele companiilor. 

a D-Vezi cispoaițiusiie de mai sus relative la aşezătea sfectilor, 

_ piagaziee - i , - E ai “4 

                 



  

a 
o 593. 

53. În magazinul. corpului se păstrează : garnitura. i de războiu rezerva efectelor -de serviciu de toate cate- :  goriile şi toate materialele prime. 4, Corpurile, care au | gazinuri desținate i 

i. efectelor de serviciu de toate categoriile, precum Şi ma- | terialele prime, se vor păstra într'o cameră deosebită, n acest caz, gestionar pentru :ntreaga garnitură de război râmâre tot ofițerul cu îmbrăcămintea.. 35. Corpurile cari au magazinuri local propriu vor disposa a le împărţi în compartimente, în caz Că loca= "| “Iul este construit astfel după num zând în fiecare compartiment ef ;| pective. 
56. In acest caz de mobilizare, ofițerul cu îmbră- căminteă predă comandanților de companii | gazinul sau compartimentul | Oamenilor rămâne a se face. 
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    Aşezarea efectelor în magazii - Electele destinate mobilizărei 

3) Micul echipament 
„.58. Cămăşile şi ismenele Vor îi aşezate pe mărimi ncepând cu No. 1, în legături de câte 10 bucăţi spre se putea ușor număra. Fiecare rând va cuprinde tot | tâtea pachete, | | 59. Cravatele Şi gulerile de cauciuc le vor urma în alturi: aşezate în legături pe câte 25 bucăți. OU. După acestea vor urma obiectele de pânză şi e îlanelă (sau ciorapii de bumbac și lână), îndoite câte perechi într'o bucată, iar ciorapii în pachete de câte 0 perechi, . . | , | „61. Ştergarele se vo: pune: în rafturi, în legătură 
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"de câte 50 bucăţi, batistele câte 25, mănușile de lână 
şi bumbac câte 10 perechi. 

62, Periile de cisme și de haine, suprapuse una pe 

alta, se vor aşeza deosebit uriele de altele. 

63, Fiecare despărţitură de iralt va avea Îixat d'a- 

supra una tablă de carton negru de 20 cm. lungimea 
pe 15 cm. înălțime. 

64. Pe această tablă se va scrie cu cretă numărul 
efectelor. ce coprinde, arătându-se la cămăși şi ismene 
si numerile de mărime respective. 

b) Imbrăcămintea 

_65. Mantalele vor fi aşezate pe mărimi și lărgimi, 
începând cu talia No. 1. și terminând cu talia No. 6. 

66. In ralturi aşezarea va îi făcută astlel ca numă- 
“ratul să se poată face cu înlesnire; de aceea, fiecare 

rând va cuprinde un acelaş număr. | 
67. Mantalele vor fi strânse cu căptușeala din afară 

şi astfel ca, aşezate în rait, să li se poată observa nu- 
mărul taliei, al lărgimei și al anului de confecţie. 

68.: Cu tunicile se va urma asemenea. 
69. Panta'onii vor fi întorși şi aşezaţi în aceeaşi - 

ordine. . | - | 
„70, Bluzele de pânză se vor strânge şi așeza ca şi 
tunicile. | 

71. Capeleie se vor introduce unele într'altele câte 
_5 său 10 în rând, după cum este capaciţatea raftului; - 
acest rând se așează cu visierile în afară, alt rând se 

va așeza deasupra lui cu visierile înăuntru, şi aşa mai 
departe până la compiectarea spaţiului. 

72. Aşezarea capelelor se va ace tot pe mărimi. 
73. Căciulele infanteriei, întoarse cu căptuşala în 

aiară, vor Îi aşezate unele peste altele, având deschi- 
zătura în alară. 

74. Chipiurile, căciulele de cavalerie şi pălăriile de 
vânători, vor fi ășezate unele în altele şi astiel ca să. 
nu strice lorma. | 

- 75. Cismele vor fi așezate pe traverse, susținute pe 
"rafturile magaziilor, şi îndestul de depărtate de tavan 
pentru ca aşezarea lor să se poată Îace cu înlesnire.   



  

    

3 

  

76. Cismele vor. fi aşezate pe mărimi şi lărgimi, începând cu mărimea cea mai mică și terminând Cu cea mai mare. 
77. Efectele de îmbrăcăminte, aranjate în rafturi, vor Îi etichetate după cum urmează: pe o tăbliță de carton de 20/15 CII., se Va scri cu creță numirea șI can- titatea electelor, anuj de conlecţie și mărimile respective. 78. c) Marele echipament se va aşeza în rafturi după | 

nomenclatură şi astlel ca Să se poată înumăra cu înlesnire. 
Magaziile de harnașament trebuiesc să fie uscate şi destul de Spațioase ca să permită buna şi comoda aşezare a intregului harnaşameut. Ele trebuiesc construite astfel ca să poată li aerate foarte des, iar geamurile fe- restrelor să poată fi lăsate deschise ori de câte ori se simte trebuință. 
80, În magazie nu Se pune decât harnașamentul ce - Du se întrebuințează zilnic în serviciu ; el trebue să fie, "În momentul aşezărei în magazie, în perlectă stare de curățenie şi bine uns. 

urile încheiate se atârnă cu jugurile de cue- 
am 

rele mari ale atelajelor, celelalte curele ce ţin de elcă- zând vertical în jos. 
. 82, Se va avea în vedere la aşezarea hamurilor, | mai cu osebire ca curelele să lie cât mai puțin în con- tact una cu alta și cu pereții maâgaziei şi ca aerul să circule bine în jurul lor. 

„83. Asemenea se va observa ca curelele să nu [ie vârâte una în alta sau sucite, 
| 84. Dacă magazia are un Singur rând de atelaje, atunci hamurile chesoanelor .se așează lângă acelea ale tunurilor respeciive, iar dacă sunt două rânduri de ate- le, atunci hamurile chesoanelor se aşeza d'asupra |. hamurilor tunurilor. 

Frâurile, cu feraria lor complect incheiată şi | dârlogii întinşi şi atârnând liberi. se aşează în cuerele Mici ce se află d'asupra cuerelor mari. | 6. Șeile; asemenea încheiate cu curelăria lor COn- plectă, se aşează pe Căluş cu trăgătorile atârnând libere i și Chingile d'asupra, Păturile strânse în patru vor îi puse E Sub şei sau făcut teanc una peste alta, 

   



  

    

„87. La finele fiecărui semestru tot harnaşamentui 

„se scoate dit. inagazic şi se curâță complect după „cun 

se arată mai la vale, - 

88, Efectele de mare echipament şi harnaşamentul 

„vor purta. etichete. după cum: S'a zis şi pentru celefalte 

electe. | 

89. In general, eiectele de toate categoriile, cari se 

pun în serviciu ca parte- anuală sau pentru înlocuirea 

celor reformate, se aleg din cele: mai vechi aflate în 

magazie şi al căror compt de vechime se ţine în re- 

gistrul respectiv.  - . | 

90, Echipamentul de mobilizare este considerat ca 

proprrietate a Statului, iar nu a corpurilor, cărora numai 

le este dat în păstrare: nici o autoritate alta decât mi- 

nisterul de războiu nu poate dispune de acest ecihpa- 

ment, şi, afară de cazurile prevăzute de regulament, 

nici un efect nu poate fi luat dela această garnitură 

fară un ordin al ministerului, care ţine o situaţie exactă 

ale cărei ţifre în tot momentul trebue să corespundă cu 

realitatea, adică cu cantităţile de efecte din magazinurile 

corpului, . 

„91, O deosebită atenţiune trebuie să se dea acestei 

dispoziţiuni, iar la toate inspecţiile ce se ac după re- 

“ gulament magaziei corpului de către diteritele persoane 

- în drept, se va dresa acte în regulă de 'rezultat cari 

acte vor fi păstrate în arhiva corpului ; ofiţerii de inten- 

denţă sunt ținuți a observa, cu ocazia verilicărilor, înde- 

__ plinirea acestor măsuri, semnalând în procesele-verbale 

„de verificare dacă toate aceste măsuri sau executat în- 

tocmai, 

- Bfectele destinate garniturei de serviciu — - 

92. Efectele din această cateporie, cari sunt în ma- 

gazia corpului, se vor păstra şi așeza în mod identic în 

„magazii separate de“ acele destinate mobilizărei. 

93. Efectele din garnitura de serviciu aflate asupra 

companiilor vor Îi aşezate în magazii în același iel după 

cum s'a zis la cele destinate mobilizărei. 
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Efeclele destinate trupei cu Schimbul în concentrări, manevre, etc. 

- 94. Aceste efecte. la primirea lor dela „Oameni, vor Îi curăţite şi reparate și numai asțtel vor fi vărsate la măgaziile companiilor sau a corpului de unde au fost primite. E N : 95. Cismele sau câputele ce au lost date în servi- ciu vor îi bine curăţite, uscate, reparate. și apoi unse şi vărsate la magaziile respective. - 

Conservarea și curățirea efectelor și materialelor 
96. Pentru ca eîectele să se păstreze în bună stare, ele irebuesc să fie bine scuturate și bine aerisite la timp. 97, In asest scop, efectele VOr Îi scoase alară din 

căldura înlesnește înmulțirea moliilor. După scuturare şi peiiare, efectele vor fi atan- jiate după cum sa 2is mai sus, punându-se între fie- care rând materii insecticide de cârpe legate, spre a nu păta efectul, , oC | 99. Aceste reguli se vor urma şi pentru postavuri Şi alte materii prime ce s'ar afla în magazinurile cor- purilor. 
| 100, Efectele de jână, şi mai cu seamă cele de blană, ca: Căciulele, cojoacele Și cojoacele de santinelă, vor [i date jos din raituri, aerisite și scuturate cel puţin odată pe lună în limpurife reci şi de două ore pe lună, începând din luna Iunie până la finele lui Septembrie, 101. Aceste efecte se Vor scoate din magazii şi se vor pune la un loc umbrit, iar după ce se vor scutura Se Vor așeza în rafiuri, după ce mai întâiu acestea au fost bine Curăţite şi şterse, 

| „102. Incălțămintea aftată în magazii se va unge. - asfel ca pielea să nu se SCorojască și în tot momentul să fle moale la pipăit. | 103. Unsoarea întrebuințată va fi procurată numai - dela tăbăcaria- armatei, E 5 , 104. Ca materii iiseclicide corpurile vor întrebuința: „Pe acele pe cari le voigcrede nai eticace, |    
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„105, Pentru întreţinerea harnașamentului allat în 
serviciu se recomandă următoarele - îngrijiri zilnice şi 
săptămânale, 

a) ingrijiri zilnice 

106. Să se şteargă de prai cu o cârpă, apoi să se 
treacă cu un burete umed d'asupra tutulor părților udate 

de sudoare sau murdărite de noroiu: dhipă accea 'se va 
şterge toată pielăria cu un petic de postav uns. 

107. Jugurile trebuesc: mai cu osebire îngrijite ca 
să fie toț-d'auna moi, mai cu seamă în partea dinănutru, 

108.- Dacă harnaşamentul este prea murdărit de 
noroiu, atunci pârţile murdare se spală cu buretele se 
şterge cu 0 cârpă uscată şi, după ce s'a uscat în destul, 
însă nu de tot, se trece peste el cu petecul de postav uns. 

| 109. Păturile se. întind şi se expun la aer, de prc- 
jerință atărnate în locuri unde bate soarele și se scutură 
după ce sau uscat. | 

b) Ingrijiri săptămânale 

"110. Harnaşamentul cu care sa eșit la instrucţii 
şi la alte serviciuri în cursul săptămânei, se şterge în 
fiecare Sâmbătă după prânz cu un petic de pâslă aspră 
udat, opoi se şterge cu cârpe moi, se lasă de se usucă 
puțin şi se unge. apoi cu unsoare (Strat foarte suptire). 

c) Ingrijiri semestriale 

111. Harnașamentul se desiace complect. Toate păr- 
țile în curea ale hamurilor se spală cu un burete ud 
pentru a ridica de pe ele orice depozit de murdărie, se .j 
şterg apoi cu cârpe moi, se usucă ca la a, se ung și 
apoi se se încheie. Unsoatea ce se va, întrebuința la îngri- | 
jirea hamurilor va îi procurată dela tăbăcăria armatei. 

112. Fiarele și zaleie hamurilor, dacă au perdut Ia- | 
cul ce le acoperă, se lăcuesc din nou după ce sa ri- 
dicat de pe ele, statul de lac cojit. 

„A 113. Şeile şi frâurele se desfac de asemenea, cură- 
țindu-se de depozitul de murdărie sau pral ce sau de- 
pus pe ele, se şterg și se usuc-ca mai sus şi apoi se 
ung și se încheu. Fierăria lor se curăță bine şi se Iu 
strueşte cu rumegătură de lemn uscaţă. 

114. Păturile se scutură bine şi se perie. 
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Desinfectarea harnășainentului 

115. 'Totae părțile harnaşamentului şi a ştii ce a- Servit la un cal bănuit - se spală într'o disoluţiune de clor sau de clorură de Var, apoi în apă şi se lasă să S€ usuce, în urmă se ung cui măduvă de picioare de bou sau untură de peşte. | II6. Efectele de tesălat şi hrănit, cari au serviţ la caii atiniși de boale contagioase, se ard, iar eiectele oa- menilor care îi au ingrijit - trebuesc asemenea desin- lectate, | 
17. Executarea întocmai a acestor instrucţiuni este de rigoare impusă căci dela o bună păstrare şi. între- ținere a efectelor atârnă prelugirea cât mai mult a termenilor de durată şi, deci, dobândirea unei situăţiuni bune a echipamentului, astiel ca soldatul să' fie îmbră- cat, iar garnitura de războiu complectă şi bună, II8. Toţi cei însărcinați după regulament cu lace- rea vizitelor .și inspecțiilor la i porta în scris despre buna întreţinere a echipamentului în general şi a semnala abaterile autorităților Superioare. 

Dispoziţiuni speciale privitoare Ia 
echipament . 

Nota, 1, — Modul -trimiterei delegaților pentru pirimiri şi tărsări de efecte, D, M. 636 AM. O. 56 R. 1911. Având în vedere că pentru primiri şi vărsări de efecte! arme trăsuri, etc. corpurile au nevoie a trimite delegaţi împuterniciţi cu :] acte în regulă cari să justifice operaţiile ; Având. în vedere că aceste servicii trebue fâcute în condi- Ț țiuni ca ele să nu dea loc la întebuinţare nejustilicată de per-. “1: Sonal, nici la cheltueli de prisos ; decid: - 1. În Îtecare garnizoană unde se allă mai multe corpuri de "frupă, primirile şi vătsările de efecte, arme, trăsuri, ete, se vor ce de către un singur delegat, numit de către „Comandantul garnizoanei, cărui i se vor încredința de către tdate corpurile Ii- bretele şi actele Pentru eiacteie ce vor fi de primit, precum şi î „materialele ce vor îi de vărsat. 
_: Delegații vor [i aleși dintre subofițerii cari însușesc condi- țiunile de încredere şi capacitate penteu îndeplinirea unor ase- menea servicii. In caz când materialele de primit Sau de vărsat: âu 9 importanţă deosebită, s2 va putea deiega “ofiţer, 
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2. Indemnitățile cuvânite delegaților se văr ptăti- din. fon- | 
-durile de. întreţinere ale corpurilor, proporțional cu serviciul ce 

s'a îndeplinit pentru fiecare din ele, după repartiția propusă de 
comandantul garnizoanei, aprobată de comandantul diviziei. 

| 3. Afară de cazuri de urgenţă, bine justificate, asemerea 
delegaţiuni vor îi trimise numai atunci când mai multe corpuri 

au materiale de primit sau de vărsat, aceasta pentru a se e10- 
nomisi atât cheltuelele cât şi întrebuințarea personalului. 

Nota 2. — Prin-ord, No. 5 M. 0. 6 R. 1912, se prescrie 
că diviziile pot aproba ca delegatul garnizoanei-să fie, însoţit de 

un număr de delegaţi ai corpurilor, pentru a-l ajuia la primiri, 
numărare şi incărcăre în vagoane, “atunci când sunt de primit 

cantități mat mari de diferite efecte sau materiale. 

Nota. 3. — Ordinul Ministerului de Răsboiu. Div, îu- 
tend. No. 22558 din 28 Oct. 1914. - 

Prin decizia ministerială No. 636. publicată în Monitorul 

Oastei p. regulamentară No: 56/919 se prevede că pentru primiri 
şi vărsări de efecte şi alte materiale delta depozitele şi stabili- 
mentele armatei, corpurila sunt obligate să delege subofiţeri cari 
însușesc condiţiunile de încredere şi capacitate pentru îndeplinirea 

unor asemenea servicii şi numai in cazuri excepţionale, se va 

“putea delega ofiţeri,. 
. Din conturile primiie la minister, se vede că asemenea ser- 

vicii se. îndeplinesc numai de, ofițeri, iar printre “aceştia sunt şi 

ofițe:i superiori, din care:cauză, se dă loc la mai cheltueli ca 

îndemnitate de misie. - Se 
Prin aceiași decizie se prevede Ca misia cuvenită delegaţi- 

lor să fie supoitată din londurile de întreţinere ale corpurilor, 

cu toate acestea se primesc conturi şi se cer-a se aproba plata 

din fondurile administrate de minister. 
Cu onoare vă rog să binevoiţi Domnule General a dispoza +] 

„ca pe viitor corpurile. şi serviciile din comandamentul D voastră fi € ă a 
să se conforme deciziei sus citată. . 

Aprobările din ionăurile de întreţinere ale corpnrilor se vor 
da direct de D-voastră potrivit legei și regulamentului de adme-ţie E 
al armatei precum şi ast. 35 din regulamentul legei de neştirbire --B 

a fondurilor: și materialelor de răsboiu.- 

Notă. 4. — Iriterzicerea întrebuințărei corturilor individuale  Ş 
- pentru acoperirea baracelor în taberile de instrucţie. D. M.. 276 
M. O. 21 R. 1911. 

Având în vedere că prin ordinul circular No, 1i/6828 din . 
"1906 şi decizia ministerială No. 317 din 1910 sa dispus între- . 
buinţarea corturilor individuale la” învelişul baracelor în tabere; 

Având în vedere că prin această întrebuințare “corturile 
“individuale întinse peste măsură şi bătute cu cuie s'au degraiat. 

şi se degradă înainte de timp; 
Având în vedere că aceste corturi, ca material de răsboiu, 

  

  
    

              

   

    

   
   

               



  

prin natura confecţiei lor (tivturi, nasturi, găuri, sfori, etc.) costă -. 
baracelor în tabere ; 

i la acoperişul 
Având în vedere că pe viitor corturile individuale se vor confecționa dinti'o materie care să permită întrebuințarea lor şi ca pelerină de ploaie; 

Ci 

mai scump decât alt material ce! ar putea. sluj 

Pentru aceste motive; decid: „Im Decizia ministerială Ne. 317, publicată în Monitorul Oastei No. 32 (P. R. No. 34) din 21 Iulie 1910, se revoacă, 2, Este oprită cu desăvârşire întrebuinţarea corturilor in- i dividuale pentru acoperişul baracelor în tabere. 3. Cortul indiv 

: nevrezor. 

R. pag. 205. Vezi și 
“separat a găleţilor, s 

__€) Descrierea ș 
şamentului: de arliler 

d) Complectare   
Ha:naşamentul 

  

scoase din serviciu, 

  

| Ru a9isi 
î „7 Nota. 6, — 9, 

  

la grile în Serviciu,   
    

    

„22 Talie 1893. că 
“y 

bateriilor M. O. 8.R. 1912 

preînoirea celor dela. mobili 

___ În vederea principiului stabi! 
rială No. 118, publicată în Momitorui Out: No. 23 din 

idust nu va-fi întrebuințat decât pentru ins- trucția stabilirii bivuacurilor si în bivuacuri de scurtă durată în călătoria trupelor sau în concentrările de toamnă cu ocazia ma- 

- Nota 5, — Harnașameni, | 
” 4) Nomentlatura şi descrierea harnașamentului în serviciul . armatei, modul înregistrărei, modul de înhămare a tuturor tră- surilor, numătul cailor cu care se înhamă fiecare trăsură, modi- Jicările aduse trăsurilor pentru a se putea - înhăma Tegulamentar, . . M. O. din 1893 pag. 747-—804, 5) Nomenclatură şi. prețul harnaşam, M. O. 18 din 1895 nota de mai jos, relativ la Înregistrarea acilor şi plaselor. - i întrebuințarea jugului mişcător al harna- - ie M. O. 49 R. 19il. 

a harnaşamentului- Md. 1890 de serviciu al 

Md. 1913 şi 1913 A pentru baterii de câmp 
1914. 

şi obuziere; descriere, intrebuinţare. M. O. 7 R. | €) Descrierea harnaşamentului Md. 1912 (hamuri de rotaşi, | i cetlăiaș, înaintaşi, şei, pături, bice) M. 0.2 R, 1913. Ș J) ldem barnașamentul  Md. 1913 M. O. 7 R, 1914. | j 2) Vinderea prin licit. publică „a atelajelor de art. Md. 1890 însă fără şei. O C.5 M. 0.2 R 1913, Impachetajul de campanie la trupele de caval M. O. 28 

M. No. 291 din 25 Iulie 1915. velativă - | la înregistrarea  accesoriiior de şei ce se disribue pentru 
zure şi înlocuirea c-lor degradate - 

M, 0.22 R, 1giâ. 

it prin decizia minisțe- 

O nuitata Cas-.. 
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face menţiuae deosebită se consideră În acelaş timp în- 
scrise toate părţile contitutive ce o compun, precum și 
accesoriile prevăzute în nomenclatura şi descrierile har- 
“mașamentului de artilerie, stabilite prin deciziile ministe- 
riale No. 118/1893, pentru harnașamentul Md. 1890 A, 
No. 24 și 77 publicate în Monitorul Oastea, partea regu- 
lamentară No, 2 din 1913 și No-7 din 1914, pentru 
harnaşamentul Md. 1912, Md. 1913 şi Md. 1913 A: 

In vedere că accesotiile ca: sacii de grăunţe, găleţil e 
de adăpat și plasele de fân, cari fac parte nedeslipită din 
șoile aceator harnașamante şi da șuile de cavalerie, nu 
pot dura cât durează șeile, aceste accesorii se înlocuesc 
la harnașamentul destinat pentru trebuințe curente prin 
distribuții ce se fac în acest scop din depozitul central, 
conform art, 140 din regulamentul serviciului administrativ ; 

, Ia vedere că distribuțiile de materiale noui se fac 
_pentru preînoirea celor înscrise la „mobilizare'* nu pentru 

a se pune direct în serviciu, conform cu regulamentul 
legii privitoare la neștirhirea echipamentului destinat, din 
timp de pace pentru războiu; 

Ia vedere că parte din harnașamentul înscris la mobi- 
lizare ae întrebuințează vremslniceşte cu ocazia manevra- 
lor, conform art. 4 din regulamentul menționatei legi şi 
astiel acest hranașament cu accesoriile ce îl compun nu 
este în stare da nou, cum ar trebui; decidem: 
„1. Toate accesoriile de harnaşament ce se distribue 

separat, în scop de a înlocui pe cele degradate, se înre- 
gistrează la rubrica „serviciu“. 

2. Odata cu înregistrarea accesoriilor astfel primite, 
"eorpurile 'dispozează ca aceste accesorii noui să înlocuiască 
pe cele purtate cu harnașamentul înscris la rubrica „mobi- 
lizare“ și pa acestea să le pue în serviciu, completând 

 harnaşamentul înscris la rubiica „serviciu“ 
3. Operația de stădera a accesoriilor noui dela rubrică 

„serviciu“, întrebuințarea lor la pretaoirea celor dela 
harnașamantul însaris la „mobilizare“: şi trecerea în ordinea 

„vezhimei a acelor dela acast harnașament la haraașamentul. 
- înseris la rubrica „serviciu“ sa vor face prin ordin de zi, 

ca act la contul de gestiune, 
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“ Comandamentele, diviziile de cavalerie și intendenţa stabilimentelor centrale vor. lua măsuri pentru executarea acestor dipozițiuni, 

Observare, — Prin aceasta se revoacă D. M. No, 214 din M. O. 13R 1914 care prevedea cu accesoriile de „_ harnașament să se înregistreze separat. 
Nota 7 — Materiale şi unelte da săpăteri. - a) Relativ la administrarea în general a materia- . iului de sapători. afiat asupra corpurilor, vezi D. M. No. 321 din M. O. 36 R. din 1900 care prevede: Cantitațile de unelte și împărţirea lor la compânii, modul cum se poartă, nomenclatura trăsurei de terasieri cu accesoriile ei, comptabilitatea lor registrul special al materialului şi uneltelor de săpători, controlul,. situaţiunile ce. se tri- mit comandamentelor şi repularea imputaţiilor. b) Vezi asemenea D. M. 593 M, O. 54 R. 1910: carc modilică parte din dispozițiunile cuprinse în decizia Sus citată, relativ Ja numărul şi felul uneltelor ce trebue să aibă o companie, portul lor, etc. 

c) Relativ la trecerea în contul de gestiune a unel- telor portative de săpători şi trăsurile de terasieri, vezi D. M. 64 M. O. 14 R. 189, 
d) Tarilul uneltelor şi materiale de săpători, M. O, 15 R, 1908, | " €).. Vezi şi modificările din M. O. 17 R, din 1903. La lopeţile Lienemann ce se Vor aproviziona pe viitor, în tocul nasturelui de pe toc se va pune 0 cureluşă cu 

cazmalele pătrate. 
3)... Relativ la înscriere, la toate lopeţile Lienemann. neînseriate până în prezent şi cele ce :se vor mai primi de corpurile de trupă în viitor, seria se va aplica pe - limba de fier de pe coada lopeţii cu 10 mm. sub bră- ră după cum 'se arată în schița din M. O. 6R. „din 4, | 
9) Trecerea materialului de geniu aflat asupra tru-



    

7 sa vor: înregistra la capitoiul armăturei.     

„604 
ai | IT | 

pelor-de comunicaţiuni și pioneri deta serviciul curent 
la «niobilizare» D. M. 459 M, O. 25 R. 1912. 

- Idem cele aflate asupra regim. de cavalerie M. O. 
28 R, 1912. 
ia j) Incărcătura trăsurijor cu unelte şi materiale _ex- 

- plosibile ale trupelor de pioneri M. O. 33 R. 1912. 

Nota. 8 — Diverse dişpozițiuni relative la echipament. 

a) Ciorapi. 
Relativ la purtarea ciorapilor de lână şi bumbac, 

termenul de durată, vărsarea la penit. Târgșor, etc, vezi 
ord. circ. No. 18032 M. 0.9oi. 1899 p. 194. A se 
se observa că în ceeace. privește ciorapii de bumbac, sunt 
suprimaţi, menţinându-se obielele de pânză, coniorm D. 
M, No. 108 M. O. 13 R. 1903. 

__b) Perii pentru cap. 
î Relativ la periele pentru cap, vezi D. M. = No,. 174 
M, O. 21 R. 1901. Periele pentru cap vor face parte 
din categoria eiectelor de mic echipament, ca. accesorii 
la sacul pentru necesare în locul pieptenului suprimat; 
termenul de durată va fi de trei ani. 

-c) Tobe desfiinţarea lor și întrebuinţarea numai pen- 
tru muzici, M, O. 53 R. 1910. 
d) Unsom, Aprovizionarea lor .de către corpuri, ne- 

mai labricându-se la tăbăcăria armatei şi rețetele M „O. 
44 of. 1905. : 

" Aprovizionarea unsorilor dela depozitul de armătură 
Târgovişte M. O. 27 ot. 1913. 
- 6) Pene de căpestre. Inlocuirea” penelor de. cânepă 
pentru căpestrele de grajd prin lanţuri M.O. 12. R. 1911. 
„9 Baciclete, 

1. Relativ la înregistrarea bicicletelor. D. M. 174M 
O. 9 R, 1902, 

2. Bicicletele cumpărate de corpuri, pentru serviciul 
de staletă se vor înregistra la diverse „material școală“ 
conform art. 23 Reg. cicliştilor, M. O. 4. R. 1901. 

3. Biciclete cumpărate de minister şi distribuite la 
corpuri pentru a servi la mobilizarea. comandainenteler, 

    

 



  

    

  

“până la data punerei-în serviciu, când vor fi înscrise în 

4 buinţate în serviciu, totuşi materialui având deja o vu-. 4  chime destul de mare, ele ni mai pot fi considerat i noui; decid: - a 

| preferință la serviciu, păsirându-se în magazie cartușie- | tele noui, cari prisosesc peste nevoile serviciului, _. 

    

   

  

[) Inregista»i, . - 1. Relativ la înregistrarea deosebit a port baionete-. lor de centuroane, atâi în registre cât și pe situaţii M. | 0. 20 R. 1903 p. 233, Să | i Vezi asemeni și ord. cir. No. 6 M. O. 6 R 1912, - ae ca aceste etecte să [ie înscrie la primiri la coloane-«noi» - - iar la data -punerii în serviciu se vor înscrie în sit. echip la 6 ani, declarându-se anual şi menționându-se la 1 an cât vor fi de întrebuințat ai Da 2. Relativ la; a) înregistrarea din oficiu la g.r.a efectelor provenite din economii d) păstrarea corturilor. individuale în magazii c) întreţinerea echipamentului şi | înllințarea de ateliere de croitorie d) modul înscrierei (Seria-aparţine efectului iar nu Omului) D. M. No. 344 : M. O. 5 R. 1898 pag. 102. . , a 3. Bucătăria de campanie, a se inregistra la capitolul E “mare echipament» M. O, 45 R, 19jj, e 4. Spenţere. îmblănite pentru. pompieri cari au înlocuit: Cojoacele, se înregistrează în Situaţii în coloana «noi» 

        

coloana „4 ani“ de unde se Vor declasa treptat în fiecare : an, iar după împlinirea termenului nu se vor iflorma decât acele cari vor fi constatate că nu mai pot servi. „_î) Termenul de durată a cartuşierelor D. M. 91 M, O. 10 R: 1S12. , 
Având în vedere să 

1891 transformari, în ee 
mare parte din cartușiera « 
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Cartuşierele mici, transioiimate, se vor întrebuința de 

  

Pe situaţiile de echipament, aceste” cartuşiere vor [i înscrise la coloana „6 ani“, de unde se vor declasa trep- tat în fiecare an. 7 
La împlinirea termenului de durată nu se vor relorma decât cele ce se vor constata că numai pot servi, |) Steaguri, Intrebuinţarea în mod uniform a steagu- rilor: pentru clădirile militare ; dimensiunjle lor înliințarea 

 



- din fondul de iutreţine:e. M, O. I5 R. 1898, publicata în 

întregime în acest manuai, 
__D Pontagiul fnicalțămuntei şi proporţiile în care să dis- 
tribue M. O, 28 of. 1900 şi 31 R. 1901 

| m) Proporţiile taliilor îmbrăcămintei M. O. 30 of. 1901. 

n) Materialele Statului neîntrebuinţarea lor în ser- 

viciu particular M. O. 29 R. 1904,  - 
- o) Iniiinţarea atelierelor de confecţii la corpurile de 

“trupă M. O. 41 R. 1910, 
) Vapseaua pentru bidoanele de aluminiu. Ord. mi- 

nisi. No. 8234/1913 drescrie a se revăpsi bidoanele când 

prin ciocniri sau uz se pierde in parte, cu următoarea 

- compoziţie : 
A. —Oleu de în fiert 20%. 

„Substanțe minerale sicative (zinc oxid, barum suliat 

și oxid de fier 10j0. 14 
B. — Benzol, esenţă ierbentină 20%;,, 

Reşine, (cololonium și copal în părți egale) 25%, 

chinoros (negru ușor) 0,6—1,2%, 
Pentru Îabricarea acestei culori se procedează astiel: 

Cu o mașină specială se freacă oleul de in şi cui 

oxizii metalici pe de o parte, pe de altă parte se disolvă 

reşinile in amestecul de benzo! și esenţă de terbentină. 

Se amestecă soluţia de reșine cu masa oleo-oxido 

metalica se agită bine şi in urmă se adaogă chinorosul 

in cantitate suficientă pentru a obţine nuanţa dorită (în 

general variază pentru vopseaua de care e vorba aci 

„dela 0,6—1, 2%). 
r) Plata încălțămintei adusă de rezervişti complectași 

şi milițieni, la mobilizare D.M. No. 391 M.0. 21R. 1914. 

8) Cafoacele şi căciulele distribuite corpurilor pentru 

mobilizare, „a se păstra atârnate pe sârmă în magazii sau 

„poduri bine aerisite. Cele ce sunt umede se vor usca. Să 

ae scoată afară pentru scuturare şi aerisire cât de des, 

pentru a fi ferite de molii. Ord, M, 28120 (1914 D. Int.) 

4) Materiale Măsurile ce trebuesc luate la expedierea 
și primirea materialelor de tot felul să ge plumbuiască ex- 

pediţiile iar constatările asupra verificărei ambalaj și gre- 

utate să se facă de primitor în momentul ridieărei de la 

gară dresând actele legale M. O. 5 R. 1915. 

co
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* | 
pentru mobil. înze- 

u) Obiecte şi materiala diverse gistrarea lor. M, O, 3 şi 10 R. 1916. v) Găleţile de pânză pentru transport apă M, 0), 30 R. 1915. 
i x) Sacii de efecte la trupele de cavalerie, să se înlo- cuiască cu dosuri de pernă M. O. 3 R. 1916. y) Scăderea efectelor de echipam. pierdute în timpul Camp. 1916—1918 M. O. 27 R 1918. z) Confisearea pieilor rău tăbăcite şi îngreuiate prin mijloace frauduloase M. Oficial 132/1916, “ Nota 9. — 'n;forme, 

Regulamentul uniformelor în avmată ; din anul 1912, apărut în broșură separată, 
- Modificări : 

1. Ofițerii asimilați, când sunt îmbrăcaţi cu mantaua, poartă cingătoarea încinsă penste manta, avănd atârnătorile petrecute sub clapa buzunarului stâng. M, O, 1 R. 19]3, 2, Săbiile plotonieri din trupele pedeatre şi elevii ad. | ministraţie, vor fi la fe] cu acele ale ofiţerilor din trupele călări, însă nebrunate. M. O, | R. 1913, _ Ă 3. Ținuta de ceremonie se întrebuințează de trupă numai în părăzi şi gărzi de onoare, — Pentru ținuta de serviciu. a zilei şi cea de câmpanie se adoptă pentru toate armele tunica de postav verde- cenușiu. ă Sabia ofiţerilor din toate -armele va Îi cea prescrisă la art. 44 regulamentul uniformelor adică sabia ofiţeri trupe călări. Ploţonierii vor avea sabia ofiţeri armei respective, însă numai cu o siogură atârnătoare . 1 D, 901 M. 0.5 R. 1913, | a | 4. Semnele prescrise de art. 44 regul. uniformei pentru diferite specialități şi Îuncţii grade interioare se Vor. con- lecţiona din postav verde pentru vânători şi grăniceri, negru pentru artilerie și Toşiori - și r0ş pentru celelalte arme şi. | servicii. LD, 1125 M. 0.6 Re Da 
5. Aplicarea a parte din dispozițiile copriase în regu- 

V lam, uniformei și corpul jandarmeriei rurale. M. O. 7R, 1913... 
| | 6. Ubiformele inspector muzici și şef de muzică prin- cipal. M. O. 13 R, 1913. - | 

7. Semnele distinctive pentru şcoala maeștrilor mili: - | tari, M, O. 13 R, 1913, 

   



  

    8, Purtarea pulparelor particulara de către tineri cu . 

termen redus; M. Q. 13 R. I9i3. | 

- 9. 'Tuwicile pentru ordonanţele ohițereşti. M 0.13 R. 

1913... - a a 

10, Semnele distinctive ale uniformei unităţilor ds o- 

buziere uşoare şi artil. călăreață. M. O. 14: R. 1913. 

1, Portul bluzei' verzi-cenuşii și cu Chipiul alb de dril 

„M. 0. 15 R, 1913. A | E 

12, Coiful pentru generali. grăniceri și jandarmi rurali. 

M. O. 18 R. 1913, a 

13. Semnele distinctive ale uniformei art. obuziere! ar- 

tilerie de munte şi cetate. M. O. 29 R, 11913. 

'14. Portul ţinutei regulamentare pentru ofiţerii ce vin 

din provincie în capitală, M. O. 33 R. 193. . 

„15. Tunicile pentru pompieri (se vor distribui numai 

din cele castanii, nu și verzi). M, O. 33 E. 1913, . 
16. Modificarea art, 76 şi 18 din regulăm. uniforme 

velativ la petliţele dela mantale și chipiu elevii școli. M. 

0. 2 BR. 194 | 

17. Modificarea art. 66, relativ-la uniforma ordonan- 

țelor. ofiţerești M. O. 3 R. 1914, în cuprinderea următoare: 

Pentru ordonanţele ofiţereşti va fi o singură uniformă, 

"aceea a infanteriei, cu sinea deossbire că epoletul de la 

bluză, tunică şi mini + îzoauit printrun contra-epo- 

“let de postav roșii. 7: 50 mim și lung de 70 mm, Cu- 

sut În curmezis n. 2. “mărului, fără a se arăta pe 

e] mmm pei e ms Poor arta, 

10 i ca a magiei, veterinari şi far- 

macigi şi & 3 îow.si prin sabie la olevii inat, med, mili= 

tar M. O. 2L R. 1914. = 
20. Echipamentul de campanie, pe timp de iarnă, a 

„ofiţerilor și trupei: chigiai uncale, căviula, Veston, cojo- 

cel şi semne distirietive ia pelerine M. O. 29 R. 1914. 

“21. In anumite ocazii şi după ordine speciale cingă- 

ra 

"” toarea de campa, cu revolv. şi binogiu. se pot înlocui prin 

brâu, șarlă şi leduncă după arma când se poate purta ţinuta . 

“și placa cu decorații, insemnele de comandor la gât şi 

placă de mare of. inare cruce M. 0. 14 BR 195. | 

„22. Oolonelii Comand, de brigade vor purta la ohipiu 

“- aoaze metal alb la mijloo avhăd o stea de unetal galben 

“si dublu lampas M. O, 14 RI915. - o 

  

 



    
  

    

23. Vestonul cu gular de blană se poate purta și cu guler postav M., 0. 28 R 1915... | 24. Impachetajul de Campanie la trupele de cavâ- lerie M. O, 28 i, 1915. a 25. Uniforma art, srea caa art. de câmp M, 0, 34 R 1915. 
26: Portul capelei şi centuronului de către Plut. majori - și Plut. din toate corpurile M, O. 4 R. 1916. 21. Uniforma medicilor, veţ. şi farm, Plutonieri M. 0.10 R 1916. 
28. Modificarea uniformei ofiţerilor. M, O. 12 R 1916 29, Semnele distinative la trupa Comp. sanit, spitalu wilitar Buc. M. O.19R 1916 
30. Semnul distinctiv pentru ofiţeri şi personalul civil din M. R.—M.0.20 R. 1916. | îl — Semnul dist. ofițerii regiment tracţiuni auto- mob. (R. T. A.) M-0, 35 R. 197, | i 32. Semnul distinctiv a] invalizilor de răzhoi M, ( ). 21 R. 19]8. 35. Iatroducerea definitivă în ţinuta de camp. a ofi-. țerilor cingătoare de piele Md. Francez M, 0. 37 R, 1918. 54. Introducerea insigailor la regim. vânători de munte a literilor „M, Va 2 MU.9R, 19]9, 

> Anexa lit. P 
- Art, 152 

Instrucțiune pentru timbrarea efectelor de toate categoriile N 
Efectele de diferite categorii ale echipamentului li | Se aplică, după feluj lor, timbrele următoăre : 2) Timbrul cu inscripția corpului; b) Numărul de. serie; 
c) Numărul matricol; 
d) Anul de conlecţie; 
€JeMărimea sau talia, . Timbru cu inscripția corpului se aplică de ofițerul cu îmbrăcămintea pe orice efect al echipamentului, în | forma următoare: R. 7. A, în momentul când efectul sa | inmagazionat și înscris în registre. : Fiecare literă şi cilră dela. acest timbru va avea O milimetri dimensiune. 

39 2 4.



      

Numărul de serie se aplică pe toate categoriile de 

electe, alară de micul echipament, de către olițerul: cu 

_ îmbrăcămintea în momentul distribuţiei la sub-împărţi- 

şile corpultii; acest număr se aplică sub timbrul corpu- 

-“luij, piin cilre arabe, în dimensiune de 15 milimetri fie- 

care cilră. . | | 

Numărul maliicol se aplică la companii (baterii şi 

escacroane) pe toate efectele de micul echipament și pe 

cele de îmbrăcăminte din garnitura de cazarmă, sub timbrul 

corpului, în dimensiune de 10 milimetri fiecare ciiră. 

Anul de confeeție se aplică pe electele de îmbră- 

căminte prin înscrierea “anului în ciire arabe și în di- 

mensiuni de. 15 milimetri fiecare cilră. . 

Inscrierea se lace: | 
La atelierul central de confecție şi.la cele sucur- 

„sale pentru toate electele ce se confecţionează acolo. 

in atelierele corpurilor de trupă pentru toate efec- 

tele ce confecționează singure. | | 

__“ La depozitul central de echipament pentru încăl- 

- “minte şi toate efectele: de orice categorie, alară de îm- 

brăcăminte. | | 5 | 

„Timbru! anului de confecţie se aplică la mijlocul 

“spatelui: pentru efectele de îmbrăcăminte iar celorlalte 

electe pe pastea care se poate conserva până la ulti- 

mul an de serticiu; la încălțăminte însă se va aplica 

pe mijlocul tă'pei. 
- Mărimea sau talia se aplică pe toate efectele cari 

se confecționează “sau se aprovizionează în. diferite mă- 

vimi sau tălii, prin cilre arabe de 10 milimetri și cari 

cifre se pun sub anul «de confecţie. - 

Operațiunile timbrărei au loc la corpuri, depozit şi “. 

ateliere, după cum Sa zis pentru anul de conlecţie. 

___ Data puneri în serviciu este aceea când efectul se 

distribue asupra omului (sau se pune în serviciu, când 

este vorba de. harnaşament şi cazarmament) și. care 

dată se trece în registru respectiv. 

Dela regulile de mai sus face exceptie armătură 

  
care se primeşte seriată şi pentru care se ţine un fe-. 

gistru de serii model 19. 
N, 

di
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„Notă, — Ordinul Miniaterahui de Război No. 9292731914 (Dir. Tot). a _ Sa dat ordin ca teate efectele ce se distribue din depozitul centraj de echipament. să “poarte următoarele * timbre :: | | ” 1. Anul de confecţie ; | 2. Mărimea sau talia, pentru acele cari sunt de mai multe -mărimi. şi . 
%. "Pimbrul de admitere la verificarea şi primirea e- fectelor prin comisiunea militară de recepție la atelierul şi- depozitul central de echipamenf. IN 
Comandamentul este rugat ca aceste dispozițiuni 84. se execute întocmai de corpurile care-și confecţionează singure efectele în corp, timbrele urmând să se aplica conform Cu regulamentul serviciului administrativ. In conformitate cu acelaș regulament se vor: mai a- plica la corpuri. ” 3 a) Timbru cu inscripţia corpului, în inomentul când . efectele se înmagazinează și înscrie în regiatre, - b) Numerile de serii pe toate efectele afară de cele de mic. echipament, se aplică de. ofiţerul cu îmbrăcămintea În momentul distribuţiei la sub-unităţile sau unităţile corpului. c) Data punerei în serviciu este aceia a distribuţiei de efecte şi sa aplică tot de ofiţerul cu îmbrăcămintea. La efectele cari prin natura materialului lor n'ar a- pare clar timbrul, se coase înăuntru o bucăţică .de pânză pe care -se va aplica timbrul, - a Modul cum se execută aplicarea numărului 

„matricol şi de serii 

| Micul echipament - | 
d Aplicarea numărului matricol pe efectele din această |, categorie se face astfel: - | | “ Cămoșa, pe partea stângă lângă bandă: în dreptul nasturelui al 2-lea, | . „ Zainenelr, pe betelie în - partea stângă aproâpe de Înicheietoare, - | . Obiele de pânză, la unul din colţuri, a .: Obiele- de flanelă, pe un. petic de “pânză. cusut la. unul din colturi, . | 

NE 

. 

   
 



  

    

Cuorapii de lână, pe un petec de pânză cusut în fața 
carâmbului sus şi la distanţă de 5 centimetri, drept la mijlo 

Ștergarul şi Batista, la unul din' colţuri. 
Mănușile, pe un petec de pânză cusut pe partea 

" Vinăuntru' care întră sub mânecă şi îmbracă dosul mânei. 
Periile, pe mijlocul uneia din (dungi) muchii. (Cu 

aparatul Ressel. vezi instrucţii de mai jos). 
Chinga, pe pielea care ţine catarama de corpul chingei 

" Celor lalte obiecte de curăţenie, pansamentul cailor 
etc. li se vor aplica numărul matricol acolo tunde Var 
putea primi fără inconvenient. a 

“Toate peticele de pânză pe cari se aplică nume- 
rile matricole vor fi: pentru o cifră, de 25 milimetri; 

„pentru două de 35 milimetri; pentru trei de 45 mili- 
metri, şi pentru patru d& 55 milimetri. - 

Imbrăcămintea 

Această categorie cuprihde trei garnituri ; 
Garnitura de războiu (G. R.) garnitura de serviciu 

(G. S.) şi garnitura de cazarmă (G. C.). - . 
Garnitura de război se păstrează neseriată în ma- 

gaziile corpurilor pe compănii și aranjate pe măriini și 
anii de coniecţie. Ă 

Eiectele din garnitura de serviciu vor primi, la 

distribuirea lor la compănii, numărul de serie, care se 

vă aplica sub-timbrul corpului astfel: „. 
Mantalele, tunicele, hainele şi vestele pe căptuşeala 

pieptului, partea stângă sub guler şi în dreptul: nastu- 
relui al doilea. . 

Capişonul, pe un petic de pânză cusut îi partea 
stângă dinăuntru şi la 10 centimetri departea de lund. -. 

Fianelo, pe un petec de pânză cusut în parte stângă 

| a pieptului la mijloc şi la o distanţă -de 40 centimetri 

de marginea dublă. 
Buza de pânză, pe banda dublă a pieptului între 

nasturele 2 și 3 de jos în sus. 
„Pântalonii, pe căptuşeala beteliei în partea stângă 

lângă încheietoare. a 
Capela, pe partea stângă a căptușelei. 
Chipiul, pălăria şi găciula pe partea stângă -a -câp- . 

   

    

  

   

     

  

    

    

    



  

  
    

613 
| 

tuşelei cartonului în interior sau Părței din fund; că. ciula infanteriei pe căptușeală, în partea stângă. dapea, pe căptuşeală la mijlocul părţei stângi, d'asupra benzei de meşină. 
(ngocul, pe faţă lângă guler. Legătura, de 'pât, la unul din colţuri. Cismele, pe dosul cărâmbului din fată, sus şi drept la mijloc, ! Ma ai kghile tele, pe dosul Cheutoarei, între. butonieră şi cusătura de eghilet, 

| Toate peticele de pânză, pe. cari -se aplică nume- rile de seric, vor îi de 30 mifimetri lăţime ; iar lungi- mea celor pentru o ciiră va îi de 30. milimetri ; -pentru două 40 milimetri ; pentru trei 50 milimetri, şi pentru patru 60 milimetri. 

„Marele echipament și harnașamentul - 
Casca Şi corful pe fund. . _ haniţa, pe partea stângă a captuşelei capacului, la mijlocul gurei buzunarului şi paralel cu partea „de sus a raniței. | 
Centuronul, pe partea „interioară, în stânga și la | 10 centimetri de încheietoare. | | | | Port-batonela și Port- pumnalul, pe partea -de dedesubt la mijloc, .. 

o Cartuşiercle, la mijlocul parţei interioare a capacului |. 4], - Cureaua dp Puşcă. şi carabina, la mijlocul părţei in- "4 terioare. 
- i:  Sacul de mcrande, pe capac în interior, la mijloc. bidonul, pe-partea interioară a Curelei lângă catarama, 4 Gamela-murmită, la Paitea stânga a: usechei prin fcare trece cureaua dela Faniţă, | Gamela individuălă, la pariea stângă a uneia din urechi, 1oba, la podulețul. cheiei, | Cornul şi trompete, pe partea exterioară a Circon- Mlerinței celei mari. | - . Cortul individual, ta unul din coiţuri. Seaua, pe pulpana din stânga ce acoperă festul ” şi in partea ei exterioară.      



- țifre brodate de maşină cu aţă roşie şi la distanță de 

15 centimetri” de margine. Aaa 

    

Gl: 

  

Sa Şumbraca, pe căptuşeală- în, partea stângă dinainte. 

- Căpăstrul, pe botniţa căpeţelului înăuntru. - 

Pătura de cai; pe bantă, la. unul ' din. colțuri, prin 

Hamurile, pe partea interioară a pieptului şi partea- 

superioară a jugului. Si Pe 

__A Moral de lance şi de.revoler, la mijlocul. părţei inte- 

Tioare, _ E . a 

 Cazarmamentul. 

“ Pătura individuală, pe bandă, la unul din colţuri, prin 

ţilre brodate la mașină cu aţă roşie și la distanţă de 

15 centimetri de margine. | | 

Salteaua, perna, faţă de pernă Şi cearşeaful, la unul 

din colțuri cu ţilrele: cari se întrebuințează la îmbrăcă- 

minte. a | 

      

   
   

    

   
    

   
   
   
     

      

"Efcte şi obiecte de infirmerie 

| Efectele de ţânză şi lână, li se vor aplica numai 

timbrul corpului în modul arătat la cete de mic echipa- 

ment, îmbrăcăminte și cazarmament ale trupei, - - 

Obiectele «de metal şi altele în modul: cel mai nimerit i] 

„pentru a nu se strica. | - îi 

- Cele cari nu suler timbrarea fără a se degrada nu îi 

se. vor mai timbra. 4 | E DE | 

| Se va observa ca electele și obiecțele să Îie mar- Şă 

cate astlel ca numărul matricol! ori seria să se distingă îi 

"bine; celor indisciirabile prin uz, precum. şi la efectele ij 

„primite prin diferite împrejurări dela âlte corpuri, li se îi 

va tăia vechiul număr printro linie. orizontală, aplicân- 

- du-se sub el celnou. A — 

. Cifreie pentru aplicarea numărului matricol și de | 

serie, preciim şi a celor pentru inițialele corpului şi ser- |, 

viciului,- vor fi de alamă, în dimensiile prevăzute prin: 

prezenta instrucție; pentru înlesnirea aplicărei lor pe şi 

- efecte vor avea fiecare -mânere de temi, iar numărul şi | 

inițiala corpului ambele vor fi-fixat6 la un singur mâner | 

tot de lemn, ia SE
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Accesoriile pentru timbrdrea efectelor 

Atât cernea'a, cum și timbrele cu culiile lor com=. plecte, se vor înființa și întreţine din fondul de întreţinere Următoarea compoziţie dă - o cerneală - de marcat care nu se șterge , conser»ându-se mult timp.- Ulciu de arachide . . „.. în 1000 | grame > Negru de fum, 50 
Se siarmă într'o piuliță (în care: de obicciu sa'pi- | | sează droguri în. farmaciile corpurilor) 50 grame de negru de [um cu 150 grame ulciu de atachide până la. complecta dispariţie a grunjilor,-se adaugă în urmă restul . - uleiului. şi se amestecă perlect. | 

A . = 

Instrucţiuni ministeriale relativ la seriatal efectelor de pielărie, curelărie ȘI harnașament cu aparatul Ressel, ca - complectarea instrucțiunilor din anexa lit P din regulament * 

(MO. p, 7, Xo. 33 1600) 

Ministerul, fiind întrebat dacă şi efectele de curelărie 
pă proce- . deul prevăzut prin instrucţia lit. p, anexă la regulamentul - 

şi harnaşament trebuese seriate cu cerneală;. du 

de administraţie, ordonă următoarele : 
pr > |. Toate efectele de pielătie, curelărie şi harnaşament. vor Îi timbrate cu aparatul special numit. Ressel, aparat care s'a introdus în cele mai multe corpuri de trupă. Descripţia şi modul de întrebuințare ale aparatului | sunt următoarele : 

a) Deseripţia 

„Aparatul. se compune din: 

1 condeiu ;- 7 
„1 creion de platină extra gros; 

"1 minge de cauciuc; - 
! lampă de spirt cu îl ;:: 7 
1 sticlă de benzină (rezervoriu) ; 
1 dop de eauciue cu 2 țevi; | l cutie pentru aparat, și a ca: ! bucată țeavă de cauciue Ă | 

ur      



  

616. 

b) Modul de întrebuințare, 

După ce aparatul se montează după cum se arată în 
ligura de mai jos, se toarnă.benzină curată în sticlă păt- 
rată (No. ]) până la. „jumătate, se lasă destupată 12 ore 

„(aceasta numai când aparatul e nou), apoi ss puue în 
“ funcțiune în modul următor: 

Creionul de platină înşurupat de mâner (No. 2, se va 
încălzi, câtevă secunde la.lampa de spirt cu fitil și după 
aceasta se va pune încet, dar în continu, În mişcare ba- 
loan], No..3), fără a scoate creionul din flaeăra lampei 
de spirt până ce nu va îi roşu. După ce sa îoroșit, se 
iace înscrierea scriind cu dânsul pe piele ca și un con- 
deiu obicinuit. Pentru aceasta se Cere ca omul care utili- 

„zează să știe a.scri. bine, Corpurile cari au însărcinat un 
singur om Cu aceasta, au izbutit prin obicinuință ca să 
aibă o foarte framoasă timbrare. 

Creionul aparatului, când este nou, se inroșeşte mai 
cu anevoinţă: pentru “aceasta trebue încălzit ori de câte 
ori va “inceta roşirea lui în timpul funoţionărei; trebue de 
asemenea observat a nu se mai mânui prea apăsat balonul 
căci se poate :înroşi creionul prea tare, ceeace îl degra- 
dează foarte curând. 

2. Timbrarea efectelor de pielărie curelărie și hrana- - 
şament prin încrustare -sau fer cald slăbind rezistența 
materialului, este cu totul oprită. 

__ A 9, Cu acest aparat se va face timbrarea şi a altor 
“elette cari o pot suferi cum sunt. periele de cisme, haine 
„şi de cai. 

4. Corpurile cari at au, si vor procura aparatul 
plătindul din fondul de întreţinere. — 

Aceasta instucțiune se consideră anexă la regulamen- 
tul de administrație, iar publicarea cei prin ionitorul Dast-i 

* ţine loc de notificare, _ 

Efectivele pentru cari se fixează numerile de serii ale 
echipameniuluide toate categoriile şi ordinea 

lar pe companii 

| Ejectivele pentru cari se fixează numerile de şerii 
ale echipamentului vor Îi următoarele ;    



        

    

      

    
   

   

  

    
  

617. 

„.â) Pentru efectele de f pament se are în “vedere ete în regulamentul de mobiliza 

mbrăcăminte şi mare echi. 
ctivele de războiu prevăzute re; Pentru şeile de călăreţi (toată trupa de cavale- Tie, şeile de trăsuri la arti] ivedere electivul de războiu aj călăreţilor; 
erie tren, etc) se are în 

jar pentru. Pătuiile pe cai sc are În vedere efectivul de războin al cailor: 
c) Pentru fiamuri se are în vedere efectivul de războiu al ti ăsurilor; 

Pentru efecțele de cazarmament se are în vedere clectivul de pace; | e) Pentru trăsuri ŞI vas de războiu al acestora. 
e se are în vedere efectivul 

rdinea numerilor de serii pe companii va fi ur mătoarea : . 
1) Se începe seria No. 

“R, căruia i se destină clectivul său de războiu.. sa. 

| cu compania sau plutonul 
seriile dela No. | până la 1 de pace, după cum este „vorba de efecte cari se distribue pe efectivul de răz- boiu sau pe.cel de pace, plus o rezervă de . numere de serii de 10 la sută. Vezi: mediiicarea de mai jos); Compunia 1 (bateria, 'escadronul, etc.) începe cu ntinărul de serie următor 

lui său de războiu sau de 
de efecte care se distribue 
de “pace, plus o rezervă de 
la sută. 

Și Până la maximul efectivu- 
pace, după cum este vorba pe electivul de răzbniu sau îi 

numere de „Serii de 10 .- 
Compania | şi următoarele încep dela numărul cel | din urmă al precedentei companii şi până la complec- tarea efectivului său, cum S'azis mai departe pentru restul companiilor, In principiu este stabilit 

Sus, şi tot aşa mai 

că numărul d> serie apar- ține eiectului, iar nu soldatului, care poate avea electele sale cu diferita nttmere de serii. 
Soldatul nu trebue obligat a ţine minte numerile de serii ce are pe electe, aceasiă știință o poate avea din libretul de se: viciu, 
Efectele destinate mobili Zătei nu primesc seriile lor . decât în menientul distribuțiunei la oameni când sunt. 

 



    

    

  

mobilizați ; iar în timp de pace, aceste serii se consi- 

deră vacante, căci dacă sar scria, prin înprospătarea 
cu partea anuală, seriile ar. urma să fie anulate, | 

| Ordinul cire. No. 5 M. O. 6 R. 1901 p. 177. 

E „Dispoziţiunile prevăzute în intrucţia litera P. din i 

- vegulam, de admi-ție, în care s'a fizat ca ordinea seriei E 

"echipamentului să înceapă cu compania A. R. în loc de 

"compania . pentru a sa pune îu acord cu regul, de fâo- 

bilizare se modilică precum urmează; . a 

“1, Corpurile vor menţine ordinea rumeriloi de serii 

pe companii, începând seria No. 1 cu compania |. 
“2, Seaţiunile şi companiele de pompieri dela regim. 

de artilerie vor. lua loc, în ce privește ordinea numerilor * 

de serii, în urma ultimei baterii, considerând şi bateria 

6, care la unele regimente nu este încă înființată. - . 

"3. Ordinul cireular No. 9.732 din 4 Noembrie 1900 

__eate şi rămâne revocat. - | . 

Publicarea prin Monitovul Oastei 'a acestui ordin 

ține loc de notificare, ca făcând parte din -intrucţia lit. 

P. iar corpurile vor introduce această nâtilicare în men- 

ionata instrucţie, aneză la regulam. da administraţie. . 

v 

  
Anexa HE. R N 

| Art, 214 R. A) 
4 - | 

 Tnsbrucţiuna -asupia încheerei gestiunei ofițerului cu îm-. 

"“drăcămiutea întocmirea situaţiilor de echipament ânfir- 

-merie şi armdtură. cum şi a eomptului de gestiune în 

materii. Verificarea comptabilităţi  îmbrăcămintei de 

ofițerii pe întendență. O. 

După terminarea fiecărui exerciţiu ofițerul -cu îm- 

“brăcămintea în, "primele zile a „exerciţiului ce începa 

". procedează la încheierea registrului comot deschis cu 

companiile. pe exeruiţiul expirat în cara Scop, împreună 

cut fiecare comandant -de. companie, controlează dacă o- 

“> peraţiile de. distribuții _şi reintegrări, urmate. în cursul 

“anului între "companii și magazia: corpului făcute: „atât 

- “în registrul de detail cât şi în_comptul. deschis, concordă 

-. între-ele, 'și apoi, făcând, balansa, stabilește rămasul a- . “i! 
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619... 

Supra companiei pentru liecare categorie şi care trebue să fie acelaşi atât în registrul de. detail cât şi în regis- trul compt deschis, după care. apoi certificându-se în ]i- tere rămasurile. din ambele. registre la fiecare categorie SC semnează atât de comandantul companiei cât şi de. ofițerul cu îmbrăcămintea. i 
Terminată încheierea comptului deschis cu Coinpa- "niile, olițerul cu îmbrăcămintea procedează la încheie- 

  

  

rea registrului de primiri şi Consuinaţii trecând în urma operaţiilor de primiri şi scăderi Stările sumare de dis. - tribuţiii şi reîntegrări, face apoi balansa între totalul scăderilor şi a primirilor îinpreună cu reportul din anul precedent la liecare capitol, stabilindu-se astfel rămasul asupra magaziei corpului, 

Intocmirea situaţiilor +) 

Situaţiile model 39, 39, bis și 384, cerute de art, 159:  . din regulament, se întocmesc de catre ofiţerul cu îm- brăcămintea, în urma încheierei registrelor, în cât cinci exemplare, din cari: unul pentru Corp, unul pentru cor- pul de armată, unul pentru divizie şi două pentru mi- nister (din cari unul la direcţia 7-a intendenţă şi altul . la marele stat-major). (Vezi nota 1 de mai 05). . | Aceste situaţii au de scop a arăta în total. pe cop. „Starea efectelor de diferite categorii. 
Situaţiile model'39 bis și 334 coprinde două părţi: Partea 1. Arată raportul din. exerciţiul - precedent, | care trebue să fie egăl cu rămasul din situaţiile anului. - precedent şi toate operaţiile de primiri și scăderi te au avut loc în- cursul anului, bine înţeles fără distribuțiile şi reintegrările ce au avui- loc ia corp, (ciasarea efectelor se trece) apoi fâcându-se” balansa, rezultă rămasul. asupra |. corpului la ultima zi a exerciţiului, rămas care trebue să Îie egal cu ramasul din registrul compt deschis (re- capitulativ pentru fiecare? categorie), adăugat cu vămasui - - din registrul de primiri şi consumaţii dela fiecare capitol, : Partea ÎI. Totalul efectelor de toate categoriile care . „trebue să lie egal cu rămasul din pariea |: acest total. i ro nenea par 

2) Vezi şi adnviaţiuuile de sub arii 159 RA, 

             



  

„ regulamentui de administraţie, 

  

este aşezat după starea în care se aliă: pe garnituri, 
„pentru efectele de îmbrăcăminte, pe anii de. serviciu ce 

mai au a lace; pentru electele de celelalte categorii şi. 
în noui, bune și afară din serviciu, pentru efectele cari 

„mau îixată durata de serviciu, 
„ Situaţia de .armătură model 39 cuprinde şi dânsa 

două părți: . | 
Pavtea 1. Reportul din exerciţiul precedent, apoi 

toate primirile în ordinea în care a avut loc în cursul 
anului, totalul primirilor împreună cu reportul, scăderile 
în ordinea în care a avut loc, totalul lor, şi apoi, tă- 
când balansa, rezulta 'rămasul la ultima zi a exerciţiului. 

Partea NI. Coprinde rămasul aflat asupra compa- 
niilor după registrul compt deschis (recapitulaţia armă- 
tura), rămasul după registrul de primiri şi consumaţiii ; 
totalul acestor două rămasuri trebue a Îi ega! cu rămasui 
dela partea 1. 

- Nota,t — După nomenclatura imprimatelor în vigoare, si- 
tuaţia de armătură Md 39 e prevăzută la cap. Il. art. 20, iar si- 

„tuaţiille Md. 39 bis pentru efectele de toate categoriile, precum 
şi situația Md. 384 pentru efectele de infirmerie, sunt prevăzute 
la câp. Îl, art. 43, - 

Relativ la numărul exemplarelor în cari urmează a se în- 
„tocmi acste situaţii, vezi notele de sub art. 159 R. A. din acest 
manual. - 

Nota 2. — Relativ la modul cum trebue a se întocmi si- 
tuațiile de echipament, este cir. M. 0 12 R. 1897 în cuprindeiea - 
de mai jos. A se observa insă că, această circulară fiind ante- 
rioară R. A, aliniatul 2 fiind contrar regulamentului, este dela 
sine desfiinţat. 

| „Pentru ca situaţiile anuale de echipament! ce se trimit fa . 
minister, să fie uniforme, se pune in vedere corpurilor de trupă: 
peniru executare și comandamentelor pentru priveghiare şi dires- 
țiune, cele de mai jos; 

1) Nomenclatura și ordinea înscrierei în situația echipa- 
mentului a etectelur de toate câtegoriile va fi acea prevăzută de 

„„ 2) Procesele-verbale încheiate de olijerii de intendență cari 
sprijin operațiunile de clasare a diferitetor efecte, vor face mer- 

"-țiune de felul şi canțităţile etectelor pentru cari s'au dat ordine 
„de distribuţie, dar” pe cari corpurile de tiupă, din împrejurări 

oaresari, nu le-au primit până la ultima zi a anutui,- 
3) Decizia ministeziată cu Noa118 din M. O. No. 33 din 

1893, fixează nomenţiatura atelăjeior pentru ttăsuirile: seivicii i... 
. armatei ; numai cu. aceste numiri harnașamentul de această cate- 
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goriei să se înscrie în situaţiile" 

» nisteruiui, în dreplui însemnăzilor «de primire, se va nota Ordinul 

      

    
     E N : . _ Ă „2 . - 

m de echipament şi nici o altă nu: , 
mire. tiu se va întrebuința, - a 

i 4) Pentu a înlesni verificarga situațiilor în. birourile Mi- ministervlui pe baza Căruia corpul a făcu primirea. - 5) Siiuaţia de echipament fiind baza de a stabili trebuinţele | 
in vederea complectăsei echipamentului de toate categoriile pe 
efectivul de lăzboiu se va pune toată aienţiunea la formarea lor, 
pentr: ca ele să fie exacte și să reprezinte realitatea echipamen- . 
tului fiecă-uji corp ce irupă. Publicitatea prin Monftor servă drept 
notificare,. , - Nota, 3. — Relativ ja intocmirea Șituaţiunilor model 384, de 
către spitalele militare ce ţiri contabilitate in materii pentru efec- 
tele şi ubiectele Spitaliceşti ailate asupra lor, vezi D. m, 268 
M. O. 54 cf. 1897 p. 1027, - . Nota 4, — Relativ la formarea sit. de echipament sunt şi 
ordinele explicative de mai jos a Corpului 3 armată, cari pot fi 
de folos ja intocmirea acestor acte, a) Ord. C. No. 22.664 din 1903. i) Actele gest. materii a se inainta la timp conform art 243 
R. A, şi art. 57 1egulamentul conţ, materii (colecţii legi p. 1082), 2) Actele și regist:ole să fie bine cartonate și anume : Comptul de gestiune, situaţiile . de echipament Şi extrasul 
după registrul de pr. şi CONSUM, În caz că se Primesc necartonate 
dela: depoz. impr., vor âvea Ca anvelope hârtie colorată groasă Dosarele de acte mâi voluminoase vor îi bine cartonate, 
conform ord. ctre. no. 25 M. 0O.p.r. 14 din 1902. iar cele cu 
puţine acte vo; âvea € anvelopă ca mai sus, | | 3) Extrusul va Îi intocinit pe un îormat de măiimea con- 
tului de gestiune, -nu mai mate şi nici cu Scoarțe -mai groase, 4) 'Fablourile qe rămase, vor îi intocmite pe coaie de hârtte. 
Echipamentul va fi inscris in ele la rând şi cu aceleaşi numiri: 
ca în contul de gestiune, Aceste tab Outi. se vor face în dublu, 
iar în Înventar se trece numat uzul pentru minister, cela!t se 
anexează pe Jângă Ieport Căci rămâne la corpul armată. | 5) Inventarul 'se face în dublu, întocmit după modelul din 
ord. circ. No. 25 de mai sus. | 

, ) Coniorm ord. minist, No, 31103, corpurile vor înscrie în 
libretele de echip. galoanele transformate în perechi de la ma- 
terii. prime. - 

! 
! Asemeni se vor înscrie în libret şi tuburile scăzute dela = 

  

faituşe în cantităţile găsite după tragere, Actele Sestiunei se vor inainta complecte și în regulă, 
imediat ce s'a Veriiicat de oi. intendență. Diviziile Se vor asigura 
de acestea înainte de ale trimite la COip. armată, Cele găsite în 
Heregulă se vor înapoia în comptul comptabilului sau a diviziilor 
dacă nu le-ar fi observat bine, -, Ord. corp. 3 No. 5046 din 1906, 
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”. speciale de minister pentru sporirea efectivului sau alte cauze. 

  

    

        

    

      

   

      

   

  

   

   
   

        

   

  

   
  

     
  

„1, Relativ la clasament Din spiritul “şi litera art; 141 şi 

145 R. A, rezultă că efectele primite de corp ca parte anuală 

se înscriu la războiu, . chiar și acele distribuite ca supiiment în 

- locul celor pierdute din forţă majoră şi cele date peste partea 

. anuală pentru sporire. de electiv, din acestea dar corpurile iau 

cantitățile cuvenite ca partea. annală . conlorm I. D. No. 1413 M.. 

0.9 p. r. 1905, cum şt cantităţile “ce s'a aprobat prin ordine 

i In situațiile de echipament la No. 4 „Clasamentul efectele“ 5) 

"se înscriu. cu intitulaţiile categoriilor şi în ordinea nomenclaturei ; 

apoi se trec cantităţile în coioanele respattive, cum arată impri- i 

matul, adică: E Sa A 
1) Cantităţile în total coloana |. 

2) Cantităţile aflate în magazie. ne date în serviciu în Co= 

-loana noi și bune. E IN E 

* 3) Cantităţile garnitura războiu în coloana garnitura războiu. 

4) Cantităţile aflate în serviciu în coloana serviciu şi ca- 

zarmă, apoi cele de categoria 4, 5 şi 6, se mai trec şi în cele- 

„ lalte coloane la: anii ce au a mai servi, | - „i 

Numai astfel ministerul şi comandamentul este .în măsură. — » 

a cunoaşte starea echipamentului aflat 'asup;a corpurilor de trupă 

lă, orice trebuiaţă. - 

| Totdeauna corpurile ver mai avea în vedere ca efectele ce 

se distribue după anume ordine speciale cu destinaţia hotărâtă 

pentru “garnitura războiu sau pentru mobilizare, asemena electe 

se înscriu tot la garnitura de _războiu şi ele sunt cousiderate ca 

proprietatea Ștstului cum se prescrie -la pâgina 305 din regula- 

ment, din care nu se pot lua nici o cantitate, fără aprobarea 

ministerului, , E | | 

Efectele întrebuințate eventual după: ordine speciale se în- 

scriu cele de imbrăcăminte în 'coloana—burie> nrmând a se lua 

ca parte anuală în exercițiul următor, tot în aceeaşi coloană ia AȘ 

anii de serviciu ce se vă hotărâ de șeful corpului impreună cu  _48 

ofițerul de intendenţă verificator, pentru inlocuirea celor scăzute. — i 

“+. Galoanele de aur, de argint şi iână dela categoria 1 se în: 

scilu în metri și milimetri și in coloana războiu, nasturii de metal 

se inscriu şi în coloana noi, cei dați din depozitul central de” 

" echipament, dacă se vor da noi, 

“Comptul de gestiune în materii 5 
  

_- =. Bste anual pentru fiecare corp de trupă şi coprinde - : | 
„efectele de toate categoriile şi armătură „aflate asupra „Ș 

„corpului, e . E 

" In el se -arata: rămasul la uitima zi a anului ex- - 

Vezi şi anotațiunite de sub art, 160 R. A. E 

.



  

  

  
  
  

Cele aflate în magazia corpului, și cari nu 'au fost puse in serviciu, la noui, cele puse în Serviciu, atât din _ magazia corpului cum şi cele aliate în serviciu la com- * panii şi prin urmare putând servi, la bune, iar cele cu. termenul împlinit şi numai putând servi, în' afara din serviciu, | | In coloana observaţiilor trebue să se ârate în drep- . A tul fiecărui elect la ce Pagină din dosarul actelor jus- tilicative de primiri Şi scăderi se află actul ce sprijină operația. 
| 

cu îmbrăcămintea. după ce a terminat încheierea re” gistrelor şi întocmirea Siluaţiilor arătate mai sus. Toate acestea trebue să fie încheiate şi gala întocmite cel mu, până la 20 Aprilie: al fiecărui an, când ofiţerul cu îml- brăcămintea le prezintă ajutorului comandantului de corP pentru verilicare; acesta se încredinţează că toate ope- rațiile în scripte, situaţii Și comptui de gestiune sun sprijinite pe acte legale că ră măsurile aflate asupra com- : : paniilor şi în magazia Corpului sunt acelea din Tegistre : având în vedere Tecesâmintele lăcute în Cursul . anului; observă dacă actele întocmite pentru sprijinirea operă- țiilor sunt acte legale.  Asigurându-se de exactitate şi semnând de verificare toate registrele, situaţiile şi comptul „de gestiune, le prezintă șefului corpului: spre a semna de vedere raportându-i. în acelaș timp despre : starea în: „care se află întregul echipament al Corpului . şi obser= vaţiile ce a făcut în. privinţa necesităţilor ce ar fi având corpul relativ la echipament. n Notal — Relatip la întocmirea coniptului de gestiune, “vezi ord. No. 17 M. 0. 15 R. 1903 p. 195 | ? „Prin modificareă adusă imprimatelor armatei, s'a intocmit un singur model pentru registrul gestiunei in ma. terii (Cap. II art, 24 din norasnclatura) atât la depozite „ât şi la corpurile de trupă, 

     

Acest compt de gestiune se întocmeşte de ofiţerul 

 



  

In ceace priveşte corpurile de trupă se 'va avea in 
vedere 'că la intocmirea acestui compt da gestiune, efec- 

„tele să se înscrie în total într'o singură rubrică, fără a 
li se indica clasamentul lor, de oarece aceasta se vede pe 
situațiile de echipament, astial, in coloana «Aflate» se vor 
trece in total intr'o singură rubrică efectele aflate “la | 
“Apiilbe a anului expirat in coloane „Intrare“ şi „Eşire“ 

"se vor trece asemenea numai intrările şi eșirile reale cou- 
form art. 160 din regulamentul administrativ ; iax in coloana 
„Rămast“ tofaiul etevtelor ce rămân asupra corpului la 31 
Martie a anului respectiv, 

In ceeace priveşte depozitele și stabilimentele centrale 
compturile do gestiune în materii se vor întocmi ca și În 
trecut indicâudu-ae valoarea materialelor și obiectelor. 

| Relativ la trecerea in compturile de gestiune a 
uneltăior portative de săpători şi a trasurilor de terasieri. 
vezi D. M: No. 64 M. O. 14 R. 1595 p. 182 se trec toate 
în comptul de gestiune afară de accesoriile trăsurilor. 

3. Relativ la tuecerea' în. comptul de gestiune de către 
i ofițerul. de intendeuţă a sumeler sau materialelor delapi- 

date, vezi ord circ, No. 676 M. O. 8 R. 1899 p. 47. 
4, Relativ la formarea gestiunilor în materii detoate 

- corpurile și serviciile care posed biblioteci, muzee instru- 
_mențe de fizică şi chimie, vezi ord. cir. No. 161 M.0O. 
8 R. 1899 p. 50. . 

. 
N
 

So exeptează bibliotecele corpurilor de trupă, pentru 
care nu se jormeză gestiune in materie, 

Nota 2.—— Jiclatie în ronturile d gestiune, vezi D. ML. 
6! M..0; 7 R 1909 şi anums : | 

Ca ronare la cireulara No. 6176 inserată în  „Moni- 
torul (astei> partea regulamentară No. 8 din 1899 și No, 
481 din 5 Mai 1899, şi având în vedere cele prevăzute 
în adresa parchetului Inaltei Curți de conturi No, 120 din 
12 Yevruarie a. e. se hotărăşte cele ce urmează: 

|. Pe pagina întâi a contului de gestiune, fie-înbani 
sau materii se, va nota numele și pronumele contabilului, 

„numărul deciziunii de numire și Monitorul Oastei în care 
e înserată această deciziuue,  - 3 

2, In cazul de sunt mai mulți contabili se va nota 
- fiecare în parte și se va anexa la gestiune și procesele-    
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verbale de predarea, între contabili, cari vor fi cuaute la pagina întâia a contului: de gestiune. 
| 3. la cazuri de deficit. pe lângă actele ce ae întocmase țerul de intendenață ea Oaazia constatărilor de difi- cite în bani şi materiale, să se certifice deficitul constatat de către ofițerul verilicator chiar pe contul de gestiune al contabilului, arătându-ae în nod detailat suma, san materi- alele lipsă şi valoarea lor care urmează a 39 imputa. 

Verificarea contabilităței în „Materii de către ofițerii de intendență : | 

Cu începere dela. data citată, ofiţerii de intendență să 
Meargă la corpurile ce le au în Supraveghiere adiminis- trativă și să înceapă verilicarea. _ m Relativ la verilicarea compiabilităţei în materii, oli- 

cu acelea din registrul de detaliu al fiecărei Companii, dacă distribuțiile și reintegrările sunt sprijinite cu bonurile Și buletinele comandanților de Companii, dacă rămasu- rile asupra liecărei companii sunt certificate de fiecare Comandant de Companie și ofițerul cu. îmbrăcămintea, 
după care apoi ofițerul de intendență veriticator pune . sigiliul şi semnătura sa pe ambele” registre la [iecare capitol în parte și numai atunci bonurile — și buletinele | 

| se desiințează. Neîndeplinirea acestei loţmalităţi 'de cățre "|; ofițerul veriticator îi face responsabil. o , ot ct: această ocazie oliţerul verificător se asigură dacă stările Stimate de distribuţiuni și reintregrări  pen- tru fiecare categorie cuprinde exacţ- cifrele înscrise în regisitul de detaliu și acel compt ca diștribuite şi rein- tegrate, apoi -fi care stare sumară este vizată cu sigiliul , Şi Semnătura sa pentru exactitate. fo Terminată această Verilicare, procede la Verilicarea -. registrului de Hagazie şi se asigură mai întâiu dacă - 

40  



   

Mă 

-juă anual de gestiune, se asigură că reporturile, atât în; 

„„. procedează la lacerea recesăinântului la parte din efec 

626 

  

rămasurile din anul expirat sunt bine reportate în re-- 4 

gistrul-anului ce se verilică ; observă dacă foate ope- 

rațiile, de primiri şi scăderi sunt sprijinite pe acte le- 

„sale, dacă în livretul de echipament sunt trecute toate : 

„primirnile Tăcute- în cursul anului şi la data când ele au ; 

„avut loc; apoi se asigură dacă ciirele înscrise în re- j 

„ gistrul de magazie, ca. distribuiri şi reintregrări în corp, ji 

“sunt exact acelea din stările sumare ce au. fost deja | 

vesilicate;  -- i 

După aceasta, înainte de a face balansa şi a sta- ji 

bili rămasul în magazii pentru fiecare categorie de t-j 

1ecte, se asigură dacă clasarea efectelor de îmbrăcă- 

minte Sa facut în conformitate cu art. 147 şi 148 dinj 

regulament, cum şi dacă efectele ce au împlinit terme- j 

nul de durată regiementar, trecute a se scoate din ser-! 

viciu, sunt în adevăr în stare a nu mai putea servi. In 

cazul când ar constata că sa clasat în mai mult ca: 

partea anuală la care ar fi avut drept corpul, şi când! 

şi din anu] precedent nu ar îi rămas rezervă, reîntoarce. 

efectele ce Sar fi clasat mai mult la clasa ce „aparți-i 

neau, tot asemenea şi efectele ce ar constata că mal 

pot servi încă; apoi stabileşte rămasul în magazie „I3 

_liecare capitol, semnând şi aplicând sigiliul său. 

In urină trece la veriiicarea situaţiilor şi a. comptuii 
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„situaţii cât şi în comptul de gestiune, sunt întocmai ci 

 zămasurile din ultima zi a anului precedent, toate în 

Scrierile făcute prin situaţie şi: comptul de. gestiune suni 

“în concordanti cu acelea din registrul compt deschisă 

și registru de primiti și consumații şi că rămasul dif 

,. „comptul de 'gestiune anual este egal cn acel din sic 

tuaţii. , 7 i 

” - Verilică” încă extrasul anual de primiri şi scădeli 

după registrui de primiri şi consumaţii, care să trimile 

- ministerului. 3 

Odata verificarea terminată, oliţerul. de intendenți 

atât în magazia corpului cât și la unele din companii 

ce va crede; rezultatul recensământului se va consemnă 

în anume proces-verbal, îu care va arăta la ce anunti 

eiecte a făcut recesământ şi dacă rezultatul recensăă 

Lai 

N |



  
        

      gg 
mântului concordă cu răuasul în niagazie la acele efecte Sau a găsit 'vre-o diferență: ofițerul verificator este res- ponsabil de o potrivă cu comptabilul când s'ar constata în urmă că a iost oarecare dilerență la recesământul făcut acelor efecte Și nu s'a arătat. 

Nota 1. — Relativ Ja înregistrarea din oliciu la g. f. a efectelor provenite din economii, vezi M. 0.5 R. 1803 p. 102, publicat în acest manual la notele de sub art 145R.A. . 
Nota 2. — Extrasul anual ăin repistrul de primiri şi con- sumații (Cap. IL'ait, 64) se întocmeşte dupa registru de primirii şi consumaţii și se formează după modelul din situația de echip. pameni, partea 1. - | ” 
În el se trec uumai piimirito şi scădetile reale, din cursul exerciţiului ; făă transpostiil, fără opeiațiuiniie „de distribuții şi reintegrări după stările sumare și fără clasament, 
Se trec efectele inregitrate ca economii şi cele primite prin transformare ca galoanete.. | Se trec toate categoriele echipamentului și la fiecare cate- gorie se înscrle primire apoi scăderile cu arătare de ordinsle in baza cărora s'a i4cut operaţiunele. 
Se totalizează atât primirile cât şi Scăderile la fiecare ca- tegorie. Aceste totaluri trebue să fie egale cu cele din contul de - gastiune de la intrări sau eșiri, . Nu se faca nidi o distlacţiune sie starea efectelor, căci am arătat că se formează după situaţia de echipament partea 1 şi nici acolo nu se face această distincțiune, ci numai la partea II a situaţiei, Ei se inaintează ministerului, odată cu actele gestiunei penţru a servi la controlul! gestiunilor, : 

. 

Tablou de rămasuri. 

Se formează întocimai după contul de gestiune, trecându-se 1amasurile asupra corpului la 31 Martie a anului ce se închee, adică cantităţile resultate îu ultima coloană a contului de gestiune. Se trec rămasurile la toate categoriile de electe întocmai Cum sunt prevăzute în ej. Acest tablou se. formează în dublu exemplar şi se înaintează odată cu celelalte acte a gestiunei in materii  trecându-se în inventar, 

Destinația actelor 

La finele liecărui exerciţiu actele cari stabilesc ges- „tiunea în materii a corpului, după ce a fost verilicată de ofițerul de întendență însărcinat cu Supravegherea 
administrativă, se înaintează corpului de armată.



    

„Aceste. acte sunt: - 
- Situaţiile de echipament, în trei exemplare; 
pi o» inlirmerie, idem, - 

o » armătură,. idem. 
Comptul de gestiune anual; 

" Lăvretul de echipament; 
. Extras de pe registrul de primiri şi consurațiuni 
(primirile şi scăderile), * 

“Tabloul de rămasuri. | 
„e Actele de primii și scăderi în doșare separate, a- 

„ şezate „În ordinea în câre ă avut loc operaţiile :de pri- 
_miri şi scăderi, cusute pe muche, astlel ca fiecare act 

» să poată fi consultat cu înlesnire. 
Ele sunt numerotate, sigilate şi certificate de oli- 

țerul cu îmbrăcămintea și verificate de ajutor. 
| Toate -aceste acte primite la comandatient după 

„ce. se observă dacă sunt în regulă şi se oprește câte 
“un exemplar din situații la comandament, se înaintează 
ministerului, direcția „controlului, -liind trecute în un 
inventar întocmit în: dublu, din care unul se înapoiază 
corpului certificat de primirea actelor. Situaţiile de echi- 
„pament -se trimit cu .osebite rapoarte pentru direcţia 7 
şi marele stat-major. - 

Nota 1. Relativ la modul cum urmează a se întocmi - 
- imventarele „gestiunilor în bani şi în „materii a corpurilor 4 

de trupă şi serviciilor, este ordinul circular No. 25 AI. 
-0..HM4 k. 1902 p. 148 de mai jos, 

Caz de mobilizare 

Verilicarea tutulor actelor de contabilitate în ma- - 
terii se lace la partea centrală şi operaţiile de primiri 
şi distribuții la partea. activă se lac în' contul părței 
centrale ; actele iiind înaintate la fiecare linit de lună . 
de partea activă celei centrale, conform alin. IL de' sub 
art. 186 din regulament. 

Nota 1. — Relativ la modul cum urmează a se întocmi 
- anventavele gestiunilor în bani şi în materie a corpurilor de - 

„trupă şi serviri, este ord, cir. 25 M. O. 14 R 1902 îf 
a cuprinderea următoare: 

- - 
pi 
i 
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=. Faţă cu, dificultăţile ce ministerul întâmpina | i] “trolul gestiunilor în ban; și În materii a corpurilor de E trupă și serviciilor, din cauză că conturile de gestiune, | “Precum și actele ce le Însoţeae, hu an o urmare în ordi- |.“ nea or, atât ca aranjare, cât şi ca înscrierea în inven= | tarul moâei 626; y a | 
Se ordonă următoarele : ! 1. Actele gestiunilor in bani se va || instrucțiile dela anexa li. E pag. [:6 (în “Prezent. anexa uit, C pag destinaţia actelor) din regulamentul soldei, iar cele ale gestiu. “unitor in materie contorm art. 214, anexa lit, R, (destinaţia actelor) . din regulamentul administrativ : 

SE iveniarul acestor acte se va iace in dublu exemplar după alăturatulmodel iar actele se.vor inșcrie intr'ânsulin ordinea prevăzută omnii comandanţi ai corpurilor de armată a! diviziei acţive Și al marinei militare, sunt tuzaţi a lua dispoziții i3poziţii pentru executarea Ordinului de faţă cu incepere. din exereițiuj 190 : Publicarea prin „ Monitdrul O 
|] Art 214 regulameht, . : - „Model 626 
||: Corpul .... armată, 

- COTput unui 
i: Divizia , i NOE 

si 
| INVENTAR i De a-tele gestiuuei în bani pe exercițiul. 190,.-- 190, 

21993, - 

    
  

Pa memorare rea ame = 
Zi | sea a NO: filetor 

CUPRINDEREA ACTELOR i dă In cifre ! In litere - 3 

!| Registru gestiunei În bani - | Livret de solidă - 3] Registrul ordinelor de zi administra. . „live : 

    

12
8 

di
n 

„(
de
st
in
aț
ia
 

  

      
4] Dosarul actelor e primiri şi jehei.| E] 7 : tueli pe trim, Abritie - Bu 5] Dosarul actelor de ptimiri” şi. chel. SS tueli pc trim. lulie =: / €| Dosarul acteior.de primiri şi chel. =, ducii pe trim, Octomvrie gi - 1| Dosarut actelor de primisi şi chăi.| Ka. ş : „| tueli pe trim, lanua'ie SE. ă ; La ă . 

“ Sa. sp - ? 335: î > 5%. î 
: 

5.8 
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n prezeutul inventar, a *; 
A 

Pe hai 180 = Verilieate a Verifieat - fer de. intendeiață 2 Ajutor Cominlantuiui 

Cerlifică:n exactitatea inscripţiilor! a Xiate î =: “CASIER o La 

      

a con- 

      

“lorma îa conformimira cu 

    

a5ei“ ţine loc de Aotiicare, - 

   



  

639. 

  

Nota 1. — Dacă registrul de ordine de zi şi livietul de 

soldă sunt în mai multe volume, se va trece în inventar vol. |., 

n vol. |], etc., separat fiecare, 
bă - “Nota 2.*— Actele de primiri cheltueli sunt aranjate în or- 

dinea înscrieri operaţiunilor în registru gestiunei în bani, 

Ele se întocmese în dosare separate pe trimestre, la finitul 

Jor se alătură şi actele întocmite pentru atocaţia şi lichidarea îur- 

niturilor în natură, lemne,luraj, ete. Bine: înțeles că actele de lichi- 

darea soidei și hranei, foi de zile, etc., nw se mai lormează dosare 

separate ele intrând, după dispozițiunile în vigoare, în Însuși 

actele de primiri şi cheltueli, N . 

  

  

  

      

  

              

Art, 160 din regulament - Modei 6:6 bis 

- Corpul. . .„armaţă - „Corpul... PR, 

; Diac pa | i 

_ INVENTAR 
De actele gestinnti în materie pe exercițiul 100, o De 

= | | 5 No, filelor i 
i - = == | 

| $ | COPRINDEREA ACTELOR | £ [i | | 
i 3 3 |. în litere 
j - DI , 

2 35 | 

1] -Comptul de gestiuu 
ă 

i =! Livreţul de echipament i : 

i 3] Extras din registrul de primiri şi cen- | 

| sumaţii Mod. 702 
. 

4] Dosarul actelor de piimiri 
3 » » „- scăderi 

: 

| ci Tab!oul de rămasuri la 34 Martie 199. - 

a a i 
! - = “ 

8... 
. 

| 9 | | o î 

Pa. Re e | | i 

Ceriiticăm exa:titatea inscripțiunilor arătate fa pr&zentul iuveniar ; 

Comptabi! - - La a ae e 190 .... 

Ă Verificat Verificati 

i Ofiţer de intendenţă Ajutorul comandantului 
p 

Note: 1. Comptul de gestiune, ltvretul de echipament extras 

- din registrul de printiri şi consumații, dosarul actelor de primiri, 

dosarul actelor de scăderi şi tabloul de râmasuri la 34 Martie; 

ioi îii dteiaşi ordine va urma ŞI celelalte serviciuri cu aran- 

2 jarea actelor, o 

  

ni 

  



  

2. Numerotarea, sigilarea şi paraiatea se va face conlorm - 
_: art, 200 din regulamentul de administrație iar dosarele actelor 1 „să lie bine cartonate, 

    
7 

  

    

„ refera înscris, d 

3. Pe coperta comptului de gestiune se va nota numele şi 
E) pronumele comptabilului, numărul deciziei cu care a fost numit în functiune, precum şi No, Monitorul Oastzi, 

4, Este bine a se avea în vedere şi ordinul corpului 2 ar-_ mată No. 11428 din 1899, Toata actele de gestiune atât în bani 
cât şi în materie, mai înainte de a îi trimise pentru supra veri” 

„ Hzare (Care se face la corp de armată și minister) se vor revedea 
de comptabilul respectiv și ae ajutorul şsiului de corp care va . 

upă care se.va înainta diviziei unde ofițerul de 
intendenţă verificator se va as'gura din nou de complectarea şi 
regularitatea actelor, subscriind chiar pe raportul corpului cu care 
se iaintez actele „că /e-a revăzut şi suni complecte și în regulă“, 

Anexa lit, $ 

(Art 33 RA) 

pstrâcţioni relative ia cumpărătârile făcăte prin. 
ofițerii co aprovizionarea | 

Walure cumpărăturilor 

Oliţerii cu aprovizionarea, atât cei 'din' corpurile de 
trupă, cât și cei dela. cuartierela generale, a:nbulanţe, 
spitale, etc. în calitatea lor de agenii de execuţie, fac 
direct toate cumpărăturile de obiecte și imateriale a căror - 
aprovizionare , nu este asigurată prin contracte de co - 
“mandanţi sau de comisii întociniie pentru aprovizionări 

» Speciale, precum și cele cari nu se disiribue prin depo- 5 
zitele administraiive. 

Natura acestor cumpărături este: 
1. In timp pe pace: | - a 
a) Toate obiectele și materialele necesare corpuri- 

lor pentru întreţine?e și gospodărie; 
b) Productele de hrană cari n: se primesc din, de-. 

. pozitele administrative sau nu sunt asigurate prin între-. 
prinzători cu coniracte -pe- ua timp mai îndelungat, 

2. În timp de: manevre şi campanie. | o 
a) Obiectele, materiale și productele dela punctul 

întâju + | Aa 

 



  

  

  m BB 

b) Transporturile efectuate de „trăsuri particulare, 
- contorm legei rechiziţiilor; . ae | | 

c) Cumpărarea, prin bună învoiată, direct la vân- 
zători a dileritelor materiale. şi producte, precum: hrana 
pe zile întregi sau pe jumătăţi de zile, fân, orz, paie 
lemne, etc. - a | 

Nota. — Relativ la modul cumpărăturilor în timp de 
campanie, vezi regulamentul serviciului subsistență în cam- 
panie M, O. 20 p. r. 1908 Vol. ÎL precum și instrueţiu- 
neie anexa lit, B din acest manual; 

-. 
Justificarea cumpărăturilor 

Justificarea cumpărăturilor efectuate prin ofiţerii cu 
aprovizionarea se face în două moduri: 

d) Ori de câte ori cumpărătura se Iace dela un vân- 

  

    

zător stabilit, care exercită comerț cu lirmă înregistrată 
- actul justilicativ va fi factura vânzătorului, întocmită eon- 
“form regulelor stabilite; a SI 

b) Ori de câteori cumpărtiira se face dela vân- 
zător ambulant, delă locuitorii cari vin în oraș să'și des- . 
lacă productele lor, sau se cumpără direct la domiciliul 
lor prin bună tocmeală justificarea se face prin factura: 
model No. 628 (actual cap. Il art. 59). 
„Facturile model..No. 628 formează un. carnet. cu 

matcă coprinzând 50 facturi. a 
Aceste carnete sunt distribuite corpurilor de către. 

ministerul de războiu ca și celelalte imprimate ; ele sunt 
timbrate prin. îngrijirea corpurilor. 

Valoazea fimbreior este scăzută din costul plătit 
vânzătorului, rambursându-ee astlei corpuii cu valoarea 
timbrelor aplicațe pe lacturi, - 

« 

Dacă valoarea cumpărăiurei trece peste 500 lei, se. 
„va deduce furnizorului taxa de înregistrare, care se va 
„Vărsa la tezaur, anexânda-se recipisă la factură, 

Factujile poartă semnălura furnizorului aplicată pe 
timbru prin care certilică primirea costului ; asemenea - 
poartă certificarea . ofitezuiui cu aprovizionarea (sau a . 
celui în-drept), peniru luarea în primire și înregistrarea 

“productelor sau obiectelor cuinpărate. 
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Facturile timbrate -Și netnirebuiințăte “sunt păstrate „de contabijii în bani ca -valori aflate: asupra lor, 

   

   

              

    

    
         

(| procura din ţară, j Nota 1, — Vezi şi art, 7-dia le -R. 1906. „Când este cu neputinţă a se: face actul pe bâr. |: tie timbrată, primarul comunei locale constată aceasta chiar pe act şi partea interesantă este obligată; în termen de |. 30 zile de la data actului, - i pre viză pentru timbru“f, E Nota 

gaa timbrului M, 0. 13 

3. Derogări dela legea timbrului - 
„Cu privire la" aceste 'derogări, Mătoarea cuprindere: . d On timp“ de »dzboiu tazele de timbru | »datorate de “furnizorii armatei. se vor scade din valoarea "„conturilo» sau facturilor 7especlive,. fără a Se mai vărsa i „la casele Publice ale Statului ; ă rămânând valabile şi acoperitoar ŞI umai Pentru suma realmente Plătită lurnizoritora, i In vederea legiferării acestor! dero timbrului, indispensabile pentru atatea. de războiu, sunt - întocmite şi carnetele cu facturi MA, No. 3: (mobilizare), 6 au foat distribujte, înainte -de mobilizare, la toate cor- : A purile și serviciile arinataj, | contrafaţa fiecărui iactari 3 verde) 83-explică cum treb 

şi înregistrare 

din aceste -carnele (de culoare ne să. se procedeze penttu re. Î țiderea' dela furnizori a. taxelor ds timbru I factura nefiind acope ritoare pentru agentul Şbentru suma realmente achitată furnizorului, e d Se va ţine: însă seamă că da această procedare nu fiitoue să se/tacă ni decât abuiei când „mobilitatea, iu- jŞiceala și urgenţa; inerente operațiunilor .-de războiu ar.-re.. Afă nu ae vop întrebuința 

ielama acesta. La partea sedent 
Ma. 3, mobilizare) atunci când nimie 

a
 

ji somenea facturi. 

      

- - rr Ă 

al supune adm, financiare 
2 7 Legea dia 8 Iulie 1913 M. O. 21 71913, 

art. 9 diu lege are ur- 

acele conuri sau facturi 
€ pentru agentul plătitov 

gaţivhi dela legta - 

Lua - instrusțiunile tipărite. ds. 

și înregistrare, | | 
piătitor decât. 
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- e | 
N “| - 

nu Sar opune ca farmizori cu 'contracte :şi oricare alt 
a . . DT] .$ . . 

_ furnizor, ar Îi în măsură să-și întocmească şi să prezinte 

facturi obişnuite, timbrate în regulă și însoţite de recipisa 

adm, finane. prin care să se constate vărsarea la tezaur 

"a stmei cuvenite Statului catază de înreg strate, 

  

| Costul şi plata cumpărăturilor făcute prin bună învoială 

Cumpărăturile prin bună învoială se plătesc imediai 

Ofiţerul cu aprovizionarea tocmeşte direct cu vân- 

zatoru! costul furniturei. 
| 

Valoarea comerciala a liecărui articol, stabilită ina- 

intea sosirei trupelor în localitate. servese de bază la 

tocieală,- cu mici adăugiri dacă este nevoe; dacă însă 

există stabilite din vreine iarife de rechiziţie atunci Se 

au ca bază-a tocmelei aceste tarife. 

„După luarea în primire a materialetor, plata lor se 

face diri mâriie celui care a semnat îaetura de către oii- 

ţerul cu aprovizionarea, din avansul: ce 'are asupra sa 

„Notă, — Vezi art, 98-—104 din reg. subst. camp. N. 

O, 20 R. 1906 relativ la cumpărăturile prin bună, învoială 

în zona operaţiilor precum şi anexa lit, B. din acest 

manual. 
| 

Lichidarea cumpărăturilor 

Lăchidarea cumpărăturilor menționate mai sus, şi 

cari se fac prin facturile model No. 628 este de două 

feluri : (Vezi nota de: mai sus). > — | 

a) Cumpărăturile făcute în comptul corpului, din 

fondurile sale se lichidează! prin trecerea în cheltueli 

la ionăul respectiv, a facturei care justifică cumpărătura 

3) Cumpărăturile aie căror cost trebue rambursat 

din fondurile administraţiei războiului. 

Pentru aceste din urmă casierul corpului îmborde- 

ează fasturile primite dela ofițerul cu 'aprovizionarea, 

pe categorii de producte și materiale, corespurizătoare 

„ articolelor bugetare dela cari urmează să se ordonanţeze. 

-“ Unicatul borderoului coprinzând facturile originale 

“se anexează la. mandat; penru borderourile duplicate 

„şi triplicate se anexează dupiicatele şi triplicatele fâc- - 

turle, E De     



      

635 

— Dispoziţiuni generale 

Tot ce se prevede în aceste instrucțiuni pentru 0- 
lițerii cu aprovizionarea se aplică și comandaiiţilor. de 
unități mici, cari se administrează ca corp în parte pre- 
cum şi comandanților de companii, escadroane și baterii 
când sunt detașăţi. | > 

in asemenea cazuri dânșii primeste carnetele de iaz: 
turi necesare. | _ 

Nota I, —- Legalizarea conturilor şi facturilor. A 
Relativ In tegalizarea conturilor sau facturilor, nu există 

nici o dispoziţiune care să l4muraască “această cesiiune, ceeace a dat naştere la diterite interpretări. In ordinul circular No. 1117 clu 1886 (colectii decizii pag. 187) se prevedea se legaliza lac- 
tarile şi compturite care, după regulamentul pentru apiicarea legei ie contab, general a statului la armată trebuese să fie legalizate, Acest regulament însă nu se află publicat în colecțiunile de legi . i tvizoare şi în tot cazul nu ar mai fi în acord cu legea con- 
sab. Mublice care de atunci până acum a fost modificate de 
douătBri, | 

Atât actuala lge a coniab. publice cât şi regul. seiviclului 
aciin-fiv (anexa tit, S) nu vorbese nimiz despre legalizarea fac- 
tureio“, asa că nu se știe precis care facturi trebue legalizate și 
care nn. 

In consideraţie că legalizarea unui comp are de scop âtirinarea certitudinei semnăturei, ae rezulta că. compturile date d? persoanele ce exercită comerciu cu firmă înregistrată, să nu | fie puse acestei formalităţi, întru cât exercită un comerciu public - şi cunoscut: liberarea facturei pentru măriurile vândate fiind! 
suficentă şi contrar vânzători ainbulanţi şi cei ce nu exercită un 
comerciu cu flrmă, conturile sau facturile lor, să fie supuse la formalitatea legalizărei. Da altial în acest “mod se procedează în 
prezent. Ar trebui însă să se precizeze acest luzru precum şi să 
se stabilească dela ce sumă urmează a sa legaliza facturile ; căzi! 
pentru cumpărături mici, dela un vânzator [ără iirmă, costă de mai mult cheitueiile legalizărei decât obiectul vândut, 

Pentru conbustibil, această cestiune este traşată prin art. 33. intrusţiile relative pag. 416 acest voim, în sensul că facturile; de o valoare mai mică-ca 500 lei nu se legalizează. Pentru iuraje idem, vezi pag. 441 din acest volum. Ma 
Formalitățile legalizărei Contorm legai autentilicărai acteior din 1886 legalizarea compturilor şi facturilor se taca în Oraşa de către polițai şi comisari (art. 7) iar în 'comusele “rurale da Către primar asistat de notar (art. 4), N . 
Legalalizarea este supusă la un timbru Îix sau mobil de “1 leu. Se pot întrebuința timbre . mobile: Sgeciale care se aplică „RS acte şi se anulează, Se poate asemeni ca comptul sau factura



  

| să se facă-pe Umbru Îix de l.: leu ; şi atunci nu “se mai anex- 

„-ează alt-timbru. In corpul legalizărei. trebue să se facă menţiune 
de aplicarea şi anularea timbrului (art. 19 ali. 15 L. Timbr. 1996). 
SE O copie după actul! legalizat pe. timbru de :0 bani, rămâne 

„În, arhiva autorităţi respective, iar pentru cererea legalizărei se 

„face 6 petițiune cu un timbru de 30 bani. Ia total, costă 1 leu 
:.. 280 bani, plus timbrul de ajutor. “- . - 
m Legalizărilor actelor locuitazilor săteni tacute. de autoritățile 

„. comtinate sau adm-tive, sunt supuse la timb-u de 30 bani (art. 
17 a. 2L. T) 

    

    

Nota 2 — Plata dărilor către sat, 

Această -cesiiune a fost de asemeni interpretată în diferite 
feluri de către comandamente. : 

- 

î 

A:t. 100. din legea contab. publice în vigoare prevede că 
fa ordonanţele sau mandatele liberate de ordonatori pentru chel- 

imeli de persona! sau mateşial, să se prevadă îprintr'o notă a 

„ ordonatorului pe. mandat dilerite taxe şi contiibuţiuni datogif 

„Statului da întreprinzători sau iurnizori. | 
i | In această privință. este ordinuil Circular No. 190 M. O. pag. 

182 din 1890 sau colecții decizii pag. 188 cafe prevede clar că 
Hu trebue să se ceară nici să se noteze pe compturile sau fac- 

_turile furnizorilor cu -firme sau cu piăvălii' staţionare, recipisele 

„be plata dărilor. căte.stat (căi de comunicaţie, astualul impozit, 

“persozal ori patente de prăvăliaşi) de oarece asemeni furâizori 
liind trecuţi în .rolmile parcepţiilor, sunt şi pot fi,oricând lesne 

| urmăriţi de către agenţii respectivi pentrui achitarea unor astfel 

de dări, a - 

“Cândi:să va îi vorbi de plata unorantreprenori de lucrări publice 

    

(nu-şi furnizori. de mateșiale) căze datorând statului în special 
- penrru lucrările exez: utate administrațiunilor. sale o taxă de . 

  

- suprapaientă ete. nu pei “Ti armă de agenţii respectivi, pentru 
"- că aceștia nu sunt în curent cu angâjamenteale ca asemeni autre- 

- prenosi pot să aibă cu diferite administrațiuni şi aşa de multe 

      

  

“ori se întâxiplă ca drepturile stathiui la aceste taxe să rămâne | 

        
..4 din O. C, 65 5 M O. 48 R. 1910, care preserie:, 

„
8
.
9
 

  

„ neprecepute. - a 
“Această cestiune est> însă astăzi detinitiv vămurită prin 
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” E tarilor de cât dup 
- respeclive, prin -c 

„Ordonanele 

    

  

        şi mandateiă- de'plată nu si vop liberă titu- ă ce: aceştia Bor /i prezentat Fecipisa percepției are să se constate că au plătit. impoziteie pe trimestru curgător, așa după cum prevede art. 90 din legea-de - constatare și percepere, care face personal răspunzător pe ordo- -: naior pentru execufarea acestei dispozițiuni, “ a „Numărul recipisei şi percepția care a liberat-o, se vor indica pe conturile anexa te la ordonanța Sau. mandatul de: piată. 
direct de către corpurile de- trupă și servicii - Aa E „Este absolu 
să se pună adnota 

i oprii ca pe ordenanțele sau mandatele de plată Jia că ; dovada pentru plăta contribuțiunilor să se -». 
facă în momentul achitărei“, 

Nota 3. — Relativ li achitarea conturilor, vezi adnotația dela anexa lit. C. din 
„Potrivit art, 

de către cel în dr 

în litere pentru 

de plată va [i mai 
tilicată, - 

Este cu: desă 

observa cu strictej 

t
a
i
 

E
 

Cu, ocazia co 
Vicii angajează ch 

» Credit liberându-se 
“chitanțe, iar mai 
acte nephjâudu-se 
furnizori, dând nașt 
îndoite pentru ace 

Nota, 4 Ordin circular NO, 26 din 31 Maiu 1914, privitor la Cumpărături de materiale pe credit, Da 

R. S. în cuprinderea urtnătoare = 107 din legea confabilităţii publice, primirea ept a sumelor trecuta în chitanţe facturi comer- ciale, sau factari din Ca:netul cu matcă -Prevăzut, la cap. Îl, art, „50 din nomenclatura imprimatelor, se va constata - prin propria lor semnătură, sau a imandaţarilor “lor legali, pusă chiar în momentul primiți banilor, sau a mandatelor sub cartilicarea - această primire. — Dacă primitorul nu ştie . carte, Sau se va găsi în imposibilitate de a subscrie, el este dator a aduce un Cunoscut, care va subscrie ca martor; iar când suma male ca, 500 lei va aduce o Chitanţă auten- 
vârşire oprit a se primi facturi sau chitanțe în Cari să arate că sa primit suma dia ele fără ca în realitate suma să fi fost plătită celor În drept In azeastă privință se vor: ă dispozițiunile ordin circular No, & publicat _ în „Monitorul Oastei“ P. 1. NO. 14/9041 (Vezi acest ordin în extenso la notele de 'sub ait, 25 din acest manual.) 

(MA. 0, 16 R.. 1914) 

niroiului s'a constatat că nnele Corpuri şi. ser- eitueli şi fa âprovizionări de materiale pe -. furnizorilor de către agenţii lor bonuri sau. .. târziu când se face plata după facturi, ăcele a fi cerute, ele sunt din hu piezențate de . ere la numeroase reclamaţiuni şi chiar la plăţi leaşi inateriale, | Ri Pe de aliă parte angajarea de cheltueti atunci când nu se dis- ; - „ PRR8 de londuni, în aşteptarea obținerii lor din trenomiile viiteare, » 

                 



ținută în suspensie. 

  

   

  

este contrată-: dispozițiunilor vegulamentate, părali 
controtului şi falșifică şituaţia iotdurilor. indicate pe gestiune, căci 

ele în realitate suni grevate pia diferite angajari a cărgr plata este 

- e: Pentru înlăturea siesjunsritor cari rezultă din asemenea pro- 

“"sedeuri se ordonă a nu se mai arigaja, sub nici un motiv cheltuti 

„cari nu potli plătite imediat. 
Comandamentele sunt rugate a iua măsuri ca orice abateri 

dela dispoziţiunea acestul ordin să fie pedepsite. 

        

   ăralizează acţiunea | 
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CONTURI şi FACTURI) 

Explicațiuni asupra întocmirei. lor 
Formele legale ce trebue să îndeplinească, ua cont, factură sau orice act de cheltuială, conform art. 26 sR.A. 3) Certificarea în litere de primirea sumei prevăzată în 

  

coni, perseana dela care a primit bani şi data primare, (conform ord. circ. No. 8 M. O. 14 din 1904, vezi în acest manual nota 1 de sub art. 26, | | Contul sau lactura se datează de furnisor la forma- - rca lui, în momentul achitărei se datează din nou când urmează a Îace și certificarea de primirea sumei. Acea- stă dată se pune în corpul certilicărei sau imediat după ea; astiel că un cont poate avea două date, una când sa lormat și una când s'a achitat şi primit banii. Forinula ar fi: Certific că am primit “suma de lei (în litere), dela d-l N.N. casierul regimentului cutare, (când plata se face de Casier sau dela d-l cutare, ofițer cu aprovizionarea, ofițerul cu cazarmarea, etc, astăzi la (ziua, luna, anul). . | Cheltuiala. urmează a se trece în registrul de fon- duri chiar în ziua achitărei, cu data certilicărei de pri- mire a banilor de către furnisor. | In caz când plata s'a făcut de altă persoană şi contul nu sa, putut prezenta casierului în ziua achitărei, fie din cauză că plata s'a făcut în altă localitate sau s'a întârziat cu complectarea tuturor formalităţilor : cerute; ca. înregistrare, plata dileritelor taxe, etc, atunci! se va - trece în cheltueli sub data când a fost prezentat Casie- rului, de aceea este bine ca serviciul casieriei să aibă un Sigiliu cu menţiunea „achitat a pa .€, 
- 2) Timbrarea compturilor ?. (Legea timbrului din 1906 „publicată în M. O, No. 13 p, r. din 1906 şi în acest manual Vol, ID. - .. | Ia | „Art. 16. — Legea timbruiui. Sunt Supuse taxei ţin- brului fiz de 10 bani urmdiparele acte: - | 

1) Vezi adnotaţiunele trecute sub art, 26 R, A. precum şi anexa lit S cu toate dispoziţiunile în vigoare, = Vezi ordinul circular No. | de mal jos, relativ la aplicarea tim- brului de ajutor, pu - 
4]
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3, Toate conturiie, borderourile și facturile fie ti: 

ginale sau copii, când suma nu trece peste .lei 200, 

(Prin copie se intelege câmi comerciantul a dat o 

nouă factură după cea originală, iar nu duplicatele, tri- 

plicatele, etc. care nu sunt supuse timbrărei). 

| In caz când contul, borderoul sau factura, original 

-_sau copie, nu va îi semnat, timbrul se va anula prin dată, 

. (In toate câzurile în care se va întrebuința timbrul 

“mobili, primul cuvânt al actului sau parte din semnătură 

se va pune chiar pe timbrul mobil. La caz când ase- 

menea timbre se vor găsi neanulate în modul arătat mai 

sus, actul se va considera ca netimbrat. Art. 8 Legea 

timbrului). | 
__ Sub denumirea generală de factură sau cont se 

consideră orice specificare a unei operațiuni comerciale 

sau de bancă, sub orice formă ar fi dată ea [le berderou, 

scrisoare de decont. | 
Când pentru aceiași operaţiune „se liberează unei 

aceiași administraţiuni publice o factură, un cont, sau un 

borderou în mai multe exemplare (duplicat, triplicat, etc. 

timbrul se va aplica numai pe un exemplar). - 

“Art, 17. — Sunt supuse la taxa timbrului lix de 30 

de bani coala, următoarele acte: . 

5, Toate conturile, borderourile şi facturile, fie ori- 

ginale sau copii, pentru sume mari de 200 lei. 

(Celelalte aliniate de sub acest art. întocmai ca 

mai Sus). | ÎL 

“Art, 7. — Când este cu neputinţă a se lace actul 

pe hârtie timbrată, primarul comunei locale constată a- 

ceastă chiar pe act şi partea interesantă este obligată, 

în termen de 30 zile de la data actului, al supune ad- 

ministraţiei financiare spre viză pentru timbru, după cum 

se specilică la cap. VII din lege, 

Notă, — Vezi nota 2 dela anexa îlt. 5 acest manual relativ 

la netimbrarea facturilor în campanie, conform legei din 1913, 

scăzându-se tăxele din facturi. ” 

Art. 53. — Pentru actele supuse timbrului fix sau 

proporţional, părţile se vor servi sau de hârtie cu tim- 

“ bru încrustat, sau de orice altă hârtie pe care se va a- 

 



 plica timbrul mobil, în cazui când valoarea impozitului. » HU Va lrece peste suma de un leu, 
„Se consideră netimbrate actele purtând timbru mo- bile în valoare mai mare de un leu. - 

| Pe. actele făcute aJară din ţară se va aplica viza pentru timbru, sau în caz când impozitul nu trece peste un leu. sc va aplica timbre mobile, afară de 'excepţi- unile prevăzute prin lege. | | 
| Art. 101. — Orice act făcut în ţard străină, care, „după această lege, ar îi supus tazei de timbru au În- tegistrare. nu va îi prezintat înaintea autorităților din . 

“România, nici se va putea întrebuința în ţară, în orice „Tod, mai înainte de a fi învestit cu timbru legal sau eu: viza abniniatratorului financiar pentru perceperea “taxelor. 
la cari. este supus: prin legea de faţa. (Vezi nota de mai sus). | 

c) Plaia tezelor de înregistrare. e 
Art. 46, — Legea timbrului. Sunt supuse la tâxa ||! de înregistrare de 50 bani la suta de lei. N d 1. Contractările sau învoelile făcute în baza unei (|. *adjudecaţiuni, sau unei comande scrisă sau verbală relative i: + la construcțiuni, reparaţiuni, întrețineri, executări -de lucrări | “transporturi și aprovizionări de orice furnituri de la 

500 lei. în sus, fie plătite de Stat, consiliuri judeţiane, „Sau municipalități, fie de orice alte stabilimente publice „La aceeaşi taxă sunt Supuse. și subcontractările lor,» 
“Dreptul fisculul se va plăti de către particulari în 
“proporțiune cu preţul total, sau se va reține din plată. 
și se va vărsa la tezaur. - 

„ „in ordonanţele, de-plată se va face menţiune dacă taxa este plătită sau urmează a se reţine din suma or- 
donanţei. (Vezi pag. 397 acest manual). | , 
„Când însă: plata prețului sar fi stipulat a se efectua în mai multe anuităţi de cât pe 5 ani, atunci plata în- tegistrătii se va împărţi asemenea în proporţie cu fie- 
Care anuitate, cu deosebire că, pentru. anuităţile relative „la cei dintâi cinci ani plata taxei de înregistrare se va 
lace prin anticipațiune şi d'odată cu facerea actului. 

Notă — Conturile peniru diterite materiale cumpărate di- rect din străeinătate şi mai meri ca 500 le! sunt supuse la plata [axei de timbru și înregistrare. Aceste taxe vor îi suportate de. londul din care se plăteşte Inrnitura în, cazul când furnisorul nu 
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se angajează cu astiel de plăţi. Dic, cir, No, 1331 M, 0.23 din 
1895 R. pag. 155. Vezi şi art, 104 L, timb, 
“Art, 41 al. 3. Sunt supuse la plata laxei de înregistrare de 

trei lei la suta de lei: | 
- „Vânzările de bunuri mobiliare, făcute de autoritățile admi.- 

nistrative prin organele lor fie prin licitaţie publică tie de bună 

voie, sunt supuse la taxa de înregistrare, care se va achita de 

cumpărător deosebit de preţul cumpărării, | 
Art. 51. Taxele de timbru şi cele de înregistrare se plătesc 

de părţi încă dela formarea lor, sub pedeapsa prevăzută de lege, 

Notă, — Instrucţiunile cari explică legea timbrulului M. O. 

13 pr. 1906 pag. 228 interzice absolut de a se anula timbre pentru 

complectare, în caz că actul s'a făcut pe timbru insuftelent, 
Art. 59. Taxele de înregistrare se plătesc totdeauna la ad- 

ministraţiile financiare sau la perceptoili comunelor de reședința 

a judecătoriilor de ocoale. pentru actele date în competinţa lor, 

în momentul formărei actului sau la termenele fixate de legea 

de faţă. 
Notă. — Instrucţiunile de mai sus prevede un termen de 

30 zile pentru plata taxelor de înregistr. dela data formărei ac- 

tului; contrar se plăteşte amenda prevăzută de art. 91 (taxa în- 

doită fără a fi mai mică ca 25 lei). 
Notă. — Ordin circular No. 1 din 2 Ianuarie 1915, privitor 

la aplicarea timbrului de ajutor de 10 bani pe orice act supus 

taxei de timbru de mobil de.10 bani sau 30 bani, conform legii 

timbrului. M. O. 1 R. 1915. 
Art, 23, alin. d din legea specială, decretată cu No. 3870 

din 23 Decemvrlă 1914, prevede aplicarea unui timbru de ajutor 

asupra oricărui act care după legea timbrului trebuie să poarte 
-timbru mobil 10 bani sau 30. bani, 

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei dispoziţiuni cor- 

purile, serviciile şi acei cari primesc, achită sau verifică asemenea 

"acte, vor observa ca ele să poarte şi timbrul de ajutor de 10 

bani. | - | 

Cei cari vor contraveni acestei dispozițiuni, se vor urmări 

şi pedepsi conform legii. 
Publicarea în Monitorul Oastei servă drept notificare. 
Sancţiuni şi penalități. | | ” a 

Art; 84. — Orice funcţionar public, de orice cate-- 

gorie, care va da curs unui act netimbrat, sau cu tim- 

bru insulicient, sau lipsit de viză de înregistrare sau 
pentru care sar plăti o taxă de înregistrare mai mică 

de cât cea legiuită, sau care va adeveri, va transcrie 

sau: înscrie un asemenea act, ori va face asupra 

lui orice fel de lucrare, se va pedepsi pentru prima 

oară dacă valoarea taxei de timbru și înregistrare nu 

trece peste 200 Iei, cu amendă de 100 lei, şi în caz de



645. . 

recidivă, cu amendă îndoită ; iar dacă valoarea taxei ce ar [i trebuit să se plăteacă fiscului va fi mai inare de 200 lei, atunci amenda va Îi, în toate casurile, ca cifra indoita acestei valori. - | - 
Ministerul linâncelor va putea, apreciând japteie; să reducă sau să facă remisa integrală ă amenzilor. 
Art. 86 din legea timbrului prevede că toţi care nu Se vor servi de timbru legal încă dela formarea ac- 

  

pedepsi cu o amendă coinpusă din cilra înzestă a valoarei timbrului sau a dilerenței. 
Art. 91 Cei care nu vor plăti taxele dreptului de înregistrare în modul și în termenele prescrise prin pre- zenta lege vor plăti ca amendă taxa îndoită, fără ca a- - menda să poată fi nai mică ca 25 lei, când îndoitul acestei amende nu ar atinge 25 lei, a i 
Art. 100—După toate actele care se vor viza pentrn timbru şi după acelea supuse la taxele de înregistrare se va lăsa de părţi, în administraţie, copie de pe act j: (copile vor fi toate pe timbru de 50 bani, iustrucţiuni pag. 235), d | 
Socutiri de platu tazelor de înregistrare. 

„Art. 47. Legea timbrului. 
3, Sunt scutite: vânzările de producte. . 
Ord. circ. No. 22 M. O. 20 R. din 1903, -prin cu- 

     

tului sau se va, servi de un timbru inferior, se vor - 

"vântul „producte: din art. 45 al. legei timbrului se în-. țelege nu numai: cerealele, dar şi orice alte producte a- - 

       

| gricole ca: fânul, paele, cariofii şi diferite zarzavaturi. :    

   

  

   

    

    

  
   

   

| În privința lormalităţilor de îndeplinit pentru scu-. || : tirea acestor producte. vezi ord, cir. No, 26 M. O, 34 

catelor de identitate, indicate în ordinul circular din 1903, |. se va cere unor asemeni furnizori să prezinte viza admi- . nisir. Îinanciăre pentru scutire de taxe de înregistrare, viză pusă chiar pe. contract; iar dacă întâmplător con- 

Vizarea contracielor scrise se-va face chiar la închi- crea ior înainte de a începe executarea, iar a facturilor — în caz de contraciare verbală — mai înainte de a fi 
" achitate, 

I-R, din 1905 pag. 568 care prevede că în locul cerțili-. 

trăctarea s'a lăcut verbal, viza va îi pusă pe factura relativă.



  

Ord. cir..No. 1 M.-0, No, 2 p..r. din.1906 prevede că 

„_“contractele- pentru furnizarea de. producte armatei tre- 

_ bue făcute pe timbru lix de 10 feiiar nu pe timbru de |leu. 
„ Yezi asemeni ordinul circular No. 6 de mai jos M. 

O. No. [2 p. 1, 1907. - Ta) 
| Ministerul de finanţe, cu ădresa No: 151,373 din 3I 

i Martie. 1907, comunică următoarele : i 

a „Când productele vândute armatei sunt chiar de pe 

îi moşiile proprietarilor sau, arendașilor. ce . au: contiaciat 

cu ministerul de războiu, actele se consideră câ vân- | 

'zări de producte, se fac pe timbru de 1 leu şi sunt scutite - 

“de taxa de înregistrare; iar câud contractele sunt în- 

cheiate de ministerul de războiu cu intermediari specu- | 

__- danţi, actele se. consideră - ca . contracte de lurniturt şi ; 

sunt supuse timbrului fix de 2 şi 10-lei, şi în acest: 

N din urmă caz și taxei de înregistrare de 50 banitla suta 
- de lei. e DN a E a - 

“Astiel se vor -proceda pe viitor. - a 
24) Scutirea de taxă de înreg, a turniturilor - de o. 

valoare inferioară sumei de 500 lei. M. 0.6 R.1904 pag 27:: 

„Se face - cunoscut că! în viitor, nu se va mai faceij 

această cumulare (se cumulau Inrniturile predate în cursul 4 

: unei luni sau trimestru și dacă atingeau -suma de 500] 

si „Tei le supuneau la taxă) și, în consecința, nu vor fi supuseiă 

„Ia plata taxei de înregistrare de cât-acele lurnituri aj 

căror valoare stabilită prin o singură contractare, comandă; 

“sau învoială ar întrece suma de 500 lei. . E. 
Se va observa însă cu stricteță. ca conturile sauiă 

facturile unei furnituri procurate: la aceiași: dată să nu 

îi fie despărțite sau iracţionate în două sau mai multe! 

«7. eonturi sau facturi cu. aceiaşi dată :sau cu date deose-i 

a bite, în scop de a sustrage. furnisorul de la plata taxti, 

3 “de înregistrare, simulând o' vatoare mai mică de 500 lei,:! 

2): Sunt scutite de taxele comiinale conservele de. carne, 

- și pâine de războiu cc distribuesc. corpurilor M. 0,40 din! 

: 1902 ol. pag. 715 şi M. O. 1ot. 189 p.11. Astăzi acea-! 

stă dispozițiune nu mai e în vigoare prin faptui că. 
taxele comiinale sunt desființate. Sia. notat totuşi pentru: 

- a se avea în vedere în caz că se va pretinde taxe de! 

„către Stat, - - - a a i 
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com pluri, 
Art. 98 din legea cont publice Vol. Il prevede anume 

actele justilicative atât pentru cheltuelile de personal cât 
Şi pentru cheltueli de material. | 

d) Documentele sau actele justificative ce se anexează la _ 

De şi acest articol se referă la conturile care urmează 
a îi ordonanțate, ele însă trebue să se producă la.-oricare 
piată, fie că se ordonanţează, fie că se plăteşte din fon- 
durile speciale ale corpurilor şi serviciurilor. 

In ceeace priveşte actele justilicative ce se produc. 
pentru chehuelile de, personal, vezi regul. soldelor art. 78 
Şi urm. ! : Ă 

«Pentru cheftueli de material, cum; cumpărări şi chi- rii de imobile şi de efecte mobiliare, cumpărări” de ali- “mente şi de niaterii; lucrări de construcții, de întreținere și de reparaţii; de fortificaţii, de drumuri, poduri Şi ca- : naluri, lucrări de contecţiune, de întreținere şi" de repa- 
rații de efecte mobiliare». (Art. 98 L, C, P); urmează a sc anexa următoarele acte justilicative: N 

1, «Copii sau extracte certificate de pe decretele sau deei- 
stuni ministeriale». 

Notă — În cazul când peniru cheltuiala respectivă au fost asemenea decrete sau deciziuni, contrar se anexează ordinele: de aprobare superioare ce s'ar fi dat pentru acea cheltueală sau în' fine pentru cheltuelile din fondurile puse sub administraţia co- mand, corpului sau șefului serviciului, aprobarea se dă prin ordin. de zi conform art, 10 $1 sau ptln aprobarea pusă pe “însăși aclul (cont. factură. et) contorm art. 10 Ş Il din R. A. in acest din urmă caz, obisnuit se aplică un sigiliu cu mențiunea „Se aprobă plata din fondul . . . ,, Comandantul p.. 

A se observa că pentru toate cheituelile care au se 
fac din venslul fondului de întreţinere sau din fondurile 
puse specia! la dispoziţia comandantului, să se ceara 
prealabi! aprobarea, conform art 75 și 2I6 RA) 

Pentru lucrări de construcţiuni, ameliorări, apropia- 

-- 

țiuni, translormări, închirieri de locale, ete, trebue a se | cere aprobarea Ministerului, D.M, 149 din M. O, 21 RR. 
„din 1895 și art, 8, 13, 87 şi urm. din Reg, cazarmare; 

- (Vol, 1). ă 
2. „Copii de pe contraste de vânzări, oferte. sau proceae” - vertale de adjudecaţie, de pe contracte, contențiunt anu înpoeli“, “



  

Notă, — -Se va anexa din piesele enumerate, numai aceie 
care sa lormat, adică: ! | 

“Copii de pe codtracie, convenţiuni sau învoeli dată a iost 
cazul de'a se iorma. Se va anexa asemeni şi copii după caetul 
de sarcine care face paite integrantă din contract; sau 

Copii de pe olerte sau protezele verbale de adjudecaţii, în 
caz când nu s'a format contracte, 

Legea preveda a se anexa copii după toale aceste acte, 
originale rămân la dosar, peniru a.sarvi corpului. ca control și 
ca acte în diferite contestaţiuni ce s'ar putea ivi. - 

__ 8, Proeese verbale .de recepțiune provizorie sau definitive, 
constatând serviciul făcul şi suma datorită ca acompt sau 
lichidare“. Art. 9% L. C.P. 

Nota. — A se observa că trebue să se anexeze procesul 
"verbal original, iar. nu copie. | o 

Prin ele se constată operaţiunile de primirea. sau respingerea 
diferitelor aprovisionări necesare armatei, de către comisiuni de 
ofițeri însărcinaţi în mod permanent sau timporal. 

Procesele verbale constată în primul rând calilatea şi apoi 
caniițatea materialelor predate, de care rămân răspunzători mnem- 
brii comisiunilor coniorm art.cl34 L, C. P. si art. 23 din RA. 

Se mai întocmesc procese 'verbale pentru toate lucrările 
cemisiei de. aprovizionare prevăzute la art. 22 R. A. (Vezi aceşt) 

art. şi adnotaţiunile de acolo): - 
Ele trebuesc văzule şi aprobate de comandant. 

| Pentru toate cumpărăturile ce nu trec prin comisie, nu se 
face procese verbale, pentru acestea este de, ajuns controlul, 
ajutorului .și certificarea de primire-a contabilului sau agentmlui 
respectiv, . | : 

Anexa fit. D. din R. A. „Şeiii de depozite şi ofițerii cu. 
aprovizionarea care asist comisiunile de recepție i-au în primire 
materialele şi răspund de cantităţiie încredințate (art. 28 instr. apr. 
combust, şi 34 inste. aprov. furaje. anexa lit. D, acest mafiual. 

4. „Recipisa sau chitanța de primire a' şefului depositului, 
însărcinat cu conservarea materialelor cumpărate“. art. 98 L. C P. 

Notă. -- Orice factură sau cont pentru afli valabită, trebue 
_..să poarte certificarea agentului respectiv ca materialele sau înre- 

- gistrat sau când cheltuiala nu comportă o înregistrare, certificarea 
să serviciul sa efectuat. | . | 

„In certiiicare trebue a se arăta capitolul, articotul şi îila 
din cutare registru unde materialul s'a înregistrat și anume ce 
cantitate în cilre. şi litere, 

Regul. contab, în mate:"| pita art, 26 stabilite pentru depo- 
- ziteie admotive a se tăia recipise albe din un registru cu matcă, 

cate servă ca pizse justiiicative :a conturi, jar pentru -eșiri 

recipise roşii, | 
> Regul, subsist, prin“ ast. 89 stabileşte a se tâia 6 recipisă 

din registru cu matcă m-a, 487, care servă ca dovadă celor în- 

teresați că au predat obieciele sau productele, o 
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Regul. ser. admtiv prin art, 99 Stabileşte asemeni, gă pentru joate materialele primite de corpuri, oticerut cu îmbra- căminte liberează o fecipisă din carnetul cu matcă m-d 622, care st alăfară pe lângă conturile : de plată: iar art. 83 din acelaş regulament prevede că pentru lemnele şi furajele primiţe direct de corpuri de îa furnisori, oticerul Bcu aprovizionarea să libereze bonuri din Tegisiru m-d 24 core Vor fi anexate la centurile de plată. 
Resultă din teate acestea că peuiru materialele ce se pri- mesc île da către corparile de trupă fie de către depositele şi serviciile administrative, să se taie o recipisă dintrun registru cu matcă care 'să serve ca aci justificativ pe lângă conturi, că materialele sau predat şi în acest caz certificarea ar [i de prisos In practică însa această dispoziţiune nu e aplicată şi mai tot- deauna face certilicarea pe conturi, fără a mai tăia recipise. 5). Facturile sau conturile furnisorului, art. 98 L. C. p. - Această dispoziţiune cuprinsă în legea contab. publice, este desvoltată prin anexa liţ. S. din R. A. care prevede că: 1. Ori de âteori Cumpărătura se face dela un vânzătar - Stabil, care exercită comerciu cu firmă Înregisirată, actul justificativ va fi factura vânzâtorului întocmită . conform Tegu- lelor stabilite. 
2. Or de câte ori cuiipărătura se face dela un vânzător am- bulant, deia losuitorii cari Vin în oraș să-şi desfacă produetele lor, sau se cumpără direct la domiciliul lor prin bună toc- meală, justificarea se face prin factura :n-d. 628 iar instrucțiunile de pe prima pagină a carnetului cu faciuri m-d. 628 prevede ce aceste facturi justifică cumpărăturile pentru care nu se pot obține facturi imprimate cu jirmă înregistrată ale vânzătorilor. Pentru campanie sunţ carnete cu facturi deosebite (Vera) care nu se mai timbrează, scăzându-se valoarea timbrelor şi a taxelor de înregistrare din totalul sumei de plată. Pentru diferite servicii ciectaate în contul administraţiei războiului, se întocmesc conturi, după modelul de mai jos!



  

| Cap. V, au 3? din nomenci. impri, 

CONT. - 

“ DehtrulS) e macinu- efectuat. ........ în contul administrației 
TOPO FIRE eee men e aia 

  

  

  

      

                

ia : aaa |-— No. $ 
„Natura serviciai sau prodă= | „elor sau! tn parte | TOTAL 

rile? efectuate | | cantitățile Lei TB Lei IB 

| | 
| 

, | ! 

[i 
] pi 

„|. 
7 i i i 

Total .. ' . A - j Da | | 

- LL | | 

i | 

- Certific acest cont, care se urcă la Suma de lel.....................- 

maneaua: PE CATb Î-am print dela 2... ee și 

La pe e DOO ÎI 

e Veriiicat! ; 

1) Misie sau transport, furnitura etc, -- 2) Numirea corpului, servi. 
__ciului sau a persoanei, — Semoătura de primire, - | 

6. Numărul exemplarelor în cari se fac faiiurile, 
a) Când cheltueaia nu comportă nici o înregistrare; 

sau nu se trimite la ordonanţare, plătindu-se din fondu:. 

rile corpurilor sau serviciului, atunci contul sau - factura. 

se face întrun singitr exemplar. _ " 
0) Când cheltueala comportă o înregistrare, atunci | 

“contul se face în dub'u; unicatul se trece în cheltueli! 

iar. duplicatul rămâne ageatului care a făcut înregistrarea | 

materialului (ofic, cu îmbr, ofic. cu cazarmarea, ofic. cui bi, | 
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 lioteca, ete, art. 78 şi 81 RC. şi iastrucţiele din reg, 
bibliotecă). a 

c) Când conturile urmează a sc trimite la ordonan- 
„tare, adică când cheltueala priveşte pe administraţia răz- boiului şi urmează a se plăti dela dilerite articole buge- tare atunci se formez în triplu exemplar : unul pentrua se anexa la mandat, unul răniâne la ordonațor ŞI unul se. înapoiază corpuiii odată cu mandatul pentru a servi ca act justificativ Ia înregistrarea sumei: | 
„Pentru conturile ce urmează a se trimite ia ordo- nanțare, casierul îmborderează facturiie primite dela ofie. cu âpfov, pe categoril de producte şi materiale: cores- punzătoare articolelor bugetare, de la care „urmează să- „Sc. ordonanţeze, | _ 

Unicatul borderoului cuprinzând facturile originale se anexstază la mandat; pentru duplicat şi tripiicat se aex oază duplicatele și triplicatele faoturilor. (Anexa S$. R. A): 
Când în justiticarea unei cheltueli s'a produs mai multe acte, ele trebue să fie însoţite de un borderou enumerativ, alară numai dacă aceste acte sunt enumerate - Chiar în ordonanță sau în mandat (art. 99 L. C. Pp) 
Toate borderourile se lormează In dosare numero- tate, şnuruite, sigilate şi certilicate de numarul foilor ce “conţine fiecare borderou. 
Certilicarea se semnează de casier şi ajutor. 
d) Ale diferite formalitaţi ce trebue să îndeptinrassă, - un Cont, * . 
1 Verificarea înmulțirilor cantităților cu prețul uni- 

tar precum și dacă adunarea sumelor parţiale e bine făcută. Toate. conturiie trebue să aibă preţul unitar. 
2 Art. 6 — L. C.P. La stabilirea debiteior fracţi- unile mai mici, de 5 bani se întregesc ?n fzlosul admi- nistraţiunilor ; ia lichidarea cheltuelelor. ele se neglijează de asemeni în folosul administrațiunilor. Prin urmare a nu se plăti și nici trece în cheltueii, conturile cu Îracţi- uni mai mici de 5 bani, dacă se prezintă contul cu astiel de îracţiuni, se rectifică suma. | _3 Viza ajutorului, o 
Art, 14. — Al. j din RA. Vede toate iucrurile cura- 

+ 

. 

„părate, se asigură de calitatea lor și de” legalitatea ac: i
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telor care sprijin cheltueiele. Viztază toate actele de ohel- 
cueli şi le supune aprobârei comandantului. 

4. A se observa ca diversele materiale necesare 
corpurilor să lie procurate din depos. şi stabilimentele 

militare, căci acestea prezintă mai multă garanţie asupra 

calităţei şi nelalşilicărei lor, liind supuse la recepțiuni 
tecnice şi chimice pe care corpurile n'au mijloace să le 
facă. Pentru a evita trimiterea zadarnică a banilor, ce 

bine să se întrebe mâi întâi prin adresă, dacă au cutare 

material și cât costă, căci nu se găseşte în totdeauna. 

In cazul când se respunde că nu au, se cumpără din 

comerciu în cantități mici, iar adresa se păstrează la 

dosar ca act... ” _ 
1) Modul efectudrei plăței conturilor. 
1 Art, 30 din caetul de sarcine, anexa A din R.A. 

“Sumele cnvenite întrepzinzătorului pentru furniturile 
predate şi primite în regulă, se vor plăti în moneda 

ţărei (argint, bilete de bancă sau aur) coform legei de 

contabilitate publică şi după conturi în regulă ce se vor 

presiune. “ 
Piin urmare penlru a se face plata, trebue mai 

întâi a se vedea dacă conturile sunt în regulă și înde- 

plinesc toate formalităţile legale, înşirate mai sus. 
A se obsera de asemeni de a se deduce aconturile 

ce S'ar îi dat. | 
2 Art, 26 j R. A. Piăţile se fac întotdeauna persca- 

elor în drept Sau representanților lor legali, notându-se 

pe actul de plăta numărul și data actului de împuternicire. 

-Prin urmare când se face plata representaniilor legali, 

- 4rebue a se prezenta procură autentică şi cari să nu ji 

fost retrasă, după care se va nota în acte indicațiunile 

de mai sus. | 
„3 A se obsera,în privința plăţilor art. 78 din R.S 

cu adnotaţiunile relative precum și art. 107 L. C.P. care 
prevede în caz că primitorul nu va şti carte sau va Îi 

imposibilitate de a subscrie el este dator a aduce un 
"cunoscut care va subscrie că martor îar când suma de 

| plută va fi mai măre cu 500 lei, va aduce 0 ekitauță au 

tentiricată. (Vezi şi anexă lit S din R. A, cu adnotaţiu- 
nile relative. | | 
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„4 În general tuate plățile urmeaza a fi făcute. de Casier în calitate de comipiabil mănuitor de bani publiei rămâind răspunzător de plăţile făcute. Art, 6 L, C. P.- Vezi şi art. 26al. i ȘiIiR.A. 

„In cazurile prevăzute de ord, circ. 8/1904, nota de sub art. 26 R. A. plata se face de ofic. cu aprov. sau alt oliţer înărcinat cu cumpărarea, în condițiunile sus cita- tului ordin. 
Asemeni olic. cu aprov. face cumpărăturile şi plăţite prevăzute, anexa lit. S în general toate - aprovizionările care nu sunt asigurate prin contract, în acest caz con- turile sc presintă casierului pentru achitare, învestite cu toate formele legale: prevăzute mai sus.— art.26 i R. A. Şi trebue să poarte în certificarea de primire menţiune furnizorului dela cine anume a primit banii pentru ca să şție dacă plata a fost făcută de Casier sau de altul. In nici un caz șelul Corpului sau ajutorul nu poate să racă plăți, vezi în această privință nota 11 de sub arţ 9R. A. o 
Resumat de formalităţile ce trebue să îndeplinească un cont pentru a se putea observa dintro singură privire : . | Să | 1) Imulţirile parţiale, daca cantitățile îmulţite cu pre- țul unitar (Orice. cont trebue să aibă şi preţul unitar) dau întocmai suma. trecută în cont, 
2) Adunarea sumelor parțiale specilicate. în cont, dacă totalul lor este bine. ă 3) Certilicarea de primirea sumei, să fie făcută în litere să se arate drla cine a primit banii şi data când a - primit, 
4) Să semneze cu semnătura proprie (nu numai să aplice sigiliul) cu firma pe timbru de 10 bani sau 30 „bani după cum contul este de 200 lei sau mai mare, Pius timbrul de ajutor de 10 bani. - | 5) Dacă lurnitura e mai mare de 500 lei, să plă- tească taxa de,Înregistrare la administratia financiară şi să anexeze recipisa, sau dacă e în cazul de a fi scutit să îndeplineasca formalităţile de mai sus, 
6) Certificarea contabilului sau agentului respectiv că furnitura sa primit şi înregistrat sau servielul sa e- fectuat,



  

7) Verilitarea ajutoriilui şi aprobarea comandantului. 

“8) Comptul să fe formai pe împrimat cu lirma în- 

registrată s'au contrar din carnetul. de [acturi „Md, 628. 

9) Să se noteze şi certifice de ofițerul.ce achită fac- 

tura, plata dărilor către Stat pe trimesttui în care se 

face plata, cu ce recipisă şi la ce percepţie. 
—- 10). Pentru antreprenorii de construcţiuni, ete. care 

obişnuit sunt ambulanți şi scapă de sub controlul auto- 

rițăților fiscale, a se cere şi plata patentei. | | 

11).A se observa să fie anexate la contastele jus- 

tificative descrise în mod. amănunţit mai sus. 

Notă. — Relativ la procurarea măsurilor de către corpuri 

şi servici, este ord. minist, de război No. 16219 1913 în cu- 
prinderea următoare: “ _ 

“Pentru ca ministerul industriei şi comerțului să poată 

exercita controlul prevăzut de legea și regulamentul mă- 

surilor .şi greutăților, asupra fabricanţilor, importatorilor 

şi vânzătorilor autorizaţi de acel departament, se rea- 

-minteşte din noi dispoaiţiunile ordinului circular No. 9962 

din î Decembrie 1911, rugându-vă să binevoiţi a dis- 

pune ca în viitor când corpurile şi serviciile din acel 

comandament vor avea de făcut vre-o cumparare de mă- 

suri să comunice direcţiunei măsurilor şi greutăților, din 

acel minister înainte de aprobare, ofertele -ce primesc, 

pentru ca numita direcțiune să căntirme- dacă . prețurile. 

sunt în conformitate cu dispoziţiunite: legale: 
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Anexa lit, pu - 
Ari. 192 și 198 R, A), 

Registrul actelor. stărei civile pentru născuți 
Acest registru, numerotându- seși sigilindu-aa “de noi 2) | 

conține | a | „Ale, 
Aa | 

Instrucţiuni 

Acest regisru se ţine întrun singur -exemplar la „Serviciile de intendență de pe lângă liccare cuartier general de armată, corp de armată şi divizie, Pe timpul cât armata se află pe picior de războiu toate cazurile de naştere întâmplate în familiile milita- rilor sau funcţonarilor militari care însoțesc armata sunt constatate de oliţerii de intendenţă defegaţi prin întoc- . mirea actului în registru de faţă. | Actul se întocmeşte la cuartierul genera! al coman- '[ dameninlui din care face parte corpul sau serviciul i] declarantului, A 
Un exstrăct de flecare act de naştere se va trimete “| autorităţei comunei în cari părinţii noului născut 'ŞI- au :] avut cei din urmă domiciliu. | Pentru întocmirea registrului şi actelor se vor com- plecta punctele indicațe prin numere, după cum urmează 

    
1) Cuartierul general al armatei, corpului de ar- *] mată sau diviziei. 

"|: - 2) Gradul, numele şi pronumele ofițerului însărci- '] nat cu întocmirea actelor stărei civile, :| - 3) Semnătura ofițerului - 

m
e
r
 

  

1) Pentru toate cestiunile reiațive ia staraa civilă a niilițariioe în tâzbol și modul întocmirei actelor ca formulare, ves iistructunilo datala „to [a paginele 209.229 acest volum,   SP = Ta te A stii e 
A
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4 Numele şi protiumnele nvului ăscut, _ 
5) Se pune secsul masculin sau lemenin, după caz, 
6) Se va indica orașul, comuna şi țara în care sa 

„născut copilul. 
- 7. Numele pronumele și calitatea celui care a Îă- 
»ut declaraţia: tată, medic. moașe, etc. 

8) Gradul, numele şi pronumele martorilor. 
9) Corpul, serviciul sau domiciliul martorilor. 
10y Semnătura declaraptului. 
11) Semnătura martorilor. 

„Registrul actelor « stărei civile e pentru născuţi 

  

Nou. 

1 Din unul una mie... ......... luna... ea zina... 
lora ...............meridiane, 
| Act de naştere al copil) --- aaa lea e aa umane ama 
de SEX... „născut la... al bunei... 

Pa fi Da 
de profesie... rue Şi : 
de profesie... ........ după declaraţia făcută de către %) 
cate ne-a prezentat copii )-- aaa manea nea aaa | 

  

Martori au lost: 

D Ohizieeziuzerețe E TI „de proiesie..... 
din 9)... azere iara aaa 
D5....... mei le aia „de ptoiesie..... 

din 9)... 
Cari=au subscris acest act, după “ce li s'a citit, îm- 

preună” cu noi și: declarant, constatând după lege de 
NOI 9... în calitate de ofițer al 
stărei civile, | | : 

Deciarant e 
Martori p m m 

Ofiţer a stărei cil,       
  



  

  
  
      

„Art. 192 şi 198 din regulameal. 
Mode! No, 333 din ROmeuatura impeimatelor, 

Registrul actelor stărei civile. pentru morţi 1) 
Acest registru numerotându-se şi sigilându-se de noi 3) 

conţine. ile, 
4) 

Instrucţiuni 

Acest registru se ține întrun singur exemplar la serviciile de intendență de pe lângă fiecare cuartier general de casier sau delegații lor la: corpurile de trupă, regimente sau batalioane, şi de comandanții de companii făcând corp în parte. 
Pe timp cât armata se află pe picior de“ războiu toate cazurile de moarte survenite pe câmpul de lupta în spitele, ambulanțe etc., sunt constatate de cei în drept prin dresarea actului de deces, în prezentul registru. Pentru redigiarea actului se vor lua relaţiunile ne- . Cesare din foaia matticolă a omului decedat, iar asupra cauzei morței va servi declaraţiunea martorilor prevă- Zuţi de regulament, cu arătarea împrejurărilor cari au - provocat moartea, | i: 
Un extract de pe. actul de moarte, dresat în acest registru, se va trimete antorităței comunei în. care de- cedatul a avut cel din urmă domiciliu, entru întocmirea actului se vor complecta punctele „indicate prin numere, după cum urmează: 1) Numărul” corpiilui de: armata. 

Corpul sau serviciul, o 3) Gradul, numele și pronumele otițerului însărcinat - cu întocmirea actelor de stare civilă. 
4) Semnătura. olițerului. 
5) Numele, pronumeie şi gradul decedatului. 

„21 Vezi a0ta precedentă, 
42



  

   

        
    

   

  

6) Ambulanţa, spital « sau “câmpul ge ptă în bâ- : 

ăla dela .,... , 

- 7) Lovituri,. tana sau boala de care suferea. 

8) Gradul; numele şi pronumele martorilor. 

9) Corpul sau serviciul martorilor. 
10) Gradul, numele și pronumele medicului, 

11) Corpul sau serviciul medicului. 
12) Semnatura martorilor, 

        No, , . 

„e Din anul una MÎe. ee VON e ziua. . Id 
i ora... summit Meridiane, 

Să. Act de moartea al 5)...........- „în etate de „ani 4 
mm NăSCut Ia... comuna. .. „plasa... Hi 
 Ieăeţat-- „ua fiul al D-lui... și al.D-ne 

a ns CĂSĂLOTIL CU nene GECedat A 

la 0 toma. aaa Hi oi ca a 

| ora... . .. „merediane în > a a INN 

Cauza Tu a ae renta aaa area ne Ă iN 
Martorii au fost: e 
DS). eee , de ani „-de profesie 

| din 9) 
Duma de ani „de profesielă 
i. ue Mn 9)... mana E 

D 5 m m de ani. „de profesieăiă 
din... „cari au “subscris impreună cu noi acesti 

„act, dupa. ce li s'a. citit. i 

= Cazul morţei s'a constatat de noi pin verificare E: 
- i făcut de D. Medic, 2 e ă | 

- ză al u) . anna Ta area Pama N | p 

Facut de! noi 3)... 
ofiţer al stărei civile, | 

(12, 
Martori (a . 

55 
Orier a a stărei civăe. ae  
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Inprimatelor 
„Anti 192 şi 193 dia regulamant, 

Do | E 
Registrul actelor stărei civile pentru cdsătoriți :) 
Acest registru, numerotânda-se și sigilânduse de noi?) 

„conţine „fila, 

Instrucţiuni 
Acest registru se ţine înteuin Singur exemplar la serviciile de intendență de pe lângă liecare cuartier ge- neral de armată, corp de armată și divizii, . | Pe cât timp armata se află pe picior de războiu toate căsătoriile ce a'au contractat de militari sau func- ționari militari, ori alți români cari însoțesc armata, Sunt săvârşite de oiiţerii: de intendență delegaţi, prin | întocmirea actului în registrul de faţă. | Actul se întocmește la Cuartierul general al coman- damentului din care face parte corpul sau serviciul . mirelui. - . 
Un extract de pe liecare act de căsătorie se va trimite autorităţei comunale în cari noi căsătoriţi şi-au avut cel din urmă domiciliu, | Căsătoria nu se va efectua și nici actul nu se va întocmi decât după ce toate formalităţile cerute de lege ŞI regulamente, precum şi actele preliminărei relative vor fi în regulă îndeplinite. | - Pentru întocmirea registrului și actului se vor con- plecta punctele indicate prin numere, după cum urmează : 1) Cuartierul general al armatei, corpurile de armata sau diviziei, „7 

2) Gradul, numele şi pronumele olițerulul însărcinat cu întocmirea actelor Stărei civile. - 
3) Semnătura ofițerulni. - 
4) Numele şi pronuimele Contractanţilor căsătoriei, - | 5) Au sau nu au facut act dotal, 
6) Dacă există act dotal se va: arăta autoritatea care "l-a întocmit și numărul sub care s'a înregistrat. 

———— 

1) Vezi dela începutui anexei, 

a f. 
a 

Modei No. 333 din nomenctatura 

  

». 

=



  

0 660... 

7) Se vor indica actele cari s'au „mai întocmit pre- 

cum: consimțimântul părintilor sau, în lipsă, -a rudelor! 

imediate, somaţiunile respectoase dacă au avut loc, etc.j 

8) Cuartierul genera! al armatei, corp de armată, 

divizie, sau locul unde s'a celebrat căsătoria. d 

9) Semnătuta cnntractantilor. 
10) Semnătura martorilor. 

„Registrul actelor stărei civile pentru căsătorii') 

   

    

    

   

  

    

    

  

j Din anul una mie . . luna 

„ora “meridaue. il 

Act de căsătoria D-hi „de reliz 

igie | „în vârstă de ani... „ie protest... ! 

+ pa măscut în or domiciliat in ; 

i lu a D-lui O... „de ptolesie. 

imiciliat în. Și â D-nei......_ „de pIOd 

Jesie___. .. . domiciliată în. „cu VU. a 

po „de religie „în vârstă de .. ani 

de profesie... . .. , nâscută În _ domicillal 

în. sfilca a D-lui 0. şt a Dinei 3 

ide proiesie ..... , domiciliată în, 

Cei de faţă contractanți ne-au declarat ca 2) ȘI 

Făcut actual dotal ) .... | Ă 

| i 

Actele preliminărei sunt : ȘI 
1. Publicaţiile de cășătorie făcute în 3 
| în Duminielle dela... » aie june), „SĂ: 

şi „ale lunei ...., in urma Câr0Ăg 

ț 

„iau sa ivit nici o opoziţie. să] 
s | 2. Publicaţia adusă la cunoștința publică prin orâi 

“aul de zi No. al | 
| 3, 7) ——. pene mreana A a. n. _ ZI 

| 

Declaraţia celor patru martori prezenţi la. ceiebii 

lrea căsătoriei civile, din care se constată că viitol 

soți le sunt personal cunoscuţi şi: că nu există PE- 

uh caz lega! ce s'ar opune la căsătoria ior. 
Tutulor acestor acte, paratate. de noi şi oprite 

acest oflciu spre a se alătura la registru, precut, 

capitolul Vi de sub titlu YV din codul civil, Sâ j     
1) Vezi nota. precedentă,



  

lor celor. de față. mai sus]: arătați, după care contractanții au declarat că voese 
Ja lua în căsătorie. unul pe D. şi alta pe      

     

  

    

   

  

   

    
   

   

  

    
   

    

   
  

"pu muuSi BOLD...» în calitate de olijer 
jal stări civile, am pronunțat, în numeie legei, câ: 
jeontractanţi sunt uniţi prin căsătorie; i 
| “Toate cele de mai s'au: făcut în: public) 
i... ȘI în prezența ceruţilor de lege patru martori 
“şi anume : - 

„xn vârstă de ani - de profesie 
A „domicilat 
D | „„ În vârstă de ani „„..-de prolesie SI „ domiciliat 
D, „În Vârstă de ani de profesie 
_ „» demicillat PR E 
D. . „în vârstă de ani de proleale 

N aa pa o COMiCiliat 
Cei doi din dintâi din paitea soţului, îar cei din fura din partea soției, şi după ce am dat citire aces- 

  
ttui act în auzul tutulot celor de fa:ă. 

4 

| ) Contractanţi O   
0) Martori . 

Ofiţer al stărsi civile, 
3 ă 

-   
Notă, — Relativ la testatiente, vezi formulare şi instrucţiuni etailate la pag. 207 şi 227 din acest manual, - 

| Anexa lit. U : 
" (Art. 19 R.A) 7 
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'Momenclatura registrelor şi imprimatelor necesare armatei. 
[i Partea anuală cuvenită corpurilor, 

y Nomenciatura imprimalelor prevăzute în “regulamentul ser- ciului administrativ, la anexa lit, U. a fost complect modificată Jin: D. M.179 M. O 52. R 1911. - 
i Sa trecut în acest -manual nomenclatura imprimațelor în f'goare 

gi drept corpurile, urmează a se consulta la nevoe tabelă din ponitornl sus menţionat. | 

şi costul lor; în aceeace priveşte partea anuală la care



    

D. M. No, 179 din 20 Aprilie 1911, relativă la stabilirea 
părții anuale de imprimate cuvenite corpurilor şi 

serviciilor armute: 

(Mm. 0.52 R 1811) 

Având în vedere că nomenclatura imprimatelor prevăzută 
da regulamentul serviciulut administrativ în corpurile de trupă, 
precum şi aceea prevăzută de decizia ministerială No. 204 din 
1903, prin case se fixează pariea anuală de imprimate nu mai 
corespund cu nevoile reale, prin faptul că unele imprimate s'a 
moditicat, iar corpurite de trupă şi serviciile administrative au 

primit schimbări prin noua organizare, 

Decid: 

At. 1. — Imprimatele cari se dau de minister şi se plălesc 
din londul alocat În buget pentru imprimate sunt acelea ptevă- 
zute în nomenclatura anexată la această decizie, 

Art. 2, — Imprimatele prevăzute de diferite regulamente, 
decizii, ordine etc. şi cari nu ligurează în această nomenclatura 
se vor autogralia, reproduce ta şapirogral sau se vor face de 
mână după modele stabilite de acele regulamente, decizii sau 
ordine, -iar costul lor va fi suportat de corpuri. 

Art. 3.— Imprimatele speciale diferitelor stabilimente (ate- 
__Jier, manutanță, arsenal pirotehnie, etc.) neprevăzute în această 
„. homenclatură, dar prevăzute de regulamentele lor spaciale. se vor 

înființa de dânsele şi plăti din-alocaţiunile, fondurile sau veni- 
turile lor. i - 

Art, 4. — In fiecare an, până la-l August cel mal târziu 
depozitele de imprimate va. întocmi şi înainta ministerului tabel 
de imprimatele ce trebuesc corpurilor sau serviciilor în exerciţiul 
viitor, calculat: după nevoile reale şi ţinând socoteală de canti- 
tățile aflate în depozit. 

In cantităţile prevăzute de tabel va figura şi o rezervă de 
159/e pentru a se da corpurilor în urma cererilor ce obișnuit se 
fac în cursul exerciţiului. Costul lor se va plăti conform art. 15 
de mai |os. | 

Art. 5.— Ministerul primind tabelul, va hotărâ tipărirea 
“imprimatelor, dând ordin în consecință depozitului de imprimate, 

Art, 6, — Pe bază aprobării dață de minister, depozitul de 
imprimate va da comanda locului în drept, împărțind imprima- . 
tele pe serii, iar seriile se vor așeza în ordinea de necesitate 
anexând la comandă şi modelele luate din imprimatele aflate în 
depozii cu explicaţiile trebuincioase. Șeţul depozitului va face 
corectura, -- 

In adresa de *comandă ge 'vor lixa modelele de hârtie şi i 
termenele de predare în ordinea necesității, astfel ca cel ma 
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târziu ia 1 Februarie toate imprimatele: 
pozitului, _ SR - 

Art, 7 — Dacă predările nu ge vor face la termen se va 
raporta ministerului pentru a hotărâ, - | Art. 8 — Comandele uu vor li mai mici de 10) registre 

„de acelaş model sau 1,000 exemplare din imprimatele volante. 
Peste cantităţile filelor fixate la anume registre se va co-: 

manda de regulă un adaus de 15%, spre a se servi, la necesitate 
| ca întercalări sau formări de noul registre, i 

„At 9, — Când ministerul sau oricare altă autoritate militară 
ș. va comanda pin depozitul de imprimate “tipărirea, a diferite mo- | | 

dele cu anume destinație, depozitul va proceda ca-la art. 6; iar | - 
impriinatele exeeutate se vor distribui după comandă, fără a se | 
mai înregistra în gestiunea depozitului; se va trece pentru ştiinţă 
numai în registru. de comenzi al depozitului. 

In acest registru se va arăta autoritatea care a făcut co- | 
manda, numărul şi data ordinului, adresa cu care -s'a comandat; 
cul s'a dat comanda, cui s'a trimis imprimatele şi numărul răs-. 

îi  punsului de primire, E 
Art. 10.— Recepţia imprimatelor comandate se va face de - E 

şelul depozitului de imprimate în asistența- ofițerului de inten- -: : 
denţă: verificator, avându se de bază comanda şi modelele, 

- Art. 11, — Depozitul de imprimate va distribui în liecare - 
an, între 1 Febraarie şi 31 Martie, după alăturata momenclatură, - 
partea anuală de imprimate necesară corpurilor şi serviclilor, lără - - 
alte oridine sau autorizări. ” 

Imprimatele necesare la încorporarea recruţilor (registre), * 
4  matricole, foi matricole, controale şi livrete de serviciul militar) 
j se vor distribui după apariţia ordin. 'ui de repartiția contigen- 

“7 tului pe numărul recruților fixaţi fiecărui corp cu un spot de 
ij 10% case goale la registrete. matrizole şi controale. , 

Imprimatele necesare inspecțiilor generale (ca: memorii, 
] coperte de memrii şi d ferite tablouri peatru propuneri, etc,) se 

(| Vor distribui în cursul lunei Septamvrie dapă ordinele ministe- 
H- rului în urma cererilor corpurilor şi serviciilor, care vor avea. 
|. grija a Înainta la timp, și erarhic-tabaluri de ceace le trebue. . -. 

ăi Art 12. — Distribuţia împrimatelo: se fa:e prin poştă şi — 
| cale ferată peatru corsurile şi serviciile de afară: iar celor din gar. 
i]  nizoana Bu:urești piin defegaţi ce vor trimete fiecare. 
i Șafut depozitului, odată cu expedierea pazhetelor cu impri- 

„mate sau predarea lor de!egaţilor, va da iiecărul corp-câte un 
«| tabel în dublu de imprimatele distribuite, iar co-purile sunat obli- 
:| gate a înapoia unul din aceste tabeluri certificate în litere pentru 

„primirea împrimatelor spre a servi depozitului ca azt jastiticativ 
de scădere. E E e - 

Ant. 13. — Imprimatele menţionate în motienclatura anexată e 
că se dau numai la terminarea lor, se vor, libera de către de- 
„pozit, după aprobarea ministerului, căruia i se va adresa ierar- 

„ bic cererea. şelului de co:p sau de servisiu că imprimatul în 
+ chestiune s'a. terminat, ” a 

să fie predate de- PRE 
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„Art, - 14,- Şefii de corp şi servicii se vor asigura când se 
puue în serviciu, 'un registru nou. dacă cel vechiu s'a terminat. 

„Când registru vechiu se găseşte stricat din neglilență se va im- 
puta celui vinovat, 

Se consideră toi stricate din neglijenţă registrele în cari 
înscrierile nu s'au făcut regulat, conform instrucţiilor. şi pe spa- 

- țiul rezervat sau s'ar fi terminat în scurt timp din cauză că în- 
- scrierile în el nu s'a făcut în mod regulat, . . 

Art. 15.. — Un corp sau Serviciu nu-şi va putea procura cu 
plată dela ministerul de războiu decât numai o cantitate până 
la 15%, din partea anuală “ce i se cuvine şi numai odată pe an 
aprovizionările depozitului fiind făcute pe această bază, 

Costul acestor imprimate, cum și a celor speciale ce s'ar 
comanda de diferite stabilimente vor fi înaintate intendenţei sta- 
bilimententelor centrale. i 

Cheltuiala corpului se .va sprijini cu răspunsul de primirea 
banilor, ! i 

(Vezi nota de mai jos relativ Ja formalităţile de îndeplinit . 
pentru liberarea imprimatelor). _ ă 

Art, 16. — Cantiţăţile prevâzute ca parie anuală putând fi 
prea mare sau prea mică în raport cu. trebuințele, şefi erarhici 
se Vor asigura cu ocazia diferitelor inspecții dacă cazul este de 

„a 'se-mări sau micşora aceste cantităţi, Ă 
Art. 17. — Corpurile sau serviciile care au nevoe a şi pro- 

cura imprimate din depozit, sunt invitate a ţine socoteală de 
numirele date prin tabelul alățurat şi în cererile ce vor adresa 
să nu le mai numească alttel. Alte registre sau imprimate afară 
de acestea nu sunt in depozit, iar pe măsură ce se vor înfiinţa 
şeful depoziiului este obligat a anunța trimestrial prin „„Monito- 
rul Oastei“ numirea, prețul capitolul și articolul unde sunt în- 
registrate, E Ma 

Art. 8. — La înființări de corpuri noui, depozitul. va dis- 
tribui, fără altă aprobare, toate registrele şi împrimatele repar- 
tizate prin alăturatul tabel, 

Art. 19, — Notele şi explicaţiile după alăturatul. tabel fac 
parte din decizia de faţă. | Ii 

Art, 20. — Toate dispoziţiunile contiarii deciziunii de faţă 
sunt şi rămân aprobate, 

Notă, i. Relativ ia formaiitățile de îndeplinit pentru libera- 
rea imprimatelor este ord. M. R. de imai jos, No. 261 din 1907. 

ă In conformitate cu rezoluţia ministerială. pusă pe raportul 
„Corpului 2. de armată No, 7179, binevoiţi a dispune să se pună în 
vedere corpurilor şi serviciile de sub ordinele d-voasșră, că în- 
cepând din lufia lulie a. c. liberarea imprimatelor din depozitul 
central ce se plătesc de corpuri se va face astfel: | - 

Corpul căruia îi. necisită imprimate sau cărţi, pe care tre- 
buie a le plăţi întreahă depozitul dacă le are şi care e prețul 

_unităr, a  



  

Primind rezultatul formează un tablou în dublu, arătând. cantitatea imprimatelor, modelul din nomenclatură, prețul unitar și total și intervine pertru liberare către intendenţa stabilimente- lor centrale, 
Odată cu tabloul să trimite şi costul imprimatelor, Intenb - denţa primind cererea Şi costul, dă ordine depozitului a libera imprimatele cerute trimețându-i un exemplar. de tab!'ou, La finele fiecărei luni împrevnă cu suma totală primită în cursul lvnei, Intendenţa trimite ministervlui și al doilea exem- plar de tablouri; 

| Nota 2, — Ordin circ, No, 16028 din 14 ebruaria. 1913 relativ la primate. 
Prin decizia ministerială Mo. 179 din 20 Aprilie 1911: se prescrie pentru fiecare corp şi serviciu, cantităţile de regiatre şi imprimate ce li se cuvin, ca parte anuală, pe un exercițiu bugetar; sunt însă corpuri şi servicii, cari cer ministerului în cursul anului, să li se elibereze din depo- zit diterite imprimate, sub motivul că partea anuală ho- tărâtă prin decizia de mai sus, nu a fost suficientă. Ministerul este încredințat, că această neajungere se datorește unei risipe și rele întrebuințări a imprimatelor cari în ici un caz nu se mai pot acoperi din fondurile ministerului. 
La alcătuirea părţei anuale, s'a avut în vedere un spor de 15%, pentru a satisface cererile ce fac corpurile şi serviciile, de a li se da imprimate peste partea anuală. Conform art. 15 din numita decizie, asemenea impri- mate-se distribue Anmai cu. plată, 
Am onoare a vă ruga Să binevoiţi a dispune să se pună în vederea corpurilor şi serviciilor din comandamen- 4 tul D-stră, că ministerul numai Bâtislace nici o cerere, ] care depășește dreptprile distribuite “ca parte anuală, decât numai În schimbul costului. 
Se face excepţiune de imprimatels prevăzute la axţ, 13 din decizie, cari se dau la terminarea şi în baza cons- tatărei 'procesului. verbal] a] ofițerului de intendenţă, | Nota 3 — Fiepheaţiunea semnelor din tabelul de În pri mate de mai jos. | i 1 *) Registrele da intrare și eşire şi condicile de expe- 1 diția se întrebuințează până la terminare, sa distribue însă “4 în fiecare an, cu condiţie ca, comandanții corpurilor şi d! S0ii serviciilor, să nn le pună în Serviciu, până ce nn se 
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vor asigura că cele vechi sunt terminate ; ofiţerii verifi-. 
catori cu ocazia încheierii anuale, în luna Aprilie, se vor 

asigura dacă aceste dispoziţiani se execută. E 
42) Registrele în dreptul cărora se află acest semn, 

se vor da corpurilor numai -la terminare, cu aprobarea 

ministerului şi după îndeplinirea formalităţilor prevăznte 

la art. 15 din decizie. 
**%) Registrele de ordine de zi la corpurile cărora 

s'a prevăzut două, se vor da în fiecare an câte unui pentru 

s servi la darea ordinelor administrative cari însoțesc ges: 
tiunile, iar celelalte la terminarea celor vechi. 

a) Registrele și imprimatele destinate ministerului şi 

stat-majorului, sau notat în.tablou numai pentru a ae avea 

în vedere la stabilirea aprovizionărilor, ele se vor distri- 
bui însă după ordin special. 

| d) Corpurile de trupă câri au unităţi detașate afară 
“ din garnizoana de reședință a corpului, vor iugriji ca până 

“ja data de 1 Februarie a fiecărui an, să comunice aceasta 

direct depozitului de imprimate, care, la rândul său, va 

avea grije a le expedia imprimatele necesare registrature- 

lor şi serviciului ordinarului (îa. aceste condițiuni intră și 

secțiile de pompieri). 
e) Şcoalelor s'a prevăzut imprimate necesare ca unei 

companii corp a parte, când însă unele din ele vor avea 

- mai multe unităţi administrative, vor avea grije a comu- 

nica aceasta depozitului până la 1 Februarie a fiecărui an 

care la rândul său va distribui în plus; registre ds pri- 

miri și consumaţii, registre da administraţie, precum și alte 
imprimate în proporţie. cu numărul unităţilor. 
4) Regiatrele controlate Md, I ss distribue în fiecare - 

aa câte unul. penteu districtele de resrutâre și câte unul 

pentru fiecare subeare, cele Md. |. 1 se distribuie la ne- 
_voie după aprobarea ministerului, 
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se Numirea imprimatelor & 5]... Observaţii |. 
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25  |Titute registru de bibliotecă » | UC Se, vor distribui Ja Me i 
23 | nterpuneri: la registrul de bibliotecă. | |/(|] ministerul 

* [27  |Regisru de ordine de zi şi circulări *î) | + - i 

123 îs, referate pentru sumele date : 
casiernlui *?) , 2 |. i 

29  |Situaţie şi raport zilaic al unităţilor 9) LL i 

30  |Foi matricole şi de pedepse - 1037 Se distribue conf. | 
: V art, Il din decizie. 

31 [Copii de pe foile matricole şi de pedepse] 0; | 

32  |Registre pentru reparația armelor *?) 2, - | 

33 - |Foi de zi'e numerice pentru oamedi | 1 Me | 

35  IBorderori diferite . , W 
36 |Stârl de cereri pentru hrana trupei 0]. 
I7 Conturi diferite * 01 | 

38  |State pentru plata turniturilor de hranăț  |02 a | 

79b m „ hranei în bani 0, : 

„ |Recapitulaţi la state pentru plata hrani | : : 

în bani — 03 ' | 1 

+1 Certificate de înceiare de plată — vi : 

13 [Situaţia echipawentuluii | , a 
,  WSltuația efectelor şi obiectelor deinfirm.j „2 i 

+4. Buletine de imputaţie , 04 | 
45 [Bilete de intrare şi feşire din spilal 04 . i 

46 -iSituaţia tondurilor băneşti 02] : 

47. [State diferite 04] 
48 inventar și raportde efectele oameniloii i ! 
. abstaţi 01 ! 
49 Bilete de voe 04 
32 _IProcese-verbale de moarte a cailor OI i 
53 Situaţii pe grade E 
'56 Registre cu recipise pentru primirea fon-] |: . 

durilor 315% | | 

:57. Registre peniru plata so!dei ofițerilor + 3! |: 
58" Bilete indentitate - loa] | 
39 ICarnete de facturi *?) SN iso). 3 
-60 Registru de Starea armelor Ad, 1893 şi! 
"1 revolverelor Mid. 1866) ŞI 
62 Copii de pe foile matricole ale ofiţerilor 05 
63  Regpstru matricol pentru ofiţeri *2) n. 
:63 b |Foi de zile numerice peniru cai. it 
:64 Extras de pe registru de primiti şi cor e 
- sumaţii pi 
65  |Recapitulația foilor de zile Ut | 

i65  (Slocaţii și bilanţ de lichidarea conbusti-| | | 
: luiui şi furajului - Ă st ! 

:57 Stat nominal de piata soldei ofițerilor şiţ. - 
: _ funcţionarilor , | ii 
ay atat „pentru plata diferitelor inderaniiăji! 02 4 a 

“175 _ibuleiine de tragera- (astilerie Op “atzi n 7 

„71 "4Dulet Oscarul - ) 0. Se distribue câte Lu] 

„„+22 aport general de tragere (artilerie) 92| | baterie de artilerie. 
173 Memorii “pă _ 4 

i „ : jCoperte de memoriu 25 | Se distribue coni. 
i     Foi caliticative anuale . - "02 Jart. din dedăa
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| i | ZE Lei|B, _ ! ” Ţ p i CAPITOLUL Ul ț 
! - Imprimate pentru serviciul de- i | 

garnizoană i 

i l|Raport general de statea trupe : |. ut , i... Secrete pentru posturi De 
- 1 S|Raport de starea gărzei pa O ! N | 4A|£oi zilnice de starea corpului " joi " * Și | SConsemne generale de posturi **) 12, 

Ș - CAPITOLUL” IV. — 
| | Imprinate pentru sereiciul sanitur la | - j | corpuri, spitule şi comandamente 

| | J|Registre de intrarea si eşirea bolnavilor | [i în intirmerli şi spitale +) 3 + S|Registre de intrarea şi eşirea *callori : Na : o -) 2] bolnavi *) 1, | - | A|Registre de elaborări | 1;50) 
»  SRegistre de centralizarea și gestiunea me-] .: 

| dicamentelor . : | ! SIRoi de observări clinice „102 | "Stare de cerere sau predare '0i ” . &|Rapont patologic Ma. A 10 | 
i 5 > » p A : - | | 1OfCertiticate medic. de concedii sau reformă] 9! > 14201 mensuale extras de medicamente 10 12jEtichete pentru medicamente (coale) 20 : i; ISiSituaţii de miscarea oamenilor bolnavi | - 01| , | MiSituaţie zilnică de numărul cailor bolnavi AI ț I5Foi de dietă , a „1)2 Ă 1] mominale lunare de spital | 02 

lîiTablou statistic de rezultatul Operaţiuni) |, 
'or recrutării 20 

lEj Tablou de recruţii scutiţi - | 20 | '9|Statistica de talia şi capacitatea torazică! : „i : a recruţilor :20 
* :  2UPablou statistic de talia şi capaciiatea| : 

toracică a tinerilor | Si „|. 120) 
2ijLivrete de nutrimeat - :20 
22| Statistica Mg. B e A 

2a]Tabele bilunare medicale Md, E 07 
25 „__ veterinare Md, £ +02 
2% „ n ” Md. F Ă - - 02| 

CAPITOLUL V 
A IER Ă Întprimate pentru recruțaya 

i [Titute la. registru matricol Md. 1811 40 SR | | | mlinterpuneri la registrul matricol | 04|! agpfARRale Imprimante, ae i »ÎTitule alfabetice Îa registrul matricol d | din dacie. m
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[a „atruiui matricot —ȚIO)Aceste imprimate se: i 2 Tablou matricol de tinerii recrutați ta distribue conf. art. corp lit. D bis —[4c]) 11 din declzie | SŢOrdine de cheutare albe pentru recruți | —lo0] 
LL. po » „ Verzi pentru diferite ; 
i „ concentrări 01 

Se distilbue la n: vo:! [Ordine-de chemare roşii pentru mobilizi lor după aprobarea mi-! *
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| | CAPITOLUL Vi i i | 

|  Imprimate pentr mobileare | | - : 

| 3lOrd:aa de serviciu verzi - cls; imprimă la nevo el E 

   
   

    

    

      

   

men . roşii - ” 
i- A Registrui control nominal! a! olițerilor di 

rezervă 
“ diȚitule controale Aid, 1911 

ainterpuneri la controale . - 
AȚitule tabele alfabetica * 
ninterpuneri Ia tabele alfabetice 

şi se distribue după! 
—101[) aprob, minist, 

ț 
4 

2 

02 )Aceste imprimate se; 
Bi 2 distribue conf, art.: 
=102) 11 din decizie | 
lo )Se imprimă şi se dia.i 

=
.
 

da. i V tribue după aproba- 
Buletine de rechiziţie 4 —-101[/ rea ministesula Chiziţie A )se distribue conf. art: 
jLivrete pentru complectași, rezezvişti şi - 5l din regulamen-, 

milițieni - 0 —12C0 tul mobilizării, 

= 
o 

i
 

- VĂ se vedea explicaţia: 
Controale nominale Md. ! 2|scl) a a pe lite î 

a » „ k 1 pentra res ) 
" zervlşti şi milițieni 450 

i CAPIT OLUL VII 

Imprinate pentru contabilitatea N   
  

  | ordonanțări 

) 

„ 1|Registru jurnal genera! 3 
! * 2Registru de partizi 4 - 
„ SRecapitulaţia operaţiunilor de ordonanțare| —|2 
!  4lRegistru de credite pe districte 3 — 

z -|- 7Mandate de plată. p —lozi 
SE | 3 Ordonanţe de delegaţi sau subdelcgati —|02] 

i n > piată — Ya 
| Lij?oi recapitulative de suniele ordonanțate| —|02 
+ 12țAvize de delegaţii sau subdelegatii —|02 ” 
PI e. ordonanțe şi mandate [02 

j4iCereri- de fonduri ă 103      
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NUMIREA IMPRIMĂTEL.R 
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Extracte de pe borderoui de anularea sumelor. 
întrebuințate asupra delegaților ministarniui 

Registre de furnituri icid) 

CAPITOLUL - Vip” 

Imprimale pentru justi?ia militară - 

Regisire de lascricrea urmăririloi se) : 
Registre de filjerea proceselar +) 
Citaţii 
Aiandate diferite 
Otdonauţe definitive 
Comisi! togatorii , 
Procese-verbaio de interogatorii 
Sentiaţe : 

: Deciziunile consiliului - * ” 
Ordine ae urmărire i 
Ordonanţe de neurmărire 
Ordine de dare în judecată 
Adrese pentru înaisitarea condamnaților 
Adrese către . apărători 
Extrase de pe sentințe 

CAPITOLUL IX 

Imprimate penira servielut de geniu şi. 

„ cazarmare 

Dvize pentru lucrări 
2!" Interpuneri la devize penitu lucrări 

Stare de fixație a cazarmameatului compiectă 
teglonală a cazarmameutului 

7 . 

» > L 

complect , 
Inventar de accesarii tixe 

- »- Sobilier 
Ii parțial de cameră 

» » Pentru accesorii fixe - 
laventar parţial de mobilier “pe -camere _ 
Registre pentn materialul de săpători, unelte de 

feraşieri și telefonic . E 

Album pentru mobilier 

  

  

    Se disteib. LE] uevoe 
) după aprob. ml- 
) E nisterului. 

Se distrib, la aevoe 
„după. apreb, mi» 

nisteruiui. 
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3 NUMIREA IMPRIMATELOR Observaţii ; 
53 ! rez _ 
ZE . LeiB. 

i 
CAPITOLUL X 

| Imprimale speciale pentra marină 

4 Registru pentru înscrierea semnalelor 250] Şc S-a ” 3 
19 "> î personalului vasului 2 doara 
'20 2 jurnal de bord 2 IS DER 
sa » de mașină a; SI us vă & 
122 n m tragere a infanterici î€)- 2 4 o Şz5 Aa 
229 în . „n a axtileriei 50) 2 LEoSo 23 
124 Livrot de serviciu militar .. E a” Sa E = 
i25 Registru inventar No, 1 **) - 93 cz 12g : 63 acas 26 , » No. 2 +) E eSE" 
125 Cammet de primiii'şi vărsări = 93 E” 
28 Dare de scumă asupra tragezti infaaterici Vida 02 
29 Situaţie de munlțiual pe infanterie şa 'artil. 0 va 59 28 
5 Darc de seamă asupra tragerilor de arti!, 05| 25 o 2525 
'31 “Situație de materiale primite şi consumate | „pi EEE E = od 
22 | Stat do solda şi hrana ochipajului 05| n în eg Bee 
35 | .Poi matzicole 95] | o 2 i ere 
34 Situaţii as efeetir a corp. ;10) | 23 g E o 
us Proces-verbal de ctecte o 1258570» = 
PS Sişuaţii do efestir Biz 
37 Inventar de efestole aflate asupra omului pp Seas 

| CAPITOLUL XI | J 
| Imprimate pentru diferite seniicii | 

[ Registre de magazie pentru depozite u i 

i 800 îne e 25, 
i Registre de magazie pentru depozite a : 
i 400 file »s , 20; 
i» Registre albe a 190 file en - 2i 
ÎI . a 200 2% îi [pa » = 

1 Ordin de dșlegaţi pentru primiri de edcte 103 a. 4 
*n-[Se distribue conformi. 

21 Tablouri pcatcu propuneri la inaintre I0; art. îl din decizie 

' DICERSE _ i 

ţa Registru matricei a! cailor trupei **) 3! 
iu pi o. „  cfițoreşti 35) 3 
138% „ de vechiraea efectelor de ina : 

brăcănainte **) 1i 
7 Registru imvantar ai! bibiiotecti *% 750) 

474. „ : ds derizii mininteriate privitoare: ! 
| . ta armată +2 îi 

457 |. Registru de primiri şi consumaţii a pieselor ! 
de schimb pantru arme :* Şi 

159. Caeneral atellsrulul *:) ara _ 25 : 
748 |. ahtou peatru efljerii propui la decoraţii . - FE 

1540 „+ cererile şi reclamaţiile trupei los )Se distribue confor : 

544 - » cati propuşi la reformă '06[art. HI din decizie 

Seă „._» gradefe inferioare propuse la “ D 
„desorașii - e )           



   

    

   

      

   

  

    

    

     
    

  

    

      

Anexa lit. VI - 

Ant. 203 R, Aj 

„ Instrucţiuni relative” la modul cum trebue efectuată co- 
respondența corpurilor sau serviciilor între ele și 

autoritățile superioare sau inferioare 
(Textul anexei din regutament) 

Toate cestiunile cari trebuesc urmărite între com- panii, escadroane şi baterii cu corpul din care fac parte. . (regiment, batalion sau division), se fac prin cereri ver. bâle la faport sau cereri pe situaţiile zilnice. - 
Sunt exceptate companiile teritoriale” şi detașamen- . tele care comunică cu autorităţile și corpurile lor pe cale de corespondenţă, ţinând registrelă necesare. | 
Intre corpuri şi .omandamentele şi aceasta cu mi- nisterul de război, corespondenţa se va face pe cale ierarhică, conform ' regulamentului serviciului interior... (Vezi notele de mai jos). | a 
Comandamentele, înainte de a da curs rapoartelor corpurilor de trupă, vor căuta a vedea dacă nu au cădere a da singuri satistacere la cererile formulate printrinsele, Numai în caz contrariu trimit rapoartele autorităţei su- 

petioare. 
“În caz când nu este nevoe a se înainta cererea mai 

departe coinandamentul faze aceasta printcun raport “ 
redactat aşa fe! ca cererea corpului să fie resumată pe. 
scurt, şi în acelaș timp comandamentul să'şi dea păre- 
rea motivată pe dispoziţiuni legale sau regulamentare. 

Este cu totul oprit ca pe cale de corespondenţă, “să se facă interpretare de legi şi regulamente sau să 
se cearâ a le da alte îniesniri decât acelea ce reies 
din spiritul, litera lor și ordinele explicative. 

Regu'amentul inspăcţiunilor generale arată calea ce 
trebue_ urmată în asemnea cazuri. (Reg. inspecțiunilor mi- 
litare M. O. [1 R. ;903.) - 

In principiu, fiecare- va căuta. a reduce corespon- _ 'denţa la limita minimă posibilă. 
Corespondenţa trebue redactată cu îngrijire, scrisă | Ţ citeţ, iar stilul va fi conciş și Clar, evitând frazele ne- 

%. 

 



„au desvoltare- prea mare, se poate întrebuința coala întreagă. 

E „vor Îi având, cu agrafe, așa în cât să nu se piardă. 

354 

itebuitoare; cati de obiceini. încurcă tnțelesul, Reguleie 
„gramaticale trebucsc păstrate cu slinţenie, iar ortografia 
„va fi-acea a Academiei române. Celor contrarii aces- 
tor dispozițiuni nu Îi se va da curs, (Vezi mai jos noua 

" ortogratie fonetică îa vigoare). 
Știlul telegrafic va îi scurt, şi orice cuvânt de pri- 

sos înlăturat. Contrariu, imputând celui care a semnat. 
In ceeace priveşte formularul de rapoarte și adrese 

se vor avea în vedere următoarele: | , 
„ a) Coală întreagă pentru acelea cu o deosebită im- 
portanță, adică acele menite a trece pe la mai multe 
autorități, atât la ducere cât şi la întoarcere, pentru a 
căpăta soluţia cerută sau propusă prin rezoluţiuni ; 

b) Jumătate de coălă pentru toate celelalte cores- 
“ pondenţe, afără de cele dela litera c. Ce asementa pen- 

tru toate ciornele: 
„€) Sfertul de coală pentru răspunsurile de primire 

de orice nâtură şi reamintirile de orice categorii relative 
la diferitele cestiuni -de serviciu, bani, efecte, cereri, di- 

"verse, etc.; 
d) Tablourile ce însoțesc diferitele corespondențe 

se vor face, de preferinţă, pe jumătăţi de coală. Dacă 

Se poate urma şi procedeul de a scrie - corespon- 
_denţa și tabloul pe o coală întreagă, întrebuinţând în- 

tâia jumătate pentru corespondenţă, iar a doua pentra 
tablou, : 

“Tablourile 'de dimensiuni mici se pot face pe sfer- +; 
“_turi de coală. în 

Când corespondenţa se [ace pe jumătăţi sau sfer- = 
„turi de coală se va avea grije a le ataşa anexele, dacă -- 

Prin jumătăţi şi sfert de coală se înțelege o sin- 
„gută foaie de hârtie, fără cămaşe. î 
"Orice raport, petițiune Sat -comunicare urmează a 

fi înregistrată în ziua depusă. 
„Cel care a. făcut rapontul, etc, și nu La depus cu 
condica de expediţie, are drept a cere numărul de în- 
registrare al intrărei. 

“Celui căruia s'ar refuza aceasta, îi rămâne dreptul 
a reclama autorităţii imediat snperioare. i   1 . A : 

 



  

ata 
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Dipozițiuni diş Ser viciul interior privitoare la corespondență   
    
   

    
    

   
     

  

   
   

   

uperioare se adresează ce - excluzând expresiunile de deferență ca de pildă ; „am o- 
noare'! ; „binevoiţi Vă rogi, „vă rog“ ete, cari se păa- 
trează numai în corespondența dintre autorităţile militare 
și civile, precum 

i torităţile militara 
inferioare către cel i i î | 

lor interioare 

| 0 Formă imperativ ca: 
„bine-voiţi, „Yeţi bino-voii: ; „Vă invit“, „vă fac Cunog- 
cut“ sau „bine-voiţi a lua cunoștință, „bine-rolți a n 
răspunde“, â Be comunica“, ete, - Ș Art, 659. — Corespondenja se inca pe hârtie albă 

II contorm formularului de rapoarte prevăzut în regulament 
I de adminiătraţie scriindu se numai pe jumătatea din dreapta 
NI eţei, aşa că cea din stânga ză rămâe libera pentru re- 

lei aus în slâoga, trebue să atea 
d scris „Regatul României“ sub Care ra îi imprimată Pa. 
jura ţărei“ iar În dreapta data și localitatea. d Sub Pajura țărei ae arată Comandamentele| superioare 
fin care este îucorporat, indivizionat sau imbrigadat cor- 
nul sau autoritatea dala care porneşte corespondenţa: cum 
Şi OCormpul .- . armată ' Divizia . |. 

4 În capul corespondenţei. se serie numărul de ording 
pir dedesupt numele autorităței care adresează și al aer- 

“leia către Care se adresează corespondența, (a vedea D10- 
felul alăturat) 

p. Art. 660.— “Poate lucrările curente, ordinele, râpoar- Ei te Aceste forme nu sg agăugă nici. chiar în serena, 
Ed 1viclu Pa E: î. Da



  

aourt, : : ă 

/ | 
E | S15 

is searhică, cu simple 7650- 
e $ 

: - 

ai fose de înţeles, dar docu- 

amentele sau instrucţiile 

e cari se bazează, jtecum şi opinia şelului... 

În fruutea rezoluţiunilor sau văspunsuri 

tele sau adresele merg, p> % 

luţii (răspunsuri) - acurte 

mentate, arătându-se : legile, regul 

lor, se sorie 

numărul -intrărei -sau al ieşirei precum şi data şi şe arată 

(scrie) . numirea comandamentului (serviciului) care tri» 

mite, precum și pe â aceluia către care se. trimite co- 

- vespondența, " | 

__” Răspumaurile trebue ai ae refere-la: No. Adresei aat 

ordinului căruia se răspunde, iar în corespondenţa adre- 

aată minişterului se adangă, în aceaf caz, numărul (nu 

mele) direcţiei delu care Ba primit ordinul său căreia î 

- răspunde. De exemplu : La No. 315 al Direcţiei a 3-a, etc 

Art, 661.— Spre a rămânea urma necesară a lucră 

“ ai, se trece în registrul de intrare, r&zumatul hârtiei ia 

:-în cel “de eşire coprinsul rezoluţiei. 

“Numai corespondența atingătoare de comptabilitate 

- cea, confidențială sau de mare importanţă, £e păatreas 

în original, lucrândii-se ordinile, rezoluţiiie: sau răspun 

- surile pe adrese speciale (de pe cari se păstrează copii 

referindu-se la numerile corespondenţei originale. - 

| Orice hârtie trebue închisă şi trimeasă in phe; & 

“ sigiliile necesare, când este. confidenţial. Pe plic se seri 

denumirea comandamentului, cari trimite şi pe acelei 

către cani se trimite, . cura şi numărul de eșire al cort 

pondenţei. | | . | SE 

Art, 662. --: Pentru 4 respondența grabnică se ii 

_ +rebuinţează „Depeșele poştale“: iar. pentru cea argeniă 

-„Depăşele telegrafice“ în cari se. vor întrebuinţă stil    

  
   
  

În fruntea corespondenței și pe plic se pune ada 

taţia „Depeje poștală sau depeşe telegrafică'“. - 

ROMANIA 
SR : 

a Bacureşti, Anpi fana O ziuă 

Corpul 2 armată > | - , | : 

DNo.T7 
No. 

Anul luna! ziuă No. 5 

Se va cerceta și răspunde etc. Divizia 4 Inlan 

| 44) 
catre  - zi 

sant o inna HUB “Brigada 5 a Total



  

Brigada 3-a infanterie către | Bine-voiţi ete . 
Divizia 4-a Infanterie aa 

LaNo. 5din o ne 
Am onoare a răspunde ete. Comandantul diviziei 

Comandantul Brigădei. i 
„+ General (X) „General (05) 

“No... o 
Anul luna. ziua E Ă 

Se va interveni ete, - a” 
CD i 

E No, Șeful de stat major 
“Anul luna ziua .. .-  .  LteColonel 
Divizia 4 Infanterie către 

Corpul 2 armată, 
An onoarta a trimite cores- 
pondența de faţă rugânduvă, etc. | Se 
“Comandantul Diviziei a 

General (X) 

Obseriaţii, — Dacă hârtia ar pleca de pildă delă! o/brigădă sau un regiment, -ori o companie, atunci în 
stânga sus, sub „Corpul . . armată“ se scrie şi celelalte 
comandamente „Divizia ete. din care face parte brigada, 
regimentul. care adresează corespondenţa etc.: jar în' 

„dreapta (Sub numărul. de. ordine) se scrie : Brigada (re- 
gimentul compania). . . către . 

- Dacă hârtia este confidențială sau are un caracter „mai personal dela comandant, la comandant, atunci se | 
scrie în dreapta sus (sub numărul de ordine) „Congan- - j :dantul corpului - (Diviziei) regimentului cutare ete. către 

i : D-nu Miniatru de războiu;_ D-nul tomandant al corpnlui 
«ete. — In rapoartele cari -se fac de câtre un 'ohţer 

|“? pentru un interea-a! său, san pentru a da relații despre 
!...0 însărcinere „miisie ce a avul etc,“ -—- nu 8 'mai acri6 în 
lânga „România“ ci sa înlocueşte cu cuvintele ofițer „„ superior (inferior) “sub care se trece numirea și No. co- „mandamentelor supericăre, iar în fruntea corespondenţei „4 serie ; locotenentul, căpitanul maiorul -cutare din re- 

"gimentul saw serviciu! cutare ete. a a 
Na ti, - 
* No. de intrare, 4 
**) No, de 'eșire, 

      
?



  

8 

Diferite alte dispozițiuni privitoare ia corespondență 

Nota 1. — Comandamentele să nu se mărginoască a 
transmite coreapondenţă între ele sau a o prezinta mminis- 

_erului numai cu cerere de „a se decide“ ci să rezume 
„chestiunile cuprinse în corespondenţă, să facă propuneri 

“po baza legilor sau regulamentelor, să indice scluțiuni. și 
chiar a-și da părerea asupra chestiunti despre care tra- 
iează corespondența : vezi ord, cir. No. 1583 M. O. 22 oi. 
1899 p. 556. 

Nota 2. — heiativ la modul d. a beneficia de cores- 
posulenţă prin telrgraime, vezi circulara No, 1729 M. O. 16 
din 1885; ord. cir. Ne. 4275 M. O. 34 of 1895 p. 838 
şi M. O. 51 of, -1901. care prevăd ca să nu se uztze 
de telegrame decât în cazuri de vădită ubgenţă iar re- 
dacția să se facă în termen scurţi ; contrar 's8 impută celor 
vinovaţi. la cazurile mai puţin urgente să se întrebuinţeze 

„depeşele poștale, 
Toate aceste dispoziţiuni sunt reamintite prin ordinul 

de mai jos al minsterului No. 4017 din 3 lunie 1906. 
Ca urmare ordinului circular No. 4275,26 Iulie 1895 

publicat în M. O. No. 34/95 şi ordinului circular No. 30 
din 25 Oct. 1901 publicat în M, O. No. 51 din 180], 
am .onoarea a vă ace cunoscut ca cu ocazia verificării | 
şi controlul conturilor lunare ce se prezintă de către Di- 
vecția (Generală a poştelor şi telegraielor pentru rambur- 
sarea costului telegramelor de stat expediate de către 4 
autorităţile militare, sa observat că cea mai mare parte 
din corpuri, uzează de telegrame chiar pentru mutaţiile 
grâdelor inferioare adică,. dncere întoarcere din concediu 

„_eşiri din spital, ete, care pe lângă că nu prezintă nici o 
"importanţă și urgenţă, dar Gă loc atât la cheltueli cât și 

Ja corespondență zadarnică. 
Cu onoare vă rog să binevoiţi a da ordin dia nou | 

corpurilor și serviciilor din comandamentul D-voastră, ca 
în viitor să nu mai uzeze “de darea telegramelor decât îi 

„numai în cazurile prevăzute în ordinul circular No. 30 
publicat în M. O. No. 31 din 190| care în ceeace pri- 

veşte redactarea telegramelor se vu .conlorma întocmai : 
dipea ord. circular No. Î7I3 publicat în M,-0. No. 16 ] 

N | 3 _ 
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679 | 57 
din 1885. şontrariu pe lângă supunere la: plată sa va lua - dispoziţiuni a se pedepsi cei abătuți dela acost ordin, Ia eceastă privință mai este şi ord, cir. 56 M. 0. 38 R. 1910. 

| „S3 atrage atenţiunea corpurilor şi serviciilor să se coniorme intocmai ordinelor cizoulare 30 din 25 Qat. 199] publicat în M. O. 16 e tvlegramele ce se expediază să fie redactate foarte scuri şi în sti telegrafic, Cele neconforine vor Îi imputate semnataruluice | : N „ NOa5d — Jeldiiv la corespondența ce se adresează ininiSteruju, sunt următoarele dispoziţiuni : - 2) Ordin general No, 1519 “M. O. 55j of. 1907 pag, 980. 
| Pentru a se putea da cnrs mai repede corespon- jei ce intră în minister, am onoare a vă ruga să bine voiţi a da ordin serviciilor Și corpurilor de trupă din co- mandament câ la corespondenţele ce au direct cu ministe- rul să arate exact în răspuna  No,- data și direcţia dela care a emanat ordinul. - 

Asemenea când un corp ds trupă, sau 88rviciu, se va . adresa direct Xânisterului, fără ca acel raport -să fie mo- tivat de vreun Ordiv, se va pune sub-adresa „,Ministe- aterului de război: și. direcţia în atribnțiunile căreia intră rezolvarea acelui râport, . N | Totdeodată se va ordin registratorilor ca cores- . pondența ce expediază ministerului să fie așezată în plicuri pe categorii şi No. de ordine a fiecărui serviciu în parte: Corespondenţele cn aasxe cari Be trimit separat fa- pachate tor purta indicațiunea „Teimia separat prin poștă“ 3 Notă. —- Acest ordin sa mai reamintit și prin ord, cir. No. 11 M.0 5of 1910. : d) D. M No. 186 M. 0. 23 R. 1910. . Având în vedere neceaitatea- de a se ușura cât mai “]: mult lucrările în birourile rainiaterului, “ : 25 Decidem : | | | Orice corespondenți destinată ministerului de război va Îi adresată 'de la punctul de placare, către direcţiă respectivă din minister și pe numele directorului superior pentru cea confidențială aan personală. 
. 
£ 

Coresponderiţa Privitoara la chestiuni gonerale, cari 
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“nu intră în atribuţiunile nici unei direcţiuni, va Îi adre- 

sătă sceretariatului general. i | 

-- Ohestiuniie de persona! ofițeresc vor îi-adrezate di- 

recţiunilor respective. e - 

Regiatratuza generală va înapoia orice coreăpondență 

caze nu ar îi contorină deciziuni de aţă. 

drept notilicaze. ai 
ji O, C. 46/8898 M, O. 32 R. 1910. 

Be tace cunoscut e5 pe >xiitor toate chestiunile de 

disciplină, justiţie. atacuri prin presă, ele. cum şi cele pri- 

- vitoare la personal, să lie adresate când va îi cazul, di: 

reețiunii | ministerul de război, (actualmente serviciu- 

lui pensonalului, secția ÎL) în “compstința căruia intră 

toate aceste chestiuni. a | 

4) 0. €. 36 M. 0. 26 8.1910. 

Pe baza înaltulai ordin de zi din 1910 fiind nece- 

sar de a se stabili din timp de, pace legătura intimă a 

celor trei arme, se ordonă ca pt viitor toate direcţiile 

din minister să-și comunice ieciproc dispoziţiunile ce iau 

care pot avea un interes “ganeral şi ca atare privesc nu 

numai o armă Gi întreaga armată. | 

— i 

  

          

    

   

  

   

    
   

   

     

- 

Pe de altă parte, pentru ca acsasta dispoziţiune de 

interes ganeral să nu jionească interesele sau dispoziţiu- + 

pile în vigoare în diferite arme, se- ordonă ca înainte de “Î 

a le da direcţiunile să se consulte împreună. îl 

Aceleaşi principii vor fi observate și de diferiți şefi 4ă 

de servicii din acelaș comandament cum şi de coman- | 

damentele de garnizoană, în orașle nude se găsese trupe - 

din arms diferite. - - | Să 

“Poate ordinele și dispoziţiunile, importante vor îi pe: 

viitor comunicate și - inapeotorului general al armatei, :f 

arătându-se întotdeauna și articolele din legi sau regula- SN 

menpte pe cari aceste dispozițiuni sau ordine se intemeiază. pi 

e) O 0.10 MO. 8oi.1911, a Y 

- Gonstatând că decizia ministerială No. 2 din 3 anu-.: 

“arie 1911 din dlonitorul Vastci, partea oficială, pag. 34 :[ 

relativ la modul de funcţionare a direcțiunilor și. servici- 

lor din miniater, n'a feat înţeleasă astia] ca aplicaţiunea ei 

practică să fie ferită dă interpretări deosebite, ordon câ, 

“până la întocmirea noului regulament al ministerului de .. 

-
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război să se aibe în vedere—întocmai-- uormele prescrise 
prin ordinul circular No. 23/320, publicat în Wansturul 
Oastei p. r.. No. 21 din 1908.  - 

Nota. 4. -- Ferancaraa coreapondenjei adresaiă cercu-" 
lui militar din Bacurești, plătind costul din fondul de 
întraţinere sau din choltualile de cancelarie ord. cir. No. 
27, M.0: 43 of. 1900 p. 193, 

Nota $. — Piata taxelor poştale de către corpuri, în conptul 
ofițerilor, a gropusilor, pachetelor şi corespondenţei trimise ate-. 
iierului de haine otițarești dia Bucureşii ord. cir. No. 24 M, O. 
27 R. 1904 p. 227. - Sa | 

Nota. 6. — Toaie pubiicaţiite ce se frimit imprimerii pentru - 
înserarea în Monitorul Oficiai, să fie scrise corect, să poarte scris 
de asupra în partea stângă, clar ş! cu litere mari, numirea corpului 
sau serviciulsi dela care emană şi fără a conţine cuvinte scurtale 
Ord. minist. 18:78 din 1899 şi No. 3881 din 1894 

“Nota 7. —— Pe lângă adresa oricărui minister, să.se treacă 
şi serviciul în atribuțiunea căruia cade lucrarea M. O. 3I p.r. 
1995 9. 3%. . 

Nota 8. — Ofţerii şi funcţionarii săna mai introducă în 
plicurile oficiale, corespondență particulară M O. No. 31 p.r, 1905 
p. 353. Sa 

Nota 9. — Ordin general No. 17:0M. O. 25 din 1893 pag. 
-648 (colezţli decizii pag, 193). Să nu s:ezedieze în grupuri mo- 
nede de aramă (în prezent de nichel) fiind prea voluminoase, ase- 

meni să nu se expadieza monede stă:ine sau gtersa; contrar se 
impută portul celor vinovaţi. 

- Sumele mai miel de 5 lei să se expedieza în mărci sau 
timbre fiar pe adresa de expediere să se noteze moneta. 

Nota 10 — Ordin circular No, 1899 M. O. pag 150 din 
1886 (colecţii decizii pag. 191). Pachetele ce se expediază prin 

poştă să fie sigilată cu ceară roșie, iar nu cu smoală. iar împa- 

chetarea să [ie făcută în condiţii bune de siguranţă şi soliditate, | 

'contrar perderile privesc pe cei ce nu sau conformat, 

Nota. ll — Ordin circular No. 23/320.M O 21 R 1998 relativ. 

la păstrarea unor noime privitoare la sem area corespondenţei 

din minister, modul de redacţie a conunicărilor, ett.. Vezi şi - 

nota 3, al.ede mai sus, precum și regulamentul actual al minis- 
terului de războiu (M, O, 16 R 1912) prin care se moditică parte 
din aceste dispoziţiuni. | 

“Nota 12, — Relativ la formalul hârtiei pentru corespon- 

dență şi acte publice, p-in jurnalu! coaşiuialui de miniştri pu- 

blicat în M. O. 15 R 1910 se hotărăs:; a “ 

- a) C să se întrebuințeze pentru coraspondentă şi comunicări 
uumai jumătăţi și sfeituri de coale. . 
- = Această dispoziţie s'a anulat prin jurnalul cons. publicat în 
M, O. 14 R 1912, revindu-se la formatul din trecut. 

  N



  

d) Rapoartele adrezate M- S. Regelui să fie scrise de pa- gina | şi 2 a unei coale întregi iar decretele pe pagina 3 şi 4 â aceleași coale, /- 
: C) Să se suprime în mod general ia toate ad ministraţiunile publice formula linală, așa zisă de politeță din corespondenţele oficiale şi care nu prezintă nici o unitate, Cu toate aceastea corespondenţa în arinată, coniorm instruc, anexa lit. V de mai sus şi a o“dinului următor se face după cazuri, pe coale întregi jumătăţi Sâu sferturi, "Ordinul ministerial NO. 10256 pin 22. lanuarie 1997, - „Se recomandă câ corespodența între autorităţile militare şi Chiar accea ce se adresează ministeruiui, să se facă numai pe jumătăţi pe cdale de hâriie. 
Coale întregi se înt'ebuințează numai în "corespondența cu celelalte departamente. 
Prin aceasta nu numai că 58 economiseşte fondul alocat: anual pentru cheltueli de caricelarie, care mai întotieauna se da- păşeşte. dac se evită-a se' forma dosare Voluminoase, se pierde o cantitate însemnată de hâstie neintrebuinţată, "Se va da ordine corpurilor şi servitiitor din comanda mentul dv, în 'acest sens, 

| Nota. — 13, — Ordin circula: No. 1M 0.2 p. 1.*1908 pag. îl relativ la modul expedierei corespondenţei prin serviciul poştal de către corpuri sau seiviciuri. 
Prin ordin circular No. 9.786 din” Octomvrie 1905 s'a pus În vederea corpurilor şi serviciitor, armatei dispoziţiunile luate de călre direcțiunea generală a poştelor, telegrafelot şi t:leloanelor . cu No. 38,205, relativ la simplizarea serviciului de manipulație a plicurilor oficţale. | 
Pirn aceste. instrucțiuni sau! rescris reguli menite a aai- gură Serviciului o bună funcționare şi mai cu seamă a preveni pierderea corespondenţi, în care sto s'a introdus peatru pii- curile de importanță specială regulă de a fi declafate ca recg- “ mandate.“ ” 
Cu toate aceasta, din cauza neobservării, reguielor stabilite. se întâmplă numeroaşe cazuri de pierderi a plicurilor oficiale, ceeace provoacă multe neajunsuri şi dă loz la numeroase coress- pondențe | | „_- Pentru acestea se publică din nou instrucțiunile diresțiunii generale a poșielor, cărora corpurile şi serviciile armatei se vor conforma întocmai. 

. 
Instrucţiuni pentru martipularea” plicurilor oficiale - 

- (Date cu No, 38205 din 7120 Septemvsle 1905) 

Depunerea plicurilor oficiale de către autorități se va face,” fie la oficiile teleg:afo-poştale, gări, birouri autorizate, agenţii: speciale, factorii rurali şi agenţii poşteli (secretarii comunali), lie depunându le direct în cuitile de scrisori. Ma  



    

  

Plicurile depuse în serviciul posta! pot [i încredințate am- ploiatului de serviciu fără nici o formalitate sau inscrise în con- dică de transport, în care s2 va certitica primirea lor. Se exceptează dela aceste reguli plicurile oficiale cari, . având o importanță Specială, vor purța adnotația: „Tecoinand tă“, Aceste trimetari vor fi tratate, în ceeace priveşte manipu- iarea lor, întocmai după regulele stabilite pentru corespondențele recomandate: iar de primirea lor se va Semna în condica de transport ca şi peniru celelalte plicuri oliciate. 
Plicurile oficiale depuse la serviciul poștal ca Corespon- denţă simplă sau recomandată, precum şi acelea depuse în cutiile de scrisori, vor trebui să îndeplinească următoarele condițiuni : 0) Să fie perfect închise, fără niel o urmă de reinchidere sau resigilare; 

e 6) Să poarte în față în scris, fie piia imprimare, scriere de mâuă sau sigiliu cu tuş, numirea autorităţii dela care emană; €) Să aibă număr oficial; | 
d) Plicurils cu un conținut voluminos să fie astiel! condi ționate în cât să puate rezista în curs de iransport; . €) Să nu aibă o greutate mal mare de:2 ktlograme, La prezentarea plicurilor oficiale în Serviciul poştal, ani Pioiatul va veriiica dacă indeplinesc condiţiunile spre a fi admise, dacă numărul plicurilor oficlale inscrise în condica de transport este exaci cu al celor prezentale și va semna de primire, cer- tilicând primirea numărului bucăţilor şi aplicând ştampila de zi a oficiului, | i „__ Piicurile oficiale prezentate la ghişeu şi cele găsiie în cutiile de scrisori vor [i ştampilate cu ştampila de zi a oficlului şi vor Îi expediate cu prima cursă, împreună cu celelalte corespondențe, formând legături etichetate după destinaţii. Ă 

sosi'e piicurile oliciale recomandate vor îi predate au- torităţilor destinatoare după regulile stabilite pentru predarea obiectelor recomandate, iar în ceeace priveşie plicurile simple ele se vor separa pe autorități și vor fi predate delegațiior res- „pectivi, înscriindu-se ca număr total în registrul sau carnetul pe - care trebue să-! aibi cu sine delegatul fiecărei autorĂi Plicuri!e oficiale ale autorităților cari .nu vor fi desemnat. un delegat oficial pentru primirea lor sau nu vor face cerere anumită, se vor distribui prin factori poştali ca şi corespondenţa simplă. 
i Acest sistem de manipulaţiune se va aplica și în serviciul: poştal rural, cu adăogire că' oficiile, gările, binrourile autorizate şi agenţiile speciale vor preda factorilor rurali plicurile oficiale simple ca și corespondenjele simple, iar cele recomandate după regulile stabilite pantru obiecte recomandate, . Factorii rurali la sosirea în comunele respective vor preda secretarilor comunali (agenţi poștali) plicurile simple înserise cu număr total în jusnalul de predare, pentru care li se va substri de primire; iar cele recomandate după formele legale,
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„Plicurile adresate autorităţilor cari se deservesc direct. de 
actorii rurali se vor preda celor în drept, după regulele de mai'sus. 

* Nota 14. — Ordin circular No, 14 din 1 Martie 1912, relativ 
la modul cum trebuesc redactate telegramele. M. O. 10 R. 1912. 

- Deşi in trecut s'au prescris, prin diferite ordine, dispozi- 
țiunile de urmat în privința-modului cum trebuesc redactate te- 

- legrămele şi când trebue să se lacă uz de ele, totuşi se observă 
__că unele corpuri şi 'servici . întrebuințează teiegralul pentru co- 

„ respondenţe cari nu cer urgenţa, redactate cu formule de poli- 
„„“tețe şi alte lungimi de fraze, cari ar avea locul numai în cores- 

pondenţa ce se trimite cu poşta. = “ 
„ Osebit, s'a conistatat că se trimit pfin telegraf comunicări 
cari ar putea ajunge la vreme și pe cale de corespondeţă postală, 

Cheltuelile cu telegramele fiind cu mult sporite din aceste 
cauze, alocaţiile bugetare nu sunt îndâstulătoare și ministerul 
este navoit a cere credite suplimentare. o | 

Pentru aceasta se atrag: din nou atenţiunea corpurilor şi 
serviciilor că nu trebute să înirebuințaze telegraful decât atunci, 
când .0: comunicare este deo importanță vădită și de un caracter 

„extraurgent; când comunicarea este grabnică cerută de interesul 
ordinei și siguranței publice sau pentru a se aduce la îndepli- 
nire un ordin întrun timp mai scurt decât cel trebuincios pentru 
expediarea prin poștă. - . | 

- "În toate cazurile, însă, redasţiă telegramelor trebutește să fie 
scurtă și precisă, spre a nu se „plăti Cuvinte de prisos. » | 

„--. Pe viitor, orice abatere dâla dispoziţiunile ordinului de faţă 
„Va avea ca urmare, pe de-o parte imputarea costului telegra- 
melor, iar.pe de a'ta, pedepsirea disciplinară a celor vinovaţi.. 

- Publicarea în „Monitorul Oastei* servă drept notificare. 
“Nota 15. — Modul adresărei corespondenței către minister 

D."M.-No. 147 M. O. 13 R. 1912. a . 
Având în veilere ltgea de organizare a ministerului de răz- 

boiu, publicară în- Monitorul Oastei, partea regulamentară No; || 
din anul grant, şi necesitatea dea se uşura cât mai mult lu- 
crările în biurouriie ministerului, 

ecid: | 
-. Coresponde:ițe destinate ministerului de război va îi adre-" 

_setă dela punctnl de plecare către serviciul sau direcţia respec- 
tivă, după. cunr se arată! | i 

Serviciul secretariatulul genera!; 
3 statului-major general; 

, gtograiic al armatei; E 
E personalului, recrutării şi justiției; - 

» controlului, contabilităţii, contenciosului şi pensiilor; 
» intendenței stabilimentelor centrale și a locurilor 

SR întărite ; 
- s-Direcţia 1 infanterie; = 
: ». -2 Cavalerie; - 

„9 artilerie: 
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Dicecţia 4 genii: 
" „9 marină; ai 

„  b sanltară; 
„7 întendenţâ; | 
„8 arinătură; : . 

| 9 şcoalelor militare; 
Registratura generală va înapoia oiice. corespondenţă care 

nu va fi conformată deciziuni! de față. i | 

* Publicarea acestei desiziuni în Monitorul Oastei servă drept . 
notificare, Ei a 

(A se observa ultima modificare 'adusă organizărei minis- 
„terului de Război M.. O. 8 R. 1919 şi Vol, îl). 

Nota 16. — Francarea corespondenței oficiule. Ord. M.-R, 

16,044/1915 (Ser. control) prin care comunică pentu exezutare, 
adresa dir. gen. a poştelor No, 68,807/915.. , 

In ultimul timp adesca ori plângeri din partea unor anto- 
“Ttăţi că serviciul poştal supune la plata taxelor poştale toate co- 

respondențele ce aceste autorităţi ie adresează particularilor sau 

pe 'acele cari le adresează personal unor funcționari sau persoană 

însărcinată cu diferite atribuţiuni în serviciul exterior. 
Avein onoare a aduce la cunoştinia Dv. acest caz, 

> 

> Tugân- 

du-vă să binevoiţi a pune în vedere direcţiunilor şi serviciilor - 
pendinte de acel onor. minister că dispoziţiunile art. 154 din 
legea de exploatare telegrafo-poştală nu admite ca asifel de tri- 
miteri sa fie scutite de taxele poştale şi deci piicurile oficiale 

“ adresaie persoanelor particulare, precum şi acele a căror adrese 
sunt formate pe nume personale, fie acele persoane chiar fancțio- 
nare, se vor taxa în contul destinatoruiui cu îndoitul taxelor poş- 

iale, conform legii, care prevede corespondența scutite de faxe 

pot circula numai între autorităţile constituite ale Statului. 

Nota 17. — Telegramele să fie s:innate desciirabii, astiel 

ca personalul telegralic să poată citi fâră gieutate, M. O. 16 

R, 1916. 
Nota.18.— Ordin“circutar No. 5211.648 din 4 Iunie 

1912. referitor ia întrebuințare „sorisoarei militare oficiale 

deschize*: M. O. 1TR, 1912. | | ” 

“Pentru ușurarea corespondenţei militare cu caracter 

necontidențial, între autoritățile militare, şi mai ales a 

întesni comunicarea mutaţiilor oaraenilor din diferitele ele- 

mente ale armatei; între cererile de recrutare deoparte, 

corpuai şi servicii de alta, s'a înființat "modelul alăturat 

de „strisoaie militară oficială deschisă“ în felul cărților 

poștale, 
Asupra modalui de întrebuințare al acestor imprimate 

nu se poate anume preciza cazarile, spre a nu limita în- 
_trebuințarea lor, ceeace faca ca si nu s2 atingă scopul 

- “pentru care sunt create și aaum3 înlesnirea cOrespoadonțe



să6 

  

În general, se Maage afențiuuea autorităților nuilitare însă, de a mu so face abuz intrebuințând serisoaroa mili- tară la corespoudeni jungi ci numai la simple notiticări aau comunicări de mutații, | „„. Scrisoarea militară ya circula pe liniile noastre poş-= tale fără taxă, dându-i-as numar ca la orice corespondenţă închisă, 
- Împrimatele se pot obține înaintându-se cererile îm- preună cu costul, socotit ii ban de bucată, intendenţei sta- bilimentelor centrale, care va dispune diatribuirea lor din depozitul de imprimate, 

- Cheltuiala se va suporta. din londul cheltuelilor de cancelaria, 
Prezentul ordin serveşte ca notificare. 

ROMANIA 

  

Scrisoare militară oficială 

către 
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a Ortogrăfia oficială 

Regulele ortogratice stabilite de Academia “Română în anul 1904 — publicată şi în M. 0. No. Il p. r. din 1907 pag. III... 
| [. — Inscrierea limbii tomâneşti se întrebuințe:ză urmă- mătoarele27 de litere: 

- - Pentru Vocale 8: a€.iouăa şii "Nomai în nume Pioprii strâine se Intrebulnțează şi pă i, „eic.: Staniey, Rămerbad, Wiirzburg. " Pentru Coasonante 19:bede ştirxaz 
Numai în nume proprii şi cuvinte străine se întrebuințeză literele și grupurile: 

*hjlm n pr,  



  

    

S87 

  

Fe qu, ph hu ve: Kat, kalium, Qaintilian, Aquiutania, Plippsburg, Thionvile, Thurgau, Wagner, White, Wiesbaden. Nu se -scrie: Mihalake, Sake, Take, equaţie, ci Mihalache, Sache, Tache, ecvajie sau ecuațe. 
Se scrie însă: kilogram, kilometru. Numele proprii de familie române îşi pot păstra ortografia lor : Kogălniceanu, Kretzulescu, Kalinderu, Quintescu. A IL. — În regulă. generala fiecare literă reprezintă în scriere. un anumit sunet al vorbirii şi Îiecare sunet al vorbirii se scrie Piintr'una şi aceeași literă. i In practică sunt însă câteva abateri dela acest principiu general ai scrierii; 

, Da a) litera 4 și ? însemnează amândouă acelaş sunet, . j b) literele c şi g reprezintă amândouă câte două sunate deosebite, : _ €) litera x reprezintă o grupa de două sunete, , N IL — Literele enuinerate mai sus reprezintă sunetele  cu- vintelor precum urmează : a 

Vocale 

a î aja amar, ard, mare, țară, buna, ştia, aduna, veded, auziă, 
| e ; Ce:e, merge, ceteşie, vede, Verde, şade. == Diltongul ea se scrie, ea -(nu €): ceară, ceapă, să dea, Să crează, neagră dreaptă, . ă . DE Terminaţiunea persoanei a 3-a a imperfectului verbelor în -e și ed (a bate, a veded) se s:rie cu -eă la sing. şi cu eau la plur': el vedeă, ei tăceau, ei băted, ei mMergedu, Ea i : inimă, pitic, negri, aflii, dormi, tatii, i ===: Se serie i (nu ID) și când se pronunţă semison (i con- „Soană) ailându se inainte sâu după vocală și formând diltong cu dânsa; asemenea şi la sfârșitul cuvintelor după vocale sau după Consonantă : - 

iară, iarnă, iarbă, roib, oi, iertare, doină, aibă, uitare, uimite, piept, fier, ; i-am luat noi, boi, doi, cei; burii, nori, mergi fraţi, drepţi, fii, fiii, căpili, vezi-i, batei, | ->= Spre deosebire, acolo unde i final este întreg şi întonat, se insemnează cu accentul grav (*): a auzi a lovi, a adormi, (vezi mai jos No. V). o | - :=== Terminaţiunea persoanei a 3a a imperfectului verbelor terminate la infinitiv în i şi «i (a sări a cobori se scrie cu -id la „Sing. şi cu iau la plur.: e! săriă, ei dormiau, | , „0: 0m, Orb, Oprea popor, noroc, SOC, Somn, soro, o casă, : „» Spune-o, am dat-o, _ De ” , ____ => Diftonogul oa se scrie oa nu 0) : poamă, moară, doarme, moarte, oameni, toacă, toarce, cunoaşte, . | W: [iul via, unsă, uşă, nume, bun, sună, nagiu, umplu, UMP, țăciă, facă, - 

Ii
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= Se serie u (au dj şi când.se afiă lualutessau după altă 
votală. pronunțat semisou „şi făcând: diitong. cu ea: ou, nou, bou, 
sau, fiu, telu, altoiu zăvoiu, vaiu ; nusaua, houd. 

“a: sărăcie, niăruat, Bătut, bunătate, învăţ adevăr, tău, său, 
supărare, til supăr, văd, împărat rămat, 

î —î: se scrie îndouă feluri: - 
a) Se scrie cu & în corpul: cuvintelor: sânge, plânge, cântă, 

cât, atât, vânt, vânz, vănzare, hatâr, mormânt cuvânt. când, rând 
siânt, —- toate formele verbale terminate cu "ând: cântând, vă- 
zând, făcând, mergând, urând (dela urare)... 
-"5)Se scrie cui la începutul cuvintelor; în, înainte, încă, Înger 
încurr, încerc, îndoit, înnot, îi, îmi, îţi, Îşi. î- * 

Se scrie asemenea cui; i 
- 1. În cuvintele compuse cum sunt: nendurare, neîmpăcat, 

pieîntâmpinat. 
"2, Interminările flexionare ale vorbelor în -riî, a uri, cobori, 

notări, târft, urim, cobarim, hotărâ, tărf, u ur, cobori, hotării, târ mt 
ui fad 'toborind, hotă! înd, tâsîad, 

Consonante 

b: bun brâu, sobă, bob, 
d: dau, adă, şed 
£ : fag, 7oz, fie filoiotie, fizică, tipografie, F ilip. 

( - == Nuse scrie ph Inlos def decât în nume - „proprii străine 
vezi 1 j 

: ham, hoţ, patrlară, hartă, arhivă, artere, himeră arhitect ; 
j: Jaf, fos," Blaj, viteji, (pl. dela viteaz), vitejie. 
1; lemn, toc, halat, desi. | - 
m : mare, măr, amar. 
n ; Nimic, NOroc, prune, nun.: 
pi pace, părinte, apă, dop, plop. 

; rac, sare, amărât, rar, | : 
să sac, casă, poveste, folos, o E îi 
4; şarpe, şedere, vești, poceșii, crești, creste, domneşii, i 

împărateşii, Piteşti, București, Negoeşti, știu ştilnţă, ștergar, mi- “3 
rişte, buştzan, chipeș, , 

== Nu se scrie 3 în loc de ș în grupul şt; “deci nu ; =sei, 
sce pentru -şii, -şte. „3 
"€: tare, telegral, Toma, uifal, tol; asemenea : teoiog, Teodor 

nu fheolog, Theodor. i 
- me Nu se scrie e în loc de € în gripal şț; deci nu; „se i 

„Sci în loc de -şie şii. SĂ 
și: fară, fepi, finut, aţă, trați, moţ, piaţă, linanje. 

[- +: vas, venin, Viaţă, voie, jilav. 
Z: 20r, 2eu, Zină. botezat, bizantin, luîrează, îndrăznei - Ș 

Zua, vezi, verzi, calzi, a mucezi, înverzit, încâlzit, rază, pază, 
vază. roză, nazal, poezie, engleză, îrancesă, lizică, ipoteci, Vizite, 
poziție văză nd, șezând abuz, 

   

  

   
   
    

   

   



    

€, ; Însemnează fiecare câte două sunete deosebite după poziţie .ii anume: _ | 1. La sfârşitul cunvintelor Sau Înaininte de consonante sau de vocae, a, O, u, ă, â, însemnează sunetele aspre &, g:'ac, sac, sec, cul, calcă, clopot, Cresc, crud, — ca, Cap, Cocoş, cot câine, cădere, zăcând, bucată, bucurie, * 
o bg, neg, stog, fag, glas, gros, grădină, grad, £ol,» gură, găsit, nd. 

- | 2. (nainte de e, i însemnează sunetele + (£) y (8) :ce, cetate ceată, icepe, cercei, facem, cine, cireșe, nuci, mici, cerci ; £c, geme, curge, ginere, pecingine, dregi, &ngii, meg, „Î,când c și g înainte de e Şi 1 îşi păstrează valoarea aspră se înseinează cu câ, gh. | chm, chiag, chiar, chică, chingă ; ghem, gerghet, Gheorghe, ghiată, Dghină negiob. X îosțmnează grupul de consonante cs: xitegrai, lexicon, Xerxe, [antlp, Roxolani, luxaţie, relaxare, Alexandru, hexametru IV — Dupliearea consonantelor se admite numai în urmă- toarele :azuni : AR 
. ). când provine din aplicarea a două cuvinte româneşti, din care înftul se termină şi al doilea se incepe cu aceeaşi conso- nantă siu da acelaș fel ; aceasta se întâmplă la cuviutele com- puse ăn pizițiunea în şi un cuvânt începător cu n sau m: înnotare înndiăre, înnoire, înnăscu i îmmormântare, îmmărmurit, îmmulţii, —>: poate însă scrie şi înmulţire inmormânțare. 2. Penti deosebire se admite duplicarea: lui s şi în urmă- toarele :uvin;: 

Masa d materie (ja messe) massiv, — dar masa de scris casea de bai, qassier, —dar casa de locuit, rassa de animale și rassa căugească—dar barba rasă, e V. —zentuare — Se însemnează cu accenţ grav (') vo-, cala care iârșeşte un Cuvânt, dacă este accentuață Şi nu are alt semn: făciibă'i: şeză, dorin auzi; cântă, lăudă, vedea şedeă mergeă, dfned, sâred; dar: ahotări, lăudă, ludă. . VI.'= Apostroful () se întrebuinţează Spre a se arăta elj- ziunea un vocale: n'a; (nu am), s'au (se au), Waduc (vă aduc) v'am ajuţi arătat, sau dus, — fin urmare nu se va scrie: celâ-/alt, cei-lalți ci: cele- lati, caldă ceilalți sau ceialalți, celelalte. IL— 'Trăsura de unire (-) se întrebuințează Spre a arăta. 

- 

„Notă. — Broșura O:tografică are ca anexa şi un glasar care U Sa mai trecu în manual, putându-se găsi la necesitate în 
MO, 11 pr. 1997 pag. 111,
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legea asupra soldelor în armată 

Sol!dele ofițerilor armatei; gradaţiuni şi sporuri de solidă 
Explicațiuni. relative Ia aplicarea în timp de război a sporurilor de 

- . solde pentru Generali, Colonei și Lt.-Colonei combatanți care 
- indeplinesc funcțiuni superioare gradului ” 

Soldele şefilor de muzică şi funcţionarilor civili din serviciul armatei 
Soldele ofiţerilor, şefilor de' muzică, funcţionarilor civili şi. maieștrilor 

în timp de război : . _ 
Drepturile la soldă în timp de război a personalului militar şi civil 

din Ministerul de război "precum şi dela toate serviciile şi cor- 
- purile de trupă sedentare " 
Idem a funcţionarilor căilor ferate şi personalul polițienesc şi siguran- 

ței generale MR 
Idem a preoţilor mobilizați la partea activă, asimilarea lor gradului 

de: Locotenent 
Solda trupei în timp de pace şi război 

- Accesorii de soldă; indemnitatea de activitate 
Indemnilatea de misiune şi de transport | : 
Indemnitatea de deplasare afară din garnizoanele de reşedinţă; tarif 

şi instrucțiuni . 
Diferite dispoziţiuni relative Ia indemnitatea de deplasare 
Indemnitatea de chirie şi mutare 
Modul de procedare al personalului militar când se transportă pe C. 

-F. R. cu foi de drum . 
Plata tarifului pe jumătate când ofiţerul călătoreşte în interesul 'său, 

idem la staţiunile climaterice pentru soție şi copii ; 
Transportul familiei ofițerului în caz de moartea acestuia 
Cuantumul indemnităţei de înmormântare ; acordarea ei numai pentru 

ofiţerii din activitate şi disponibilitate Ă 
Indemnitatea de reprezentare, prime şi alocaţiuni de hrană 
Calul de serviciu ce se dă ofițerului 
Prime de echipare şi alocaţiuni de hrană în campanie 
Alocaţiuni de hrană pe timpul concentrărilor, manevre, etc. 
Tratameniul prizonierilor, solda ofiţerilor şi hrana gradelor inferioare 
"Variaţiunea soldei. Solda în concediu de interese şi de boală; modul 

cum se procedează cu lichidarea soldei ofiţerilor care au obți- 
nut concediu de boală şi interese în acelaş an 

Solda de disponibilitate, rezervă, retragere şi reformă | 
Stabilirea situaţiunei legale a ofiţerilor şi gradelor inferioare deveniți 

impropii a continua serviciul militar din cauza boalelor şi in- 
firmităţilor dobândite în război “ 

  

provizorie“ 
Sprijinul acordat ofiţerilor de rezetvă demobilizaţi în Moldova 
Refineri din soldă; modul cum se execută . 
Validarea popririlor, nereţineri din solda gradelor inferioare nerean- 

gajate, suspendarea reţinerilor în timp de război . ; 
Excepţiuni pentru dificite provenite din delapidări, perderi, etc. în timp 

de război când se fac reţinari de 1/3 din solda fără accesorii 
Dispoziţiuni tranzitorii şi generale, drepturile ofiţeiilor şi gradelor in- 

a ferioare de rezervă 
E A III N 

1) Vezi erata dela firele acestei tabele,   
Drepturile de sold a ofiţerilor clasaţi în situațiunea -de „retragere - 
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tru ofițeri şi trupă în Basarabia şi: Rusia 746 
Alocaţiuni de hrană pentru ofiţeri, elevi, reangajaţi şi funcţionari ci- 

vili ai armatei 148 
Instrucţiuni. relative la sporul de soldă acordat funcţionarilor statului 

şi militarilor dela 1'Septembrie 1919 . : . 749 
Tabel de soldele militare, astiel cum a fost sporite dela 1 Sept. 1919 152 

Regulamentul legei asupra soldei în armată 

Soidele militarilor şi funcţionarilor civili din serviciul armatei 754 
Tabel de soldele şi accesoriile din soldă a ofiţerilor cu reţinerile nor- 

male pentru casa pensiilor şi tezaur 755 
Modul cum se face calculul soldei ofiţerilor 756 
Exemple de aranjarea operaţiilor în statul nominal . 757 
Soldele gradelor inferioare, destinaţia economiilor produse la ordina- -. 

rul trupei N ” : 157 
Modul cum urmează a se face cheltueli din .economiile ordinarului 

pentru procurarea obiectelor de menaj ! 758 
Soldele ofiţeşilor, data dela care curg. Interzicerea de a se face alo- 

caţiuni peste ziua fixată prin: decret la ofiţerii dimisionaţi şi 
puşi în retragere 759 

Soldele trupei, data începerii şi încetării drepturilor 760 
Soldele cuvenite militarilor în caz de moarte 760 
Gradaţiunile de soldă. Soidete Maiori şi Căpitani cu șapte ani 

| vechime, stabilirea drepturilor e 760 
Sporurile de so!dă „la Generali, Coloneli și Locot.-Coloneli în 

funcțiuni superioare 761 
Reţineri pentru pensie din gradaţiuni şi sporul de soldă 162 
Indemnitatea de misiune; cazurile când nu se acordă * : 763 
Indemnitatea de misiune pentru inspecțiuni şi -execuțări de ser 

vicii speciale- 764 
Cazurite când comandamentele acordă indemn., misii Na 764 

- Diferite dispoziţii privitoare la misii, acordarea dreptului de mi- , 
- sii conform legii şi regulamentului soldelor - 765 
interzicerea de a-se acorda misii ofiţerilor pentru servicii ordo- 

nate pe motiv disciplinar 1766 
Plata de misii şi diferite transporturi'ce urmează a se face din. : . 

diferite fonduri alocate în buget - 167  
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Tixarea zilelor de misii cuvenite ofiţerilor de intendenţă pentru 
verificarea gestiunilor şi facerea recinsămintelor 

Indemnitatea de misie în secrutare 
„Fixarea zilelor de misie pentru diferite servicicii 
Indemnitatea de misie pentru inspecția făcută trupelor de şefii 

erarhici 
Indemnitatea de misie în timpul campaniei | Transporturi, Indemnităţi pentru transportul cu trăsura şi foi de 

| drum pe căile ferate | Dreptul de transport pe căile ferate a ofițerilor aflaţi în diferite 
, pozițiuni ” 
Indemnitatea de chirie şi mutare; cazurile şi modul cum se acordă : 
Prime şi alocațiuni de hrană: prime de încurajare pentru lucrători 

din stab. militare | 
Caii de serviciu; modul cum se acordă şi se înlocuesc , 
Variațiunea soldei soldele în permisii și concediu, stabilirea date- 

lor de plecare şi înapoere reducerea soldei în caz d: întâr: 
zieri nejustificate A . 

Model de bilet de voe pentru permisii și concedii la trupă şi 
ofițeri. : | 

Șolda în spitale şi infirmerli pentru ofiţeri şi trupă | 
Modul de anunţarea părinţilor a soldaţilor bolnavi în spitale şi 

infirmerii 
Neţinerea în înfirmerii boale ochi a complectaşilor şi rezerviştilor 

peste termenul de concentrare | . 
interzicerea ofiţerilor bolnavi ce intră în spitalele militare de a 

veni însoţiţi de ordonanţele personale 
Respectarea de către corpuri a observațiunitor medicale puse pe 

bileie!e de eşire din spital, neputându-se suprima sau reduce 
zilele de concediu | ! 

Primirea şi tratarea în spitalele militare a bolnavilor civili precum şi 
a soțiilor şi coplifor ofițerilor şi reangajaţilor din activitațe 

Model de bilet de intrare şi eşire din spital - 
Solda în închisoare: Ofiţeri; trupă, reangajaţi 
Modul cum să alocă hrana când se escortează dezertori și ne- 

supuşi , 
Solda în captivitate, rezervă, retragere şi reformă, 
Lipsuri delia serviciu sau mutări; perderea Soidei pe timpul lip- 

sei. Terminele acordate pentru predarea serviciulu în caz 
de mutarea ofiţerilor | 

Incunoştiinţarea ofițerilor pentru diferite mişcări publicate în Mo- 
nitorul Qastei. 

Refineri de soldă Reţineri în folosul cassei pensiilor! RE 
Diferite note relative la reţineri; rețineri pentru casa dotâţiei 

oastei 
Reţineri din. soldele meseriașilor civili din serviciul armatei pentru 

pensiuni 
Rețineri de 3%/0 pentru tezaur . 
Imputații pentru pagub2 aduse statului; constatări, reţineri, Deci- 
| ziunea Ministerului, apelul !a Inalta Curte de conturi 
Imputaţii din solda gradelor inferioare | 
Reţineri din solda ofiţerilor pentru echipament, cal, eţc. , 
Interzicerea de a se impune ofițerilor cheltueli de reviste, ziare, 

cărți, teatre, banchete şi altele o 
Cesiuni şi datorii particulare. Interzicerea de a reţine din solda 

„„ Ofiţeriior datoriile. particulare 
Popriri judecătoreşti 
Modul cum trebue să procedeze corpurile în cazurile când “Che- 

mările în judecată, propriile, notificările, decesiuni şi alte 
asemenea acte de procedură, sunt îndreptate direct corpu- 
rilor şi trupă pe serviciilor armatei: 
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Executarea sechestrelor fiscale pentru urmărirea Ş încasarea veni- 
turilor statului de la militari ” 

Dispoziţiuni generale şi iranzitorii ;.otice cheltuială să fie pre- 
văzută în legea şi regulamentul soldei şi în buget 

Ordonanţări și plăți; modul cum se ordonanţeasă soldele ofiterilor 
. reagajaţii şi funcționari civili | | 
Certificatele de încetare de 'plată, modul și cazurile când se în- 

tocmesc, ” . | 
Aconturile din soldă ; cazurile și modul cum se acordă 
Reţinerile ce' se fac din solda oliţerilor la sărbătorile Crăciunului 

şi Paștelui. - 
Drepturile de soldă şi indemnităţi pentru ofiţerii şi elevii trimiși 

în Franţa pentru studii şi stagiu. , 
Modul cum se înregistrează In scripte solda şi hrana trupei, modul 

cum se cere şi se ordonanţează | 
Plata soldei trupei . . 
Hrana trupei ; starea de cerere ordonanţarea şi lichidarea ei 
Lichidarea fondului soldei și hranei trupei la finele exerciţiului. 

“ consemnarea sumelor pentru fondul aprovizionărilor de 
____« război și de rulment 
Modul cum se ordonanţează diferite accesorii din soldă şi in- 

demnități. 
Modul ordonanţării cheltuelilor de cancelarie 
Calculul diferitelor feluri de alocaţii pe zile : 
Modul cum se achită mandatele la administraţiile financiare, cazu- 

rile când se refuză plata 
Înaintarea la minister, fără întârziere, a operaţiunilor de or- 

donanţare, ! 
Reamintirea regulelor pentru lichidarea şi ordonanţaroa cheltue- 

lilor: modul cum se emit-și se predau celortîn drept plata 
impozitelor c.wvenite statului actele justificative ce se anec- 
sează, etc : 

Instrucţiuni nelative la funcționarea serviciului ordonanţării în 
timp de război e 

Modul predării ordonaatelor şi mandatelor, de plată - 
Stabilirea alocafiilor şi lichidarea corpurilor, registrele şi scriptele 
=. „ ce se țin; situaţia zilnică | 
Bilanţele de lichidare, foi de zile, verificarea actelor 
Acontul permanent ce se ordonanţează corpurilor pentru soldele 

Ă ofițerilor, soida si hrana trupei ' . 
Calculul soldelor și reținerilor. Exemple practice de cum se calcu- 

lează soldele la ofiţerii noi numiţi, înaintați în grad, grada- 
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Diferite dispozițiuni relative la caii de trupă şi cei ofițerești; primi- 
"rea remonților şi îngrijirea lor în vagoane ” 

Primirea furajului : îngrijirea remonţilor la corpuri, maleidizarea 
şi măsuri în caz de boale contagioase 

Distribuţia remonţilor la schimbaşi ; exercitiul remonţilor 
Marcarea remonţilor, Reformarea cailor 
Caii morţi, ucişi sau dispăruţi 
Dispoziținni relative la ocrotirea remonţilor în primul an de 

servitiu pa 
Interzicerea gradelor inferioare de a Incălica caii de trupă afară 

din serviciu , - 
Modul de distribuţie a cailor de tracțiune uşoară 
Mânijii care se nasc în grajdurile corpurlior de trupă 
Adăpostul cailor; modul cum trebue să se facă 
Caii de serviciu ce se dau de Stat ofiţerilor 
Modei de proces-verbal - 
Dispoziţiuni relative Ia caii cumpăraţi de! ofițeri cu banii lor pro- 

prii sau împrumutaţi dela casa de credit | 
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Economiile ordinarului; responsabilitatea comandantului 

corpului asupra sumelor cheltuite. mai mult decât 
alocaţiile 90: 

Socotelile între oiiţerul cu aprovizionarea şi casier 908 
Explicaţiuni asupra economiei ordinarului rezultată în li- 

vretul de ordinar și inscrierea în contul de gestiune 909 
Statele nominale pentru plata hranei în bani 910 

„ Lichidarea hranei trupei, borderoul de cheltueli 910 
Hrana în natură. Foile de zile respective provizorii 910 
Foile de zile numerice pentru cai 911. | 
Model de tabelă de costul hranei trupei pentru stabilirea 

alocaţiilor 912 | 
Explicaţiuni asupra trecerei alogatiilor când hrana se pro- 

cură în natură, în total sau în parte | 913 | 

    

Anexa lit. C. Instrucţiuni pentru alocaţii diverse cuvenite 
corpurilor, lichidarea furajelor şi lemnelor; intocmirea 

contului de gestiune în bani, 

Alocaţii diverse cuvenite corpurilor ; modul cum se ordo- 
nânţează şi lichidează | 9i5 

Lichidarea combustibilului şi furajalui 916 3 
Registrul gestiunei: în bani, fondurile ce coprinde , 97 . 
Verificarea şi stabilirea conturile de către ofiţerul “de în- 

tendenţă la verilicarea gestiunei în bani 918 i 
Verificarea registrelor gestiunei în bani - » 919 Ș 
Controlul portofoliului şi al reţinerilor din soldă 921 
Intocmirea actelor, de portofoliu în așa fel ca să se în- E 

lesnească controlarea lor 922 EI 
Inapoerea la corpuri a trrplicatelor conturilor pentru a servi | 

ca act la portofoliu 923 fi 
Destinația actelor gestiunei în bani, Caz de mobilizare; ş 

modul verilicărei actelor la partea activă. şi centrală 924 !iă. 
Comisiunea micstă pentru controlul actelor campaniei 925 și 

Modificări aduse ulterior anexelor din regulamentul soldelor i] 

Modificarea aparte din dispoziţiunile coprinse în instruc- N Ș 
țiuniie lit. B şi C din regulamentul soldelor 025:P 

Intoemirea borderoului pentru cheltuelile cu solda și hrana O 
trupei; modul primiret soldei trupei de către com- 
panie; statul penieu pâinea reangajaţilor; verificarea 
livretelor de ordinar, modul electuărei operaţiunilor 
la fondul de răsboi şi la fondul soldei şi hrana trupei 92 j
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Registru de partide 

, 

Moditicarea unor dispoziţiuni din anexele regulam. sol- 
delor relative la alocarea şi lichidarea hranei în bani 
foile de zile, etc. . N , 

Idem relative la lichidarea soldei și hranei concentrați 
Idem la ordonanţarea și lichidarea lemne şi furaje 
Idem la modul verificarii de către ofiţerii de intendență 

a conturilor în general | 

ANEXA 1 
Tabele relative la calculul cotirei vaselor, se află anexate 

la Vol. 1 Partea I pag 462 

ANEXA II 

Centabililifatea militară 
Principii generale relative la contabilitatea militară 
Descrierea principalelor registre întrebuințate în contabi- -  ditatea militară: modul cum se operează în ele și 

se verifică, exemple şi modele de registre 
„Registrul zilnic de primiri și cheltueli 
Registrul gestiunei în bani . 
Registrul de sumele aflate la „portofoliu şi de datoriile 

ofiţerilor . 
Registrul cassei corpului 
Livretul de soldă şi echipament 
Regiştru de referate pentru sumele date casierului 
Facerea referatului SI 
Verilicarea referatului de către ajutorul comandantului 
Registrul cu recipise pentru primirea fondurilor | 
Registru de solda ofițerilor 
Registru de procese-verbale 
Registru de primiri și censumaţii ii 
Regisfru efectelor și obiectelor de mobilier şi diverse 
Registru de vechimea efectelor de îmbrăcăminte 
Registru de seriile. echipamentului 
Registru uneitelor portative şi trăsuii!or de terasieri 
Registru de subsistenfe 
Registru cu bonuri sau buletine cu maică peniru primiri 

Sau vărsări 
Livrei pentru administrarea ordinarului 
Regisirui ad-ţiei compăniei,. (escădron, baterie, bastimeni.) 

- Registru de magazie, pentru materiale de transtormaţii şi 
consunații 
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1) La pag. 70 nota 1 a se complecta „Ordinul mimisterului 

de război No, 20388 din 1919 (Direcţiunea intendenţei). Ş 

2) La pag. 755 la solda de Căpitan cu 7 vechime se va : 

trece în coloana | Lei 466,66 iar în coloana II Lei 526,66. d 

3) La pag. 881 la solda do Locot, Colonel în îuncţie supe- Î 

rioară în ultima coloană a se trece Lei 9,66 în loc,de Lei 8.66. f 

4) La pag. 931 $ 1 rândul al 8-lea dupe cuvântul etc, a! 

se trece „este un“ att administrativ, în loc de acte. sau act ad- ; 

ministrativ. N : 

5) La pag. 931 $ 3 rândul al 4-lea în îoc de cuvintele ; 

„care ne mișcă/ se va trece care se mişcă neincetat etc, - | 

6) La pag. 933 $ 6 rândul al Q-lea în loc de cuvântul e- j 

xacți se va trece execuțiune pentru a se ciți „n cât mai bună e-g 

xecuţiune etc. | . | 

7) La 943 la modelul registrului zilnis de primiri şi chel-j 

tueli la cheţtuiala No, 5 a se rectifica în loc de 41230, trecân- 

„du-se 14230. ” | 

8) La pag. 941 al. 4 Ia inele rândului | în loc de cuvân 

tul. capitolul se va trece „capitalul“. p- P 

9) La pag. 948 la „Total egal cu ceeace a rezultat în regi 

zilnic Ca felul aflat etc., se va trece ca „fond“ aflat etc. 

*) Mai înainte dea se consulta manualul, ţrebueşte a se face îndrep-: E 

„ tările prevăzute în această erată, e



   

  

     
   

    

      

       

LEGE. 
ASUPRA. 

  
7 CAPITOLUL 1 

Solda 

a) Salda ofiţerilor 

„Generai de divizie . . ., 
Genera! de brigadă sau contra-ami. 

[1 Bă cu instrucțiunile relative. 

  

_ SOLDEI IN ARMATA 

_. 

ART. 1.—Soldele ofiţerilor armatei se Îixează astfel: 
Gradul | Lei lunar 

General de corp de armată . . . 1500 ( Vezi nota 
1300 | jpde mai 

ral sau asimilat, . «1100 - Colonel sau comandor sau asimilat 800 - Locotenent-colonel sau căpitan co- 
 mandor sau asimilat. . . , , 650 d Maior sau locotenent-comandor sau : d asimilat, . , a, 500 - Î Căpitan sau asimilat. . „400 zi Locotenent sau asimilat, | _ - 300: - Sublocotenent sau asimilat. „260: 

i soqugaNOta 1: — Vezi nota 8 Ia finele. acestei legi cu tabloul de soldete ||: actuale, astfel cum au fost sporiie prin decretul lege No, 3883.19/2, tmpre-- a 

” 

     



    

„- Nota 2, —- Prin legea publicată in“, 0, 2 R sur s'a fixat următo- 
rele retribuţiuni pentru gradui de general de corp de armată, cu începere 
dela: 7 Ianuarie 1977: | 
- Soldă „i 2 Let 1300 lunar, 

ldem. activitate. .,., up 300 , în condiţiuniie 
art. 20 legea soldelor. 

ldem. misig afară dia garnizoană Lei :30 pe zi în condiţiunile art. 71 

"Nota 3, —- Prin legea publicată în M, O. 9 R. 1917 se faființase gra- 
dul de „ajutor de sublocot.“ pentru plutonierii combatanți dela pârţile active 
ce se distinge iau în fața inamicului, având drept la solda şi indemnitatea 
gradului de sublocot, Această lege însă s'a anulat prin decretul lege pu- 
blicat în M. O. 2 R. 1979. 

ART. 2. — Maiorii şi căpitanii, după 7 ani de ve- 
chime în grad, primesc o gradație de soldă respectiv 

„egală cu '/e şi */ din dilcrenţa între solda gradului şi â 
aceia a gradului imediat superlor.. 

Gradaţiile se plătesc: numai la întâi Aprilie al anu- 
lui următor împlinirii vechimii. (Vezi art. 9 din regul. 
soldelor.) 

ART. 3. — Generalii de brigadă, coloneiii și locot.- 
„ colonelii combatanți, care. vor Îi numiţi la comanda unei 
unităţi superioare gradului lor, sau în o luncţiune si- 
milară, vo: primi. o soldă sporită cu 12 din diferenţa: 

- între solda gradului lor și aceea a gradului imediat 
superior... 

Acest spor va fi primit după 5 ani de vechimnă în 
„= grad pentru generali şi coloneli, şi după 4 ani pentru 

locot-coloneii. (Vezi. art. 9 din regulamentul soldelor). 
Notă, — Ordin circular No, 22.753 din 15 Noemvrie 

1917, privitor la aplicarea. în timp de răshoi a art, 3 du 
Ă legea soldelor. (M. 0..38 R. 1817). - A: 
„. Modul de aplicare al art. 3. din legea Asupra soldei 

+. în armată, privitor la sporul „de soldă cuvenit generali- Și 
lor, co lonelilor Și locotenenţi! or-coloneli combatanți numiţi - 48 
comandanţi ai unei unităţi superioare gradului lor,—este ș 
„desvoltat, cum se ştie, prin art. 9—-12 'bis inclusiv din 

„.. regulamentu! acelei” legi. astfel cum aceste art. au îost 
= modificate prin înaltul decret No. 1.794/911, publicat în 

Monitorul Oastii p, î. No, 24/014 și. Monitorul Oficial 
„No. 37/4911, -.* . | | | 

Minisţerul fiind consultat asupra modului în care “| 
trebuesc aplicaţe aceste dispoziţiuni în timp de răsboi, ; 

„găseşte necesar să reamintească şi să „ordone cele „ce 
urmează : LT | 
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Conform art. 11 din acel regulament, sporul acesia de soldă, consistând din */, din diierența între solda gradului şi aceea a gradului imediat superior, se cuvine nu- mai acelor ofițeri combatanți cari Ocupă vreuna din lunc- țiunile anume fixate de acel articol, Intre aceste luncţiuni Sc VOr prenumăra şi generali de divizie numiţi comari- danţi de corp de armată cari vor avea drept la acest spor la îndeplinirea vechimei de 5 ani În grad ca şi ge-: naralii de brigadă numiţi comandanți de divizie. 
Se reamintește că, potrivit afl. 10 din regulament, acest spor de soldă nu se cuvine decât pe timpul ailărei Oliţerului în aceste luncțiuni cu acelaş grad. Prin urmare, când otițerul nu a lost trecut de la comanda unei unităţi su- perioare la alta corespnnzătoare gradului său sporul la, soldă îi încetează cu începere din prima zi a lunei urmă- toare, iar în caz de înaintare în grâd. din ziua înaintărei. - in timp de război, ordinea de bătae aprobată de M. S. Regele, având aceeaș tărie ca şi oricarui alt înalt de- cret releritor la complectarea cadrelor comandamentelor armatei, vor avea drept la acest spor de. soldă toţi cei _ prevăzuţi la “art, 11 din regulament, fie că au lost numiţi din timp de pace, definitiv sau provizoriu, la o comandă superioară gradului lor şi menţinuţi prin ordinea de bătae la acecaş comandă sau la o altă superioară gradului fie că ia comanda superioară gradului au fost nitniți prin or- = dinea de bătae posterior decretărei moblilizărei armaței, 
Acest spor de soldă se va aloca ceior care întrunesc - . aceste condițiuni, din ziua când au împiinit vechimea de 5 . ani în grad, în activitate, generatii și colonelii şi 4 ani lo- cotenenţii-coloaeii, aşa cum se prevede la art. 3 din lege însă bineințeles numai pe timpui cât. vor exercita efectiv comanda Siiperioară ce ii s'a încredințat, Da 
Sporul acesta iăcând parte integranlă din însăşi solda ia cuantumul -cuvenii fiecâruia se va adăoga şi sporui de . Î/5 prevăzut de lege pentru timpul de război, | 

„Ministerul a primit cereri ca la calcularea vechimei ||. . pentru siabilirea acestui spor ia soldă să se socotească îndoit timpul de campaiie Asemenea cereri sunt inadmi- i. sibile deoarece, contor legiiisilor în vigoare, timpui de -. Campanie se socotește îndoit numai la pensiune, iar cele- “iale îndemnizări şi prestaţiuni pentru timpul de. război 
Pestii ae - îi 
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sunt anume fixaţe de legea soldelor între cari nu se pre- 
vede și îndoitul timp de campanie. 

Aceste sporuri de soldă fiind caiculabile la pensiune, 
"aliniatul 1 de sub. art. 10 din regulament prevede că 
ele 'se stabilesc pin deciziunea ministerială, publicată în 
„Monitorul Oastei“; cum însă ministerul nu este în mă- 
sură să cunoască exacta situaţiune a fiecăruia, din acest 
punct de vedere, cei interesaţi își vor înainta cererile 
lor, cu toate relaţiunile necesare, conlirmate de autorită- 
tăţile ierarhice respective, spre a li se putea recunoaşte 
acest drept prin deciziune ministerială. 

ART. 4.—Soldele inginerilor şi răecanicilor militari 
“navali. cari corespund gradelor olițereşti, sunt cele pre- 
văzute în tabela de la art. 1. 

ART. 5— (Astiel cum a lost modificat prin legea 
“promulgată la 19 Martie 192 M. O. Il R, 1912). 

| Penru șelii de muzică: şi luncţionarii civili soldele 
"se fixează astfel: 

| Funţiunea „Lei lunar 
SID a m 

Inspectorul muzicelor „650 
Şei de muzică principal , . 500 
d clasa l „400 
» Hi » | "5 Il .. «-300 Pi 

» » 3 » DI a. 260 ” 

» „de birou clasa Ă „ 400 
» | Ă » «300 - 

Sub- şei de , , , | > 250 
_ ap IE. 200 
Registrator arhivar cl - 1. 200 

pH 150 
| Copist caligrat „a 150 
- „ Clasal . , , „ 140 
pH „120 « 

Grelier cu titiu academic . 400 
e „ clasal „ , . ...300 
pp Moe „250 

Inspectorul muziceior după o vechime de-7 ani în | 
această luncțiune va primi un spor de soldă de 150 lei | 
pe ună. :   
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Nola. 1. — Laari. 5 din legea soldelor se introduce în etarhia 
funcționarilor civili din serviciul: armatei, fuucţiunea de șef de 
birou principal retribuit cu 500 iei pe lună M. O. 4 R. 1917. | 

"Nota, 2. — Vezi instrucțiunile ministeriale la nota 8 relative 
la sporirile de solide, cu tabelele de -soldele actuale. 

ART. 6 — Funcţionarii şi maeștrii din armată şi din 
marina militară, precum, şi în general, orice alt personal 
aflat în serviciul armatei şi marinei care nu este pre- 
văzut în legea de față, vor fi plătiți cu salariu sau di- 
urnă după regulamentul acestei legi și prevederile bu- 
getare. (Vezi nota 2 de mai sus). 

ART..7. — (Astiel cum a fost modificat prin legea : 
publicată în Monitorul Olicial' No. 223 din 25 Decembrie - 1916, şi M. 0, 29R. 1916), 

„In timp de războiu soldele d; accesorii. se sporesc cu 
'/s parte (20%) la toți ofițerii, şefii de muzică, funcţionarii. . | o 
civili şi maeştri mobilizați“. 

Nota |. — Personalul militar şi civil. din ministerul de raz- .- i 
boiu se consideră pe acelaş picior de războiu ca şi trupele de - îi 
campanie, având aceleaşi drepturi și îndatoriri. M, O. Oficial No. 
113 din 20 August 1916 şi M. O. 20 R. I9I6. 

Personalul militar și civil d: la toate serviciile şi corpurile . : 
de rupă sedentare au aceleaşi drepturi, din punct de vedere al 
diverselor prestajluni ca și cel dela partea activă M. 0.25 R.. 
1916, vezi și expiicaţiunile din M. O. 26 R. 1916 trecute în vol. 
II la legea şi regulamen:ul măsurilor excepționale. 

Nota 2 — În campania din 1913, asemeni s'a acordat sporul 
de solidă de !/; (20)/,) la toţi cei mobilizați de pe timpul cam- 
paniei (20 lunie ia 31 August 1913) M. O. 19 R..19H3. 

Nota. 3, — Funtijonari C.F. R. au drept la pestaţiuni 
militare, numai cei care fac serviciul în zona armatei (operaţii şi De 
etape) M, O. 26 R. 1:16. Vezi detalii nota 2 şi 3 de sub art, 50.” 
de mai jos. 

| Nota, 4, — Prestaţiunite la care au drept personalul din - 
serviciul poliției şi siguranței generaie M. O 26 R, 1915 şi M. 
Olicial No. 112 din 1916 (vezi notele de sub art, 50 de mai jos 

ldem pensionari rechiziţionaţi şi funcționarii cassei. dotaţi= 
unei oastei acelaş monitor. - “ ! 

Nota 5— Relativ la sitnajtunea preoților mobilizați la par- 
tea activă, conform instruzţiunilor asupra atribuţiunilor preoților 
în armată din 1915, este desretul No, 778 M. O, 22R, 1917 „din 
25 lulie da mai jos; vezi asemeni “şi instrucţiunile din M. 
O. 26 R. 1916, ” - 

Art |. — Din punctul de vedere al soldelor şial celorlalte | 
prestaţiuni, preoții mobilizați ia trupele și serviciile de la ar- 
mata de operațiuni şi pe câi tima vor iace eleciiv serviciu la 
acele cospuri şi servicii, vor îi consideraţi ca asimilați gradulu - 

d   
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„de Jocotenent,“âvână dreptul. la -soida “sp 
“celelalte” îndemiiizări. cuvânite acestui grad;- e, 
ua. etul. Serviciului“ religlos' dela. Marele. Cartier General va Ii 
asimilat, din acest -punct de vedere gtââului -de-colonel, iar, aju- 
torului său gradului de maior, - : i e 
„Art, 2: ==. Preoţii asimilați gradului de Jocoteuent;: în ccn- 

dițiuniie art: procedent: dacă se vor distinge prin vădite aie de cu- 
aj, bărbăție, abnegaţie şi. devotament, în exercitatea misluni lor, 

vo: putea îi înaintați ia gradul asimilat de căpitan, având drepturite 
2de la dată înaintării la solda şi accesoriile cuvenite acestui grad, 
, înaintăriie în acest grad se vor fzce prin înalt ordin de zi, bazat 
-pe propunerile titulor şefilor ierarhiei, militari şi avizul conform al 

- gelului serviciului religios delta Marele Cuartier. General, 
„m Art, 8. —- Preoţi prevăzuţi la art. şi 2 de mal sus, sămaşi 
iufirmi din cauza evenimentetor războiulsi, precum şi: urmaşii celor 
„morţi din aceleaș căuze, se vor bucura de dispoziţiunile de sub 

“ art. 4 din legea generală de pensiuni, privitoare ja pensiunile oliţe- 
“tlior şi asimilaţilor acestora, morţi săurămaşi infirmi din cauza evo= 
“mimentelor răzhotului,: PRE MI 

Art, 4. — Modul în care se va executa setviciul religios în timp - 
„de război la „paitea activă, determinarea semnelor dinstinctive ale- 
acestor preoți precum și regulacăa raporturilor: de serviciu cu au- 

„torităţile militare şi ecleziastice se vor stabții instrucţiuni emanate „dela Ministerul de război, 
i ” 

„ART. 8& — (Astial cum au fost modilicate prin legea - 
citată la art. 7 de măt-sus).. + >. a 

Zi «Solda şi hrana gradelor - interioare va fi.cea pre- 
„văzută în reguiamentul acestei legi “Şi în buget. - 

„ Solda reangajaţilor și diteritele lor îndemiiizări-vor fi 
„cele prevăzute în legea pentru reangajarea -grădelor in- 
„„erioare în armată: PoE 

„An timp de război solda” tuturor reangajaţilor mo- Îi 
„. bilizaţi din serviciul: activ ori din celelalte. etemerite ale - 4ă 

„- armatei se sporeşte cu 1/5-(20%0).: sata a 
„„__ Acelaș spor. se va aloca şi. celorlalte: grade inieri- 

„Oare nereaugajate, mobilizate, îie că sar. găsi în. terme- 
+ nul legal de serviciu, fie că ar lace paşte: din celelalte 

Clemente ate armiatei, tăsă numai cu „incepere de la 1 
anuarie 1977, em „Notă — Vezi explicățiuni asupra soldelor,:sor şi alocaţii zilal:e de hrană cuvenite 'gtadeior inferioare: “mobilizate * şi tunc= - Monarilor-civili ai armatei; ia nota 3 de ș 4-50 -de- mai: jos.  



    CAPITOLUL-IE i 
Accesorii +. 

a) Indeinnitate de activitate 

  

“. 

ART. 9. — (asfel cum a fost: moditicată prin legea _ . citală la art. BL Se a „Spre a putea faca. faţă la diierilele obligaţiuni ale Doziţiunii de -ofiţer în activitate, se - acordă ofițerilor şi asimilaţilor o îndemnitate de activițate: precum urmează. : 

  

Grasui a Atibumar 
„General de corp de armaiă a 300) „General de divizie . . . 250. tă General de bigată. . .. -200 
Colonei . ... .., „0.450 — Loco. Coloma 100 Ă Maior 80 . 
Căpitan e 60 a Locotenent ) Ie Ie . Sub-locoteneut -) - : m 30 a inginerii şi mecanicii” navali 'an aceleași îndemniţaţi ca și ofițerii, | Insp&rtorul muzicilor are o îindemnitate de 100 lei +. iar după 7 ani „Vechime, această indemnitate va: fi de ji 150 lei pe lună. | 

și Şeiui de muzică printipal are o indemnitate de 80 lei: Șelul de muzică clasa 1 are O indemnitate de 60 lei, „a Şefii de muzică clasa1l şi ill au indemnitate de 50 lei; Ţ ART. 10. — Indemnitatea de activitate poate Ti spo- | rită prin lege bugeiată, dar niciodată micșorată; ea nu : 4. este supusă la nicio reţinere, pentru pensie sau altele și nici nu poate îi urmărită sau cedată, afară “de ex- cepțiunile prevăzute în aceasta lege. a Hotă. — Vzi tabloul da soldele actea!e, la rota 8 de la: fineie acestei iegi, -. i | E, -     
b) Indeimnitate EFă futute şe ide traaspori | 

| ART. 11. — Oiiţerii şi asimituţi i Sărcinaţi cu mi- E - Siuni sau: inspecţiuni, afară. de gâriizoana lor, au. drept 3 la 0 iridemnitate-de misiune, precuni urmează: . 

    

  
    

1) Vezi legea-citată la art, 1, i  



  

-- Şi la maximum de 4, din acea a olfiţeritor. (Vezi notele ; 

  

   
" Giadul | Pe zi lei 

Gerieral de corp de armată. „30 
General de divizie . „95 

„General de brigadă a 22 
Colonel . , 18 — 

-  Locot-Colonel . , ă „15 
Maior . , , , 13 
Căpitan DR , „II 
Locotenent ) 9 | 

N Sub-locotenent ) i 

(Vezi notele de mai jos), 
In caz când misiunea durează mai mult de 10 zile 

indemnitatea se reduce Ia2, pentru zilele ce trec peste 15 
Dacă misiuuea curează mai mult de 20 zile, in- 

demnitatea 'se reduce Ia 7, pentru zilele ce trec peste I5, 
Aceste reduceri nu se efectuiază când misiunea se 

îndeplineşte în garnizoane deosebite, 
Pentru străinătate indemnitatea de misiune se în- 

doisște; ea se reduce ca mai Sus, însă respectiv după 
15 şi 20 zile. 

ART. 12, — (Astfel cum a fost modificat prin legea 
citată la art, 5). . 

« Pentru îuncţionarii civil” indemnitatea de. misiune 
„se va stabili prin „egplameni fixându-se proporţional 

  
    
   

   

    

      

de msi jos). = 
Pentru şefii de muzică și inspectorul muzicilor ar- îi 

matei, indemnitatea de misie.va i: Să 
Inspectorul - “muzicilor, cu 7 ani vechime, 18 lei pe zi i 

. „- Mâingu. 151.» 
_ Șei de muzică principal 13 n nn 

3 clasa IL 11 » i 2 4 | 

Şeli , » n 5 Ii și ii 9 PD 

Nota |. — Ordinul circular al Ministerului de războiu “ 
(Direcţia intendenţei) No. 15092 din 28 Iunie 1919 | 

> relaliv la plata îndemnităței, de „deplasare, ii 

Am onoare a vă Îace cunoscut, că prin rezoluţia mi- ii 
_nisterială pusă pe seferatul acestei Direcţiuni No, 12309 $Ă 
„din 14 iunie 1919, sa aprobat a se plăti ofițerilor, funcţi- $ 

=
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onarilor civili din serviciul armatei şi reangajațitor, când . se deplaseză alară din garnizoana de reşedinţă, pentru 
execuiarea a diferite servicii, următoarele cheltueli de 
deplasare, pe timpul cât va dura scumpeiea actuala, care 
cheltueli se acorâă în tocul actualelor misii prevăzute de: 
legea soldelor; 

â) Oliţerilor generali 75 (seaptezeci şi cinci) “ei pe zi 
b) = superiori 60 (şeasezeci) 
c) _ „  înferiori 50 (Cincizeci) , 
d) Funcţionarilor civili 45 (patruzeci și cinci) , 
e) Reangajaţilor de toate 
categoriile ............ 20 (douzeci .) 

Comandamentele sunt rugate a dispune ca corpurile 
Şi serviciile să trimită în delegaţie ofiţeri, numai pentru 

y » » 

) » » 

» » 

» » 3 

„Cazuri importante şi bine justițicate şi numai în cazuri | 
când serviciul comandat, nu poate fi executat de un 
grad inferior. 

Sub nici un motiv nu se va admite a se trimite ofi- 
țeri cu cereri de efecte sau imprimate, pe lângă că n'ar 
avea dreptul de misie, dar se va' lua și următoarele mă- 
Suti de rigoare. 

Când se trimite oliţeri ce intră în prevederile aces- 
tui ordin se va certilica ordinul de serviciu, de către 
Comandantul său autoritatea militară, unde a avut, de 

„executat însăreinarea, la prezentare şi plecare, pentru 
a se vedea câte zile a fost reţinut la autoritatea unde a 
avut misiunea specială. | 

Corpul sau serviciul câre a trimis oiițerul în misiune 
va certifica pe lângă efectuarea serviciului şi ziua când 
a plecat din garnizoană în misiune, și când s'a prezentat 

> 

din nou la serviciu, pentru-a s& putea stabili zilele între- | 
„ buinţate în misie. - 

Acest ordin de serviciu, cu aceste certificate, se va 
atașa la conturile de cheitueli. or 

ceste dispozițiuni intră în vigoare dela data de 1 
„ lulie adică, se va plăti misia în aceste condițiuni: pentru... 

zilele întrebuințate după 1 Iulie: 1919. 
„ Plata acestor cheltuelide deplasare. se va face din 

„„ creditul de războiu, după conturi în regulă. 

    

N



i,
 

a 
ate

u 
T
I
N
 

ia 

   
    

    

RR Notaa, “Ordinul circular a a “Ministerului de pă zboi : “pi. 
"=: recția intendenței) . No. 16775 din- 9 Jolie. 1919 relaliv la 

cuantumul îindemnităței de deplasare , 

--- "Urmarea ordinului circular No. 15092, comunicat 
- D-voastră cu No. 15382 din 30 lunie 1919, am onoare 

a vă faze cunoscui, ca în ceeace priveşte cuantumul in- 
" demnit! “ilor de deplasare, sa făcut următoarele modificări : 

    

   
   

          

     

       
  

“1. Ofițerii generați „75. lei pe zi j 
2» superiori 60 „a | 
3... interiori 50 i 

4. Reangajaţii 20 „n 
5 Trupa Bop n 
„7, Funcţionarii civili. plătiţi ” 

până la 300 lei exclusiv 20, „„ 
8. Funcţionarilor civili plătiţi 

până la 600 lei exclusiv 50, „ 
9, Funcţionarilor civili cu solde 

mai mari de 600 lei - 60, „,, 
n acest sens, vă rog sa binevoiţi a da ordinele 

-D: voastră corpurilor de trupă și serviciilor în subordine, 

“Nota 3, — Ordinul circular al minister:dlui de războiu 
(Direcţia inlendenţei) No. 25293 din 1 Septembrie 1919 
relativ la indemnit. deplasărei, — 

In ărma ordinului circular No. 15092, ministerul: a 
„lost înlrebat-de diferite comandamente dacă indemnitatea 
_aeordată prin aceste ordine, .este ori nu supusă la redu- 

-“cerile prevăzute la Art; 11 din legea soldelor ; după cum 
„> este supusă indemnit tatea de. mi sie, 

E În această privința ;: am onoăre a vă face cunoscut, 
“că prin. rezoluția ministerială, pusă pe. reieratul :acestei 
"direcțiuni No. 21286/919, chestiunea Sa timis în studiu 
'“Comiteiului Consuitativ. ai lat endenței, care în şedinţa 
dela 18 August a. c. prin procesti ve; bai No. 4 „1919 a 

“ stabilit următoarele - 
71) indemnitatea de dei iusare nordată cu -0id. circular 
"No. 15092 din 28 Iunie: 99; și complectaia cu ord. 16775 
„din 2-lulie 1919 nu este stDusă la. resiucerile -prevăzuie & 
“de Art. Îl din iegea soidei, “Cum însă prin acordarea a- 4 
E cestei indemnitaţi de . deplasare: se angajează fondurile - 

4 
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„interval de 30 de zile, olițerului . dacă nu a terminat; serviciul, va trebui să ceară şi să obțină un. nou ordin de serviciu pentru restu! de zile de care ar mai avea  : nevoie arătând documentat în. răportul său și cauzele zi 

ministerului la 0 cheltuială destul de. inseninată, după un; NE 

pentru care se cere acesta prelungire de timp. . 
2) In privinţa ofiţerilor, funcționarilor civili din ser- viciul armatei și reangajaţilor detaşaţi afară din garni- zoana lor de reşedinţă, la diferite corpuri și servicii, s'a. hotărât să procedeze coniorm art. '4 din legea soldelor, adică să -i se plătească indemniaate de - deplasare prevăzută de ordinul circular No. [5092 şi No. 16775/919 când nu trece de 5 iuni. însă dacă detașarea este mai mare de 5 luni, li se va plăti atunci. dedreptul indemni- . tafea de mutare şi eventua! de chirie la care au drept, Potrivit Art, 14 din legea' soldei Şi Art. 30—33 din re- gulamentul -legei soldai. - 
3) In cazul însă când nu se cunoaşte dinainte du: îi rata detașarei și pentru că ofițerul nu poate să aştepte ..... timpul pînă când se va cunoaşte acestă detaşare, i se va plăti indemnitatea de deplasare până la 5 luni, însă după normele care se va. da această indemnitate, adică: după una lună de zile ofiţerul să ceară şi să obţină_un nou ordin de detaşare; iar după 5 luni, va înceta de a mai primi orice îudemitate de deplasare, bineînțeles de soldă accesorii, scumpete, etc. cuvenite gradului său, 

Art. 13, — Când ofițerul se transportă în interes de serviciu dintro garnizoaoă întralta, în tară sau în 
sirăinătate, el va avea drept la foi de drum sau la 
plata transportului. - . 

Nota 1. — Opdrnul ministerului da războiu (Direcţia în- 
tendenței) No... din. retaliv la plata 
îndemnităţei de tranaport . 
Am onoare a vă face cunoscut că prin rezoluția mi- 

nisterială pusă pe procesul verbal .No. 3919, al Comi-. 
tetulului Consultativ al intendenței, sa aprobat a se plăti - 

e 

„ofiţerilor şi funcţionarilor civili din serviciul armatei, când 
Stint însărcinaţi în garnizoana de reşedinţa a îndeplini 

Pe lângă serviciile: ce Îac în mod permanent, şi alte ser- 
- „VICIi sari mu intră în datoririle. lor generale, e îndemnitate 
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de transport pentru trăsură echivalentă cu jumătate din 
indemnitatea de deplasare ta care ar avea dreptul conform 
„ordinului circular No. 16775 din 2 Iuiie 1919. 

Această indemnitate de transport se va plati numai 
în Gamiizoaneie: București, iaşi Galaţi. Craiova, Kişinău, 
Cernăuţi şi Sibiu, pe timpul cât va dura starea actuală 
de scumpe şi până când Ministerul prin noui- dispozițiuni 

i « va hotărâ altiel. - Aa 
Ordinul circular No. 33638 din 33 Octombrie 1913, 

relativ la acordurea zilelor da niisii cu economie şi-pentru 
servicii bine justificate, 

Din cauza scumpetei traiului, ministerul a căutat să 
vie sub o lormă oarecare în ajutorul ofiterilor şi cu or- 

„dinul circular No..15092, complectat cu No. 16775 din 8 4 
lulie 1919, a sporit într'o măsură destul de largă indem- : 
nităţile de misie prevăzute de arţ, [i din legea soldei, 
iar prin ordinul cu No. 19492 din - 25 Iulie 1919, în ve- 
derea unei descentralizări a serviciului, a hotărât ca co- 
mandamentele de corp de arinată şi diviziile indepen- 

„dente să aprobe şi să ordonanțeze aceste indemnităţi, 
precum și cele de transport „;mutare' ete. 

Tat în-scopul de a se veni în ajutorui ofiţerilor 
"și a le uşura traiul, sa sporit alocaţiile da hrană, îăr 
> dela [| Septembrie, după cum se şti& au. fost sporite şi 

soldele. - = , 
In prezent_se poate deci afirma că, ministerul prin 

dispozițiunile luate a asigurat situaţia materială a ofiţeru- 
lui şi l-a pus în condițiuni de afacefață cu prisosință 
vieţei, pe care o secunoaştem că este destul de grea. 

_- “Trebue. însă ştiut că aceste sporuri s'au-putut da 
ofițerilor cu mari greutăți şi sacrificii și că finanţele Sta- 

"tului abia pot iace faţa acesror plăţi. 7 Ă _ 
Se impune deci din partea organelor militare, che- 

mate a aproba şi ordonanța toate aceste sporuri de a- 
locaţii, o deosebită grije, ca. să nu se facă risipă în banul | 
Statului, şi să nu se aprobe decât conturile cari vor îi „ 

“pe deplin justilicate de o nevoe imperioasă și numai - 
pentru servicii regulamentare, | 

“In această privință sa lăsat prin ordinul cu No. 
25293 din 1 Septembrie 1919, comandamentelor deplina 

” Ăaciultate de apreciere, * . - 

           



  

    
  
  

   
Astăzi ministerul este sesizat că în unele comaiida- mente se aprobă indemritări de misie, nu numai pentru - serviciile regulamentare, asifal rum s'a prevăzut de or- dinul sus menţionat, da: se âprobă misie şipeutru ser- vicii ce cad de drept în atributiile de serviciu ale ofi- ferilor cum este de exemplu cazul ofiţerilor şi reanga- jaților dela armata de operaţii, cari se trimit în inspectia sectoarelor după zona de operaţii, precum și al ofiţerilor trimişi în diferite delegaţii Şi al căror serviciu s'ar putea - foarte bine îndeplini de către grade inlerioare. 
Comunicându-vă - D-vs, toate acestea, vă rog a da ordinele ce-veţi crede de cuvinţă și în special serviciilor de intendență, ca pe viitor să observe cu cea mai mare” atențiune de a nu se-mai prezinta pentru aprobare şi „ ordonanţare, decât.acele conturi cari sunt în adevăr jus- tilicate de o nevoe imperioasă și bazate pe un ordin de Serviciu în reguiă dia care să reiasă pe deplin necesi- tatea trimiterei ofițerului în miste, 
Se va pune așenienea o deosebită atențiune a- Supra numărului de zile ce se cere ca misie pentru ca acest... număr să nu lie mare în raport cu timpul în care Sar fi putut efectua serviciul. 

- Altiel ministerul: va îi nevoit să restrângă facultatea comandatnentelor de a aproba asemenea cheltueli pu- tându-se chiar reveni la vechile alocaţii. 

c) Indemnitatea “de chirie şi de mutare 

“ART. 14. — (Astie! cum a foat modificat prin legea citată la art. 5). | a 
In caz de mutare sau detaşare în interes de ser- 1. viciu, mai îndelungată de 5 luni şi după 29 Septemvrie 4, sau 23 Martie, ofițerul va avea dreptul la transport în 1] : socoteala statului, pentru sine, soție, copii, servitori şi |” toate bagajele. (Pentru timpul de războiu, vezi nota de |. mai jos de sub art, 17 | „ Pe lângă transport, ofiţerul va avea drept şi lao | indemnitate de chirie, după contractul de închiriere şi - “maximum până la indemnitatea de activitate de 6 luni pentru generali, pe 7 luni pentru coloneli, pe 8 luni 
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“ pentru lotot:eoloneli “i maiori, pe 9 luni „pentru ofițerii 
inferiori. 

Se acorda deasemenea ofițerului O , indemnitate de 
N mutare după cum. urmează: 

m _ “imaurat sau Inăurat 
- E + văduv €u fără - Ne- ? | Ga a 4 ul | copii eopli__ însurat | 

Ofiţeri generaii , , 900 600 400 

„superiori . . 700 500 300 
, inferiori . „500 300 200 

Inspectorul muzicilor şi șefii 
"de muzică principali , 700 500 200 

Sefii de muzică cl. ], HI șilil 500 3090 200 

ART. 15. —- In caz de mutare psin înaintare. în- 
demnitaţile de mai sus se reduc la '/2. iar în cas de 
dislocarea corpului de trupă la-i/.(Vezi nota I de sub 
art. 17 de mai. jos. -” 

Indemnitatea. de mutare nu e acordă decât odată 
cu mutarea casei şi lamiliei ofițerului. 

Nota î. — Oliţerilor mutaţi prin înaintare li se acordă - 
“ledin ind, de mutare și chirie, care va.fi aceeau gradului 
“din carg înaintează. Ord. minist. - “No, 3864/910 (Dir. In- 

tend.)> . 

Nota 2. — Ofițerii. mutați - la "comande. şi! “funeţiuni 
superioare gradului los, şi cari un au vechiinea de 5 ani 

“ca generali şi colonel: şi 4 ani Lt.-colonel, spre a prini 

  
sporul da 1+ fztre sold» lor şi a gradului imediat supe- 
“rior ; ah drept ln îndewni ăți de mutare şi chirie întreagă 
Acei cari au vechiroea 'în grad, primesc jumătate dia $ 
aceste indemnităţi, Oit. M. No. 673/1911. (Dir. Int.) 

ART. 16, — Ofiterii mu taţi prin corisimţimânt, după 

la transport, ca la ari 14. 

sesc. serviciul activ și se stab lesc în alt oraş. 

iamiiiei şi al unei ordonanțe. 
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_ ART-17, — În concediu de boâlă, ofiţerul. care 4 
merge la băi în țară are drept la transportul Său al |. 
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"cerere, sau ca. măsură .de disciplină, nu au: “drept. decât i 

La acest transport au drept și ofițerii când pără- $ .
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„Rota 1. Urăitul circului Muizsi, de: rdzdoiu No, 25426 * din 2 Septemb, 1919 (Direclia întendenței) relatiu la 2n den - nitatea . de. mutare 

„Prin ordinul circular No. 19429 din 24 Iulie 1913 s'a prevăzut cazuiile când ofițerii au dreptul la indemni- tățile de mutare prevăzute de art. 14 din legea soldelor. 

lamilia iar ca bagaje duc 2-3 lăzi Sunt; îiisă cazuri, dup i cum ne fate cunoscut M, C. G. ca unii Ofiţeri deşi sunt „Mutsţi în zona 'de operaţii, ei Însă își transportă cu „sine familia şi întregul bagaj, avâad garnizoană. lor chiar - in- zona de operații ; asemenea au fost ofițeri cari au fost mutaţi din zona interioară în zona de „Operații, 1ă- sându- și familia şi, bagajele în „Vechea garnizoană Şi în 
garnizoană cu totul alta decât aceia În care a. avut fa- milia. - i a : Negreșit că Aceste categorii de ofiţeri au dreptul la indemnitatea de mutare. Ss cere însă ca dispoziţiunile |. art. 30 din legea" soldelor să fie îndeplinite întocmai, : adică ca Oiiţerii sa-și fi transportat efectiv bagajele şi i Familia ; fapt ce 'se va „constata. prin, certificarea „șefilor - î+ de corpuri făcute pe conturi, Ordinul circula No, 19429 ă a ii se punejiin -aplicare dela 28 Octombrie 1918... a 4 Nota 2 Ordin circular No. 54, relativ la modul de :| procedare al Personalului mifitar “când -se fransportă pe F, R.-cu foi de drum. po (M. 0. 37 R. 190) | 

+ Se aduce la cuneştință ofițerilor. şi funâționarilor ci- [vili ai armatei că atunci când Îşi. trânsportă pe C.E R. “| familiile, ia concedii medicala sau mutări, să atragă atea- -. tițiunea cassierilor cari liberează “biletele bianco pe baza . : țoilor de drum să sorie pe acele bilete deosibit de in- D.Ş ădioaţia „militar“ şi aceea de „familie“ funcţionar civil ete. - i Aceasta, în scop de a se evita -nedumeririle ȘI inoj- pdentel   e. provocate adeseori în tren între ofițer sau fune- |      
       

urmă au lost remutaţi în zona interioară, însă între 
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 “ionari militari și personajul de centrol al c. î -r., prin 

faptul că pe' biletele bianco cu cari se transportă soțiile 

copii, sorvitorii, ete. ai olițerilo: se obişnueşte. a se face 

numai. menţiunea a „militar“, şi nu se poate lace contro- 

“tul -cina călătorește cu acele bilete. 
In asesi sens direcțiunea generală a căilor ferate a 

Just dispoziţiuni și a aduce la cunoțtinţa ministerului a- 

ecastă procedare pe viitor, - 

ART. .18.-— Când. ofiţerul călătoreşte în interesul său 

personal, el va plăti pentru sine 1, din tariful căilor 

ierate sau a! bastimentelor Statului, Când călătoreşte 

vara la steţiuniie climaterice, el va plăti, pentru „sine 

soţie și copii '|, din tarif. 
ART. 19. — In caz de moarte a ofițerului, în acti-. 

vilate sau disponibilitate, familia are drept la transpor- 
tul ei şi al corpului în orașul unde va avea loc înmor- 

mântarea. E : 

Familia mai are drept la o îndemnitate de înmor- 

mântare egală zu solda pe o lună. (Vezi şi art. 29 din 

î-  veguloment). 
Nota | =: Ordinul Ministerului de Război No. 7202 

> din 14ervarie 1911, (Dir. sanitară), 
An ouoara a reveni la ordinul ciroatar No, 3217 dia 2 

Tunie 1910. | | | | 

„Pa baza aprohârei pusă de d-l Ministru asupra ra- 

“portului No. 34.633|911 al serviciului. contabilităţei ; bine 

voiţi vă rog a cunoaște ca indemnitatea de înmormântare 

pentiu ofiţerii din activitate şi disponibilitate încetaţi din 

viaţă, va îi egală cu solda bugetară fără accesorii din 

care nu se îace nici o reţinere pentru pensie sau tezăur 

(exemplu : pentru un maior va fi 500 lei, căpitan 400, etc,) 

Rog să binevoiţi a da cuvenitele ordine în consecință. 

Nota 2. —— Relativ la acordarea indem, de înmor- 

mântaxe, vezi publicaţia de mai jos a ministerului din 

M.:0. 16 of. ÎŞI: 
Legea soldei în armată prevede a se acorda ajutor 

- de înmormântare pentru otiţerit din activitate și disponi- 

“Dilitate și numai pentru. aceştia este prevăzut fond în buget. 

Zilnie, însă se primese la minister cereri pentru a Be 

acorda asânsiicz. ajatoare şi pentru. ofițeri sau grade in- 

ferioar€. din rezervă, retragare, relormă și veterani, 
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Ministerul neputând acorda acestora niei un ajutor se aduce la cunoştinţa generală să nu se mai intervie cu asemene cereri, întrucât cu regret se ver .clasa la dosar, 

d) Indemnitate de repreainiare 

ART, 20. — Șeful statmajorului general și eomaa- danții de unitați formând corp În parte, precum şi ai şcolilor pot avea e indemnitate de reprezintare, care se va fixa prin regulament şi legea bugetară. 
Această inderinitate este destinata pentru întruni- rea ofițerilor la comandariţii lor, 

CAPITOLUL. 1 

Prime și alocațiuni de hrană *) - 
ART. 21. — Elevii din şcolile militare, când sunt || înaintați ofițeri, primesc o primă de echipare de. lei | 500, iar cei destinaţi trupelor călari primesc și un cai | de serviciu. Acest cal se înlocuește după fie-care 7 ani 

+ 

| până când oliţerul înaintează la gradul de maior. Ş Nota, —. Ord, minist, No. 14227 din 15/1—913 (Bir. intend,) i: Ofițerii înaintați din grade inlerioare, au drept numai la 1/ ] din piima de echipare, de oarece legea soldelor nu prevede a- ț] Setmenea prime pentru ei, 
- * ART. 22, — Se acordă de asemenea un cal de ser- viciu, în aceleaşi condițiuni, căpitanilor - de stat-major, proveniţi din trupele pedestre, aflaţi în serviciu de stat: „major sau la trupă, precum şi căpitanilor' din trupele Hi] pedestye, însă: numai odată, când sunt înaintați la gra- Hi dul ge maior. (2) po 

1... Nota 1. — Ordin circular No. 45 din 27 iulie M. O, 31 p.r, „1911, privitor la darea cailor pentru serviciul căpitanilor din tru= Fj:pele pedesţre chemaţi ca stagiari în serviciul de stat-major. EI Articolul 22 din legea soldelor hotărăşte să dea gratuit E. icăte un cal pentru serviciul căpitanilor de stat-major proveniţi 'din trupele pedestre,; :) 
7 — 

  
    

    
    

     

    
   
   
         

     
   
  

  
   

  

*) Vezi dispozitiunile generale relative ?a cati ofițeriior trecute Ia Macle regulaăentului legei soldelor, sub art. 99, o 2) Vezi dispozițiunile generale relative ia cail ce se acordă de stai ofițerilor, tresute la finete regulamentului legei soldelor, sub art, 99 
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_ Avându:se în vedere că dintre căpitauii absolvenţi al şcoa- 
lei superioare de războlu sunt unii chemaţi ca stagiari în ser- 
viciui de stat-niajor;- unde chiar de nu vor rămâne definitiv, to- 

“uşi au posibilitatea de a deveni malori în arma lor, s'a dispo- 
_zat a se da şi acestora câte un cal pentru serviciu dela regi- 

- meritele da cavalerie sau dela depozitul Cislău, după cum va 

hotări miriisterul la.data când va primi cererea ofițerilor. aflaţi 

A această categorie. | , | 
__- Rămâne însă bine stabilit că acesta este primul şi ultimu E 

cal dat de Stat pentru serviciu, pe temelul art. 22 din legea soli - 
delor şi un altul nu vor “mai primi, fie că ofiţerii primitori vo- 
[i înainfaţi la gcadul de maior, île că până la acea dată vor 

pierde cail prin moarte sau vor deveni nelolositori servicluiur 

„din orice Cauze 42), Si a i 
a D-nii comandanţi respectivi sunt rugaţi să binevoiască a lua : 
“măsuri în consecință, A ” -i] 

- Publicarea prin Monitorul Oastei ţine loc de notificare. EI 

: . 

: 

4 

] 

  

Nota 2. — "Ordin circular pe întreaga armată_No. 530 
din 12 Mai st. n. 1919. M, O. 21 p. of. 1919. | 

"Având în vedere referatul direcţiei cavalerizi sub No. 42 - 
__ --din 1919, din care rezultă că nu se mal pot procura cai pe 

„vechile prețuri din cauza scumpetei şi greutăţei cu care se gă- 

„"sesc azi; | a x . 

Având asemenea în vedere că din însăşi provinciile reali- 
- “pite .(Transilvfhia, Bucovina şi Basarabia), recunoscute ca pro- 

ducătoare de cai,-nu s'a mai putut remonta::pentru trebuinţeie 

armatei decât pe prejuri. aproape întreite decât cele obișnuite. 
Pentru aceste motive s'a hotărât următoarele: . 

__Q) Pe viitor preţul cailor pe care Statul îi datorează ofiţe- 

rilor, fie pentru serviciu, în conformitatea -articolelor 21 şi: 22 

„din legea so!delor, fie pentru înloculrea calfor proprietate pier- 

duți pe timpul și din cauza executării serviciilor -comandate, se 

„stabileşte în mod uniform pentru toţi ofițerii din toate armele și 
-de toate gradele cu drept la asemenea cal, până la suma de lei 
2.300 da fiecare cal; _ 

„__:.B) Procurarea se va face prin comisiile de reinontă ale 
“armalei, ” 

  

  

    

    

    

      

        

   

   

      

= Se pot însă cumpăra şi din comerţ, do către ofițeri însăși 
„„.. “dată au posibilitatea, în limita aceleeaş sume. 
E “In acest caz, caii cumăpraţi se vor constata. şi “preţul de 

4 

„către comisiunea regimentară, Pentru olițerii dela trupele pedestre îp 
„şi acei dela diferite servicii, constatarea şi prețuirea callo: cum- | 

    
„7 părăţi se va face de către comisia regimentului de cavalerie sau ; 
„artilerie cel măi aproplat de-corpul unde contează ofițerul cum- . 
„pătător, : -. - | 

ae e arii i ii i 

: ___.. 2) Vezi. aispoziţiunile generale relative la caii ce se acordă de sta A] 
-- Sfiţeriler trecute iinete regulamentului legei solidelor. sub arț. 99. - 3
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- Rezultatul se va consema întrun proces-verbal în cate se: va arăța,; vârsta şi sem nalmentelă calului, starea în. cara se pă- seşte, suma la care a fost prețuit şi dacă îndeplineşte condiţiu- . nile cerute cailor Ofiţereşti, hotărând. asupra admiterii sau res- pingerii. 
n 

În cazul când se admite, procesul Se va inainta ministerului -. , (serviciul remonitei) spre a ordoria de. urmare: | €) Stabilirea dreptuiui la calul de serviciu (art. 21 şi 22 „din legea soldelor) precum și a celor înlOcuitori pentru caii pro- pietate morţi din cauza serviciului, se face de către minister, pe baza cerergi olijerilor prin rapoarte individuale înaintate pe. cale ” ierarhică ; 
Ra | | ăi d; Vor beneficia de caii remontaţi pe preţul ștabilit ma Sus numai ofițerii cari posed aprobarea ministerului pentru Caii „de serviciu ori ca despăgubiri, cari 'însă. nu i-au puiut primi până acum nici din depoziiele armatei şi nici din comerţ nu: i-au putut procura, 

| Se exceptează acei ofițeri cari au intrat: deja în posesiuneă .: - cailor datoraţi de Stat, fie că i-au procurat personal şi da dată Sa recentă din comeri pe prejuri mai mari decât sumele primite . ...: 

  

dela minister, ție ca au primit lu bani despăgubirea, întrucât a- ăi . : ceastă dispozițiune nu poate avea putere retroactivă. .- 
Publicarea prin monitor a acestui ordiu. jine loc de notiți- care tutulor corpurilor şi serviciilor armatei, 

„ART, 23:—:) astfel cum a fost modificat “pin le gea citată la art. 7) 
Când armata este pusa pe picior de război, ofi- țerii au dreptul ia o primă ăe echipare şi la alocaţiile zilnice de hrană următoare : 
Oliţerul general, prima de echipâre Lei 800, aloca. îi ţia zilnică de hrană lei 5. 
Ofiţerul superior. prima de echipare Lei. 600, + alo. i cația zilnică de hrană lei 3. . 
Ofiţerul inferior, prima de echipare Iei. 400, aloca- : ţia zilnică de hrana lei 2. 
Funcţionarii serviciului tezaurului, poștelor, telegra-“ felor, telefoanelor, căilor. ferate şi siguranţei, mobilizați în serviciile armatei, după propunerile autorităților res- pective, prin tabele nominale încuviințate de marele stat- - - major, au dreptul la o primă de echipare stabilita de - „acord cu ministere! de război. e pe. Elevii școalelor. militare . şi preoții mobilizați au -- |: drept !a o primă de echipare pentru intrare în Câmpa- -. 

| 1)- Vezi şi adnotațiuneie ceia ari, 7, - 
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nie de câte 200 lei, iar preotul şeila a primă de 600 lei 

__ Subofiţerii de administrație, mobilizați, au aseme- 

mea dreptul la o primă de echipare pentru intrare în 

campanie de câte 200 lei, dacă nu li-sa procurat echi- 

pamentul de către Stat, | 
inspectorul muzicilor şi șelii de muzică principali, 

mobilizați au drept la o primă de echipare de 600 lei, 

iar șefii de muzică cl. |. |! şi Il. asemenea mobilizați, | 
la o primă de 400 iei, | SE 

Toţi cei făcâna parte din categoriile de mobilizați 
“de mai sus au drept și la alocaţiile zilnice de hrană, 

fixate prin regulamentul acestei legi. A 
Când se prevede eventualitatea unei mobilizări, con- 

siliul de miniştri poate. autoriza a se da cu anticipație - 
primele de echipare, în total sau în parte, celor mobi- . 

__ VHzabili, în scopul de a-și puiea complecta echipamentul : 
“la timp. 

Dacă în intervalul dela data plăţei acestor prime : 
și până la decretarea mobilizărei se constată că €chi- 
pamentul s'a uzat prin concentrări, consiliul de miniştri * 
oate autoriza acordarea altor primie, la decretarea mo- . 
lizărei. | ; 
— ART, 23 bis, — Se ratifică măsurile luate până la; 

data promulgărei prezentei legi, prin ordinul. circular al ji 
ministerului de războiu No. 7.960 din 5 Septembrie 1616 - 
şi prin instrucţiunile ministerul No. 15.588/916 $ 4, 
publicate în „Monitorul Oficial“: No. 174 din 3 Noem- 
brie 1916, privitoare la primele pentru echiparea: perso- şi 
nalului civil din serviciul armatei și celelalte drepturi 3 
indicate în menţionatele instrucțiuni ministeriale. A 

ART. 24.—Pe timpul concentrărilor pentru exerci- îi 
ţii şi manevre sâu în diferite aplicatiuni pe teren, oli- I 
țerii și asimilaţii lor, profesorii și. elevii, când părăsesciă 
garnizoana, au drept la următoarele alocaţii de hrană :4ă 

Aiocaţiunea 
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“ Denumirea cu  -Fâră 
| ia iai trupă trupă 

„Ofiţer general . . . . . 3—- 5 
„ Superior ; . . . . 2— 3 
„  inierior . . , 1,50 2 

Elevi . . 1—.



  

    

     __ Pentru olițerii şi trupele de marină, când sunt ambar= 
caţi pe vase, alocaţiunile de hrană se vor fixa prin re- . 
gulamentul legii, după cazuri şi după durata ambarcării, - 

-- Funcţionarii civili, în condițiuni identice, au drept 
ia alocaţiunile zilnice stabilite prin regulament. 3 

ART. 25.— “Trupa și. gradele inferioare, în campa- - 
mie sau În concentrări, vor avea o alocaţie de hrană  * 
lixată prin tarifele regulamentare și prevederile bu- = 
getare, Aa | o 

ART. 86.— Prizonierii de .războiu ai inamicului 
au drept la un tratament în raport cu gradul şi pozi- 
țiunea lor. o 

  

Dispozițiuni relative la prizonieri 

„Nota. î. —D. M. No. 862 din 6 Iutie 1913, privitoare latra.  - 
tamentul prizonlerilor de războiu ai inamicului. (M, O, 19, R,. - 
1913) 1) dată în baza art. 26 de mai sus), - a 

Art, 1,— Tratamentul prizonierilor de război al inamicului 
căzuţi în mâinele armatei noastre de operaţiuni, va îi cel stabilit 
prin art, 4—20 din regulamentul privitor la iegile și obiceiurile „a 
războiului pe uscat, regulament anexat la convențiunea Interna- 
jtonală dela Haga din 18 Octombrie 1907, 2) i 

Art. 1. — Ofițerii prizonieri. vor primi o soidă egală cu 
solda din timp de pace, fără accesorii a gradului corespunzător 
din armata remână. ae 

Această soldă nu va Îi supusă la nici un ie! de reţineri, 
Art. 3. — Prizonierilor grade. inlerioare li se vor „procura 

hrana în natură ca şi gradelor interioare din armata noastră, 
„Acestor prizonieri se va procura asemenea locuinţă și îmo 
brăcămintea. | o d 

Art. 4, — In principiu, prizonierii de război se foin:ează în, 
delașamente şi se administrează ca“fOrmpănii făcând corp în... 
parte, jar până la lormarea detaşamentelor, se. vor pune în sub- --. 
zistență la corpurile cele mai apropiate sau la cele însărcinate : 
cu escortarea lor, | m 

Art, 5, — Peâtru plata soldei oiţeriloi piizoriieri, precum . *. 
gizpentru hrana şi îmbrăcămintea procurată șrizoniorilor grada: -: 
inferioafe, se vor întocmi state nominale dusebite de aceisa ale 
trupelor noastre, valoarea ateior, state uiniând a fi achitată de -_: 
guvernul respectiv, conlorm art, 17 dia fegitainentul meriţionatei. -- 
convenţiuni internaționale. .- asi 

      
    

   

  

1) Această deciziune minisieriaiă. se găsește publicată şi în,.Monito: 
“rul Ofigial No. 77 din 7 lulie 1913, E - i re 

2) Această convențiune împreună cu reguiamentui- ci, se găseşte pu . 
blicată în „Monitoru! Oliciat:* No: 272 din 1112: Marte "12 și fn Moni 
tetui Oaetei' partea regulamantast No If taobmie 1018 = 

m” 
1 

 



    
“Au, 6. = Publicarea prezentei deciziuni.: prin „Monitorul 

, Ofietai“ şi „Monitorul Oastei“ ţine loc 'de notificare, . » 
i Q copie de pe această deciziune se va expedia de îndată 

' marelui Cuartier genefal, 
îi 3: Nota 2, — Kelativ ia tratamentul prizonierilor, administrația 

” 1or, ete, vezi și D..M, No. 373 M. O. 31 Ol. 1913 prin care se j 
a înființează in timp de război un birou special . Ja marele Stat j 
„major (pariea sedentară). j 

  

Comandanții detaşămentelor. de p: izonieri sin contabilitatea -" tonduiilor şi materialelor, după “regulile din timp de pate, sta- 
- Dilie pentru companiile făcând corp aparte. . Et „sunt contabiil 

gestionari a acestor fonduri, jusiițiabil de Inaita. Curte de conturi 
Nota 3. — Vezi regulamentul asupra prizonierilor de război : publicat i în M.-O, 20 R, i9i6 şi M, Oficial No. 112/916, 

CAPITOLUL IV 

„Variafiunea soldei. - 
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îl! ART, 27. — Solda şi: accesoriile fixate mai sus se 
„acordă tuturor militarilor aflați prezenţi -la' corpul sau 
serviciul lor, ori în dilerite poziţiuni considerate” ca pre- 
Zenţi. 

nic
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In celelalte pozițuni ele variază dupa. cum se “spe. 
„.cilieă mai jos: | [ 

E |. In concediu e: 

| ART, 28. —: Oliţerul, în concediu de i interese per 
"sonale, primeşte solda întreagă ci accesoriile ei, numai 
„pe timp de 2 iuni de concediu sau de” absență totală, îf 
„în timp de un an, socotit de la data împlinirei absenței, AE 
- numărându-se 365 zile înapoi. AN 

Când ofiţerul cere dela început un concediu de în- 1 
terese: personale mai mare de 6 luni, el nu mai pri- XE. 
mește nici o soldă.. (Vezi nota 2 de.-mai jos). 1. 

„3 ART. 29, £- (astlel cum. a fost . modibeat: prin L, D, A 
„No. 1635 din 30 Decembrie 1917, publicat in M. 0. 1. 
„R, 1918), 
Ia concedii: ăuu. absență da boala, Ofiţerul are drept 

Si la solda peegă cu actesoriile ei pe timp de 0 luu, IE. 
- ART. 30 —: (aatiel oum- a font modificat „piine de-. ij 
“ eretal gitat” mși sus. e, art, 2) A 
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    „Funcţionarii. civili, phutonierii, sub-ojiţerii de adninis- îrahe Şi maeștri se bucură în toncgdiu de aulerese de selda întreagă şi aceesoriile «i pe timp de două luni, ar în con- cediu de boală pe timp de şease lunii, = 
Nota. — Aceste dispozițiuni se 'vor aplica cu începere dela. ii 15 August 1916, data mobilizărei armatei (decretul sus citat), i . Nota | — D. M. N. 396 din 9 August 1913 relativă la. i iiehidarea drepiuriior de soldă a ofițerilor care în cursui acelaiaş ; an oi obținut şi concediu de boată şi concediu de interese per- senale (M. O. 25 R. 1913). : a , Având În vedere ca legea soldeior stabileşte două catego- rii de concedii şi absenţe, caşi servesc de bază vatriaţiunii sol- i delor, şi anuma: | 
a) Concediu sau absenţă ue interese personale; 
d) Concediu sau absență de boală. « Având în vedere că prin art. 28 şi 9 din menjionata lege se stabilişte deosebit variaţiunza soldei pentru liecare din ace- ste categorii de absențe. . —- a Având în vedere că prin nici un text de lege nu se stabi- iă „jeşte cumulul acestor două categorii de absenţe, spre a servi de bază unei variaţiuni de soidă. | E Ă Având în vedere și avizul comitetului consultativ a! inten-.  - denței, | ” E Decidem : . po . i _„„ Ofiterii au dreptul a beneficia de ambele eategorii de cea- cedii şi absente fără ca una să influențeze asupra celelalte, în Cteace priveşte drepturile la soldă, - Nota 2. —Vezi dispoziţlunea din legea şi regulamentul pe-. ziției ofiţerilor, M. O. 40 R. 19:3 relativ la concediuri (Vol. 1), Art. 5 şi 8 din acel regulament prescriu că toate absen;ele eiiţerilor mai mari ca 48 are, ale orice natură să se treacă în . "controalele nominale şi foaia de. absențe, peniru a se avea în - Ri - Vedere ia calculul zilelor de absenţă, 

           
     

       

  

- 2. In disponibilitate 
ART.31.— Pentru licenţiare de COrp, suprimare sau încetare de funcţiune, în capiwvitaie și după întoarcerea "|. din”captivitate, până la chemarea în activitate” ofiţerul 1. are dreptul la solda întrează, fară accesorii (Vezi art 58 |- din egal. lagai soldalor) şi 22 din instr, M, Q. 25 R. (|. 1916 Vol. II la legea măsurilor excepționale.) i |. ART. 32, — (astfel cum a fost modilieat prin de-" | cretul citat mai sua la art, 29), | pi | „În disponibilitate pentru caz de. boală sau infirmitați a temporaie, ofițerul are dreptul la solda întreagă însă fără  - “[-. accesorii: - a 
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7 NOI Această dispozițiune se va aplica cu începere de 
- 115 'Agust 1916, data mobilizărei armatei (decretul sus citat, 

îi ART 33. —. Oliţerul. cu drept la cai primeşte în 
"timpul  disponibilităţii -în natură, dacă posedă caii 

„> în lină, N, - 

"“gei poziţiei. ofițerului M. O. 40 R. 1913 şi Vol, îl. 
: a) Ari, 3. — Oliţerii aflaţi în disponibilitate, vor continna 

să figureze pe tot acest timp în cont 
„clilor în care au contat, | | 

? Art, 4 — Ofițerii. dispăruţi de pe câmpul de luptă și 
ofițerii aflaţi: în “captivitate, sunt consideraţi ca în poziţie de dis- 
ponibilitate pentru suprimare de funcţiune, până li se lămureşte 

“ poziţiunea. lor. . - p 
Zi | c) Oliţerul este pus în disponibilitate pentru concediu de 
_. boală sau interese, când în cursul urui ana avut absenţe totale 
Ă dela serviciu şease luni împlinite, (Anul se socoteşte numărân- 

du-se 365 zile înapoi dela data împlinirea lor. Art, 6—9 din legea ; 
poziţie! oliţerilor şi 5—15 din regulament.) 

3. In rezervă, retragere şi reformă 
ii ART. 34, — Ofiţerul trecut din oficiu în rezervă | 

sau în retragere care au drept la.pensiune, însă care 
>. „nu are încă vârsta prevăzută în legea generală de pen- 
7...” Slunii, primește o soldă, fără accesorii, egală cu pensi- 
"= unea cei se cuvine până când va trebui să ceară și 
“să dobândească înscrierea la pensiune, 

Notă, — Trecerea în rezerva pentru limita de vârstă, se - 
faca în fiecare an la 1 Aprilia şi t Octombrie prin anticipare, 
timp ce sz socoteşta la pensiune. Art, 19 legea poziţiei ofic. M.. 

0. 42R. 1913 Voli, (Vezi și ait.61 din RS) | 
ART. 35.—Dacă punerea în retragere are- loc pen- 

- tru infirmităţi incurabile sau slăbiciune mintală ori cor- SE 
porală prevenită din felul. vieţii, sau din cauza nepose- 

- dării cunoştiințelor miltiare corespunzătoare gradului, sau şi 
din cauza eliminării de trei ori de la înaintare, ofiţerul ? 

“cu drept la pensiune primeşte o soldă fără accesorii, Ip 
“egală cu 1/2 din pensiunea ce i se cuvine la Înscrierea şi 

la pensiune. Vezi notele de mai jos). 

N    

Nota |. — Vezi disponibilităţi dif tegea şi regulamentul, je- 

roalele corpurilor sau-servl- - | 
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„5 ART, 36. — Oliţerul fără drept la pensiune, trecut ȘE 
- în retragere pentru infirmităţi incurabile, sau slăbiciunes 

- =» mintală ori corporală cari îl pun în neputinţă de a-şie 
"câștiga existența, primeşte 'o soldă egală cu 1/34 

din solda gradului, fără accesorii. (Vezi natale de mai 102)ă 
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    „ART. 37. — Când înfirmitățile provin din cauza 
„unui Serviciu comandat şi care îl pun în neputinţă de. 
a-şi câștiga existența, ofițerul primeşte. 3/4 din soldă, - 
fără accesorii (Vezi notificarea la art. 4 legea generală 
de pensiuni Vol. II) . .. - a 
___ ART, 38, — Oliţerul fără drept la pensiune, trecut n 
in retragere pentru infirmităţi incurabile sau slăbiciune 
mintală ori “corporală, provenite din felul vieţei, sau - î 
pentru neposedarea -cunoşiinţelor militare corespunză- . - 
toare gradului, sau din cauza eliminării de trei ori deia 
înaintare primeşte o soldă egală cu (3 din solda gradului " . 
fără accesorii pe timp de 3 ani sau până la dobândirea. | 
unei luncţiuni ori ocupaţiuni căpătate înainte de acest 
termen. (Vezi notele de mai jos). N i 

Ofiţerul cu drept la pensiune, trecut în reformă, *-. 
primeşte o soldă egală cu î]4 din pensiune, până lare- - 
gularea lui la pensiune, iar ce! fără drept la pensiune : 
primeşte ]|4 din solda gradului, pe timp de un an. a 

Nota 1. — Vezi pentru toate 'aceste chestiuni, cispoziţiunile .. . 
în vigoare, piin care se modiiică parte din acste. articole tie- 
cute în legea generală de pensirni în Vol. ']I. ua 

„Nota 2, — Cazurile când un otiţer e reformat și procedura... 
vezi art, 30 şi următorii din legea poziţiei ol. şi 34 şi urm. din - 
regul, din 19ia3, 

+ Nota 3. == Conlorm inste. aplic. buget 1913 | 1914. soida . : 
ofițerilor în poziţiuni diverse (disp. retr. și relormă) se va aloca. -; 
numai În baza ord, minist. prin care se fixează cuantumul și --.. 
durata lor, , - Da . Sta 

„Pentru înlesnirea operaţiunilor de drăonanțare, aceste solde. _.. 
se pot aloca și plăti prin statul nominal ali comandam. diviziei 
sau a unui corp de trupă din garnizoana unde doiniciliază ofi-- să 
terul ; în acest din urmă caz, însă numa! după, ord. expres al: 
„comand. diviziei bazat pe ord. minist. prin care-s'a fixat cuan- | 
tumul și durata. | Ne că 

Nota, 4 — Ofiţerul este. pus în retragere pentru Înlirmităti si 
incurabile, după împlinirea a şease lunţ de disponibilitate pen- î. 
tru caz de boală sau când inlirmitatea este vădit incurabilă și 

„de natură: a-l face impropriu: serviciului miliiar în ambele ca: .-: 

    

„Zuri în urma avizului unei comisiuni medicale, At. 25 şi 26din.   toare gradului, nu mai există separat în legea poziţiei of, în vi- 

     
legea poziţiunii „ofiț, din 1913 şi 27 și următorii din regulament, |: 

Nota. 5, — Pentru: slabiciune mintală sau corporală la care! : 
se releră art. 98 de mai sus este art. 27 din legea poziţiei oți,. . - 
“care prevede că un ofițer poate fi pus în retragere din oficiu, 7: 
dacă se constată nedestoinic a-şi conduce serviciul, | ui 

Cazul de neposedarea cunoştinţelor tuilitare necorespunză-. -. = 

    =  



    

      

  

-geare, “dontundu- -s2 cu “Gazul: de: nedestoinicie; An servieiu, pre- 
văzut de art. 27 din legea poz, oiițerilor, - - 

"Pentru elimiuare de la inaintare, de două ori în acelaş grad 
“ oljerul este trecut din oficiu se retrage conform ari. 28 din 

: * degea. peziţlei of. şi ait, 60 din legea de. înaintare ambele din 
„anul 1913. 

Nota 5, — Art. 38 -de mai sus, esta miodilicat prin art. 29 
„din legea poziţiei ofiţ. M. O. 12 R, 1913, care prevede că olițeri 

trecuţi În retragere peniru motivele indicate la art. 27 şi 28 din 
atea lege (nedestoinicie în serviciu sau eliminare de două ori 
dela înaintare) însă nu au împlinită vârsta cerută de legea ge- 
Rerală de. pensiani, “Vor. primi o soldă de retragere egală cu 
pensiunea ce i s ar cuveni, “până la împlinirea vârstei . cerută de 
lege ; iar dacă nu au drept ia- pensiune, solda de fetiagere_ va fi 
50 din solda de activitate fără acces, pe timp de trefani. 

Nota 7— Ordin circular No. 51.930 din 5. Lulhe 1917 
relative ta stabilirea situajiunii legale a ofiţerilor şi.gra” 
delor inferioare diveniți improprii de a continua serviciul. 
militar din cauza boalelor înjirmilăților dobândite în 
timpul războiului, sau preeistente şi constatate în timpul 

- răsboiului, 
(M.0, 18. R 191, ) 

Prin înaltul decret No, 472/917, publicat în Moni- 
forul Ofieiăl No. 44 din 24 Mai 1917 şi în Monitorul 
Oastei partea regulamentară No. 15 din 1917 s'a modi- 
ficat art, 27 din regulamentul legii. pozițiunei ofiţerilor, 
priviter la. procedura de urmat “pentru. constatarea infir- 
mităților eari pun pe ofițer în imposibilitate de a con- 

- tănua serviciul militar. 
In urma acestei modificări. și a necesităţii de a se 

mai da și alte lămuriri în această privință, ordinul cir- 
„cular Ne, 51.157 /917, publicat în. Monitorul Oficial No. 
274/9117 şi în Monatorul Oastei partea regulamentară No. 
6/917, se întocueşte cu. cel de faţă. 

In consecință se vor observa cele ce urmează: 
1) Ofiţerul din activitate sau rezervă, mobilizat, elasat 

de căire comisiunaa medico-militară de clasare în gituația” 
ds „retragara provizorie“ pentru” caz de boală san infir- 

  
- mităţi, va fi considerat ca în concediu msdical pe timp | 

de maximum 6 luni în sensul -art. '6 din legea asupra po- : | 
.- ziţiunei ofiţerilor şi a art, 29 din legea aupra soldei î în [ 
: “4 samată. | 

Ia această zitsaţiuve, pe primele două luai, socotite, =   



  

  

      ' posițiunii ofițerilor. 

   

pp 
mi 

  

din prima zi a lunei- următoare aceleia în cursul căreia a. 
lost olasat în situaţiunea de „retragere provizoriâ'i va 
primi solda întreagă cu accesoriile ei, ca șidioum ar fi 
prezent la serviciu; iar pe. restul de: 4 luni, până la î- . 
plinirea a maximum 6. iuni în această situație va primi - 
numai 3/4 din soldă, aporul de 1;5 calculat la aceste trei. 
pătrimi, indemnitatea de aotivitate gi alocaţia zilnică de 
hrana, așa cum prevede menţionatul alticol din legea sol- 
delor, conbinat cu ast, 7, şi 23 din aceiași lege. (Vezi 
modificarea la nota 8 de mai jos). . - 

2. Ofiţerul clnaat în situaţiunea de, retragere provi- 
zorie“ va putea fi rovizuit de comisiunea medico militară 
de clasare ori de câte ori această revizuire va fi aoeotită 
necesară, În intervalul de 6 luni de provizorat. . 

Dacă la examinarea ce i se va face cu ocaziunea 
uneia din aceste revizuri va fi clasat pentru serviciul 
activ la armaia de. operaţiuni, sau în zona interioară, în 
acest caz, dacă în momentul acestei clasări avea deja re- 
dusăl:4 din soldă.. va reintra în drepturile sale corea- 
punzătoere sajdei de ofiţer activ, cu începere din prima - 
zi a lunei următoare aceleia în curaul căreia a fost clasat, - 
coniorm art, 41 din legea soldelor. 

Dacă însă cu ocaziunea revizuirii va fi olmsat a fi. 
menţinut în stare de provizorat până la împiinirea a 6 luni, 
în acest caz va continua să primeaată pe cele dfa urmă - 
4 luni” solda, redusă cu 1/4, cum se arată la punctul 1 de 
mai sus socotindu-se timpul de 6 luni dela data primei 
clasări. (Vezi modificarea la nota 3 de mai jos,) i 
„La împlinirea a 6 luni de menţinere în situaţia de 
«retragere provizorie“, ofițerul va fi neapărat examinat 
din nou de către comisiunea medico-militară de clasare | 
spre a i se regula situaţia din punstul de vedere al legii - 

3, Dacă, eu ocaziunea oricărei revizuiri în cursul celor 
maximum 6 luni de provizorat, comisiunea medico-militară 

„de clasare va găsi că ofiţerul este în cazul să fie propus. 
„a fi trecut definitiv în poziţie de retragere, pentru infir- 

mităţi a căror incurabilitate este vădită, în acest caz ac- - 
“tele relative vor îi înaintate ministerului de răaboi (servi- 

;“ciul personalului), spre a i sa institui comisiunea medieală 
: prevăzută de art. 25 și 26 din legea asupra peziiuaii 

  olițerilor, -. 
e;   

   

     



      

Această comisiună va proceda în modul indicat la 
art. 27 (modificat) și 28 din regulamentul acestei legi: 
In toatpazurile când ofițerul va fi trimis înaintea 

comisiunei medicale prevăzute la art, 25 și 26 din legea 
_ asupra poziţiunii ofiţerilor, corpul Sau serviciul din care 

face parte va înainta acslei comisiuni,. la minister, con- 
mtatarea medicului și șefului corpului de trupă cerută: de 

at, 26 ş. c. din legea generală de pensiuni, privitoare la 
determinarea cauzelor boalei sau infirmităii, adică dacă 
ea a. provenit ori nu diu cauza evenimentelor războiului 

In procesul său verbal, comisiunea medicălă va face 
__ mențiune despre constatarea vorbită mai sus şi, la rândul 

său, îşi Nva da părerea asupra caracterizării boalei sau in- 
“ firmitătii după cum se arată şi în art, 28 din regula- 
mentul asupra poziţiunei ofițerilor. 

5. Ofiţerul trecut în poziție de rpgtragere delinitivă 
- pentru infirmități incurabile cari nu au provenit din cauza 
evenimentelor războiului și dacă nu are drept ia vreuii 
fel -de pensiune, va primi, pe timpul războiuţui. sprijinul 
“prevăzut la art. 4 din deciziunea ministerială Jo. 509/9117 
publicată în Monitorul Oficial No. 290 din 14 Martie a. e. 

„+. şi în Monitorul Oastea partea regulamentară No. 8/917 
(trecută mai jos la nota 9). 

Dacă însă va avea drept la pensiune pentru minimum 
15 de ani fe serviciu, în acest caz va primi sprijinul pre- 

„văzut la art. 2 din menţionuta decizie ministerială, adică 
diferenţa între pensiunea bruto cu care -va fi , Însoris şi 
solda din timp de pace a gradului său. 

In ambele cazuri vor fi diapensaţi de orice serviciu 
în n schimbul acestui sprijin. 

_ Aprobările se vor da numai de ministerul de război 
6. Fiecare ofiţer cu drept la pensiune este dator sa 

se îngrijească de producerea actelor necesare pentru îns- 
„erierea sa la pensiune, conformându-se art. 24 din regu- 
- lamentul legii asupra pozițiuni ofițerului. 

1. Oliţerilor cari în prezent se găsesc în situaţiunea 
_de „retragere provizorie“ li se va regula situaţiunea- po- 
„trivit celor cuprinse în ordinul de- faţă. 
„Cei cari' la data ordinului de faţă se vor găsi propuşi 

“de către comisiunile medico-militare de clasare - pentru 
retragerea definitivă vor continua, până la data ce ss va. 
isa prin deeretul regal de punere în retragere, să-și pri-. .   
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moaecă solda prevăzută la punctul 1 din prezentul ordin“ 
și art. 47 din legea soldelor. 

Ei vor fi examinaţi de comisiunea medicală prevă- 
“aută de art. 25 şi 26 din legea asupra, poziţiunii olițe- . 
rilor, conform dispoziţiunilor indicate. la punctele Si 4 
de mai sus. , po 

8. Reangajaţii clssaţi de către comisiunile medico- 
militare de clasare în aitnaţiunea de -ereformă provizorie» 
vor Îi consideraţi ca în concediu medical: | 

Pe tot timpul acestai situaținni de. provizorat îşi păs- 
trează dreptul la soldă și cvlelalte alocaţiuni de campanie 

„ Dacă cu ocaziunea examinării asu revizuirilor ce ae 
„fac reangajaţilor clasaţi de cătie comisiunile medico-mili- 
“tare de clasare, reangajaţii sunt propuşi. pentru «reforme . 
definitivă», în acest caz aceate comisiuni, după starea de | 
fapt a pacientului, îşi vor da părerea dacă . infirmitatea, 
aşa cum-se prezintă, pane său nu pe suferind cu .totul 
În imposibilitate de a-și egonisi existența, caracterizare 

„cerută de art. 6 $ 4 punctele 1 și 2 din legea pensiu- = | 
nilor reangajaţilor. 

- Unul din exemplarele procesulni-verbel relativ. al co- 
misiunii medico-militare de clasare se va inainta ministe- | 
rului. (serviciul controlului, secţia contencios și pensii), iar: 
cel de al doilea. exemplar se va trimite corpului de trupă 

i sau serviciu din care face parte reangajatul. 
Corpul de trupă sau serviciul respectiv, îndată după 

rimirea procesului-verbal, va întocmi actele: “prevăzute de . 
Hegea reangajărilor pentru Înscriorea la pensiane a celui :. 
în drept şi le va înainta da urgenţă ministerului de răz-. 
boi (Berviciul controlului), | 

Ia raportul cu care se va înainta aceste ' acte, etul 
„corpului sau serviciului va arăta Împrejurările în cari 
roangajatul a dobândit infirmitatea/ Miaisterul constatând 
că toate actele sunt în regulă, le (va. transmite ministe= 
rului de finanțe. pentru iuserierea la pensiune a- reanga- . 
jatalui. . 

9. In ceeace privește reformarea şi “pensionarea gra- 
“ delor inferioare nereangajate pentru infinită ți dobândite 2 
„din cauza evenimentelor războiului, .situațiunea acestora so. 

va regula în conformitate cu regulamentu! legii decretată 
„sub No. 3,244 din 21 Decewvrie 1916, regulament e ca va 

. apare în garând.                  



      

Nota 8 — Pais circular. No, 58.627 din 8 Ianuarie 
1918 relativ la dreptuvila de solda ale ofiţerilor clasaţi în 
setuațiunca de <relragere wrovizoriei (M. O. 3 R. 1918). 

“Prin înaltul decret No, 1.635/917, publicat în Monitoul 
- Oficial No. 235 din 3 Ianuarie 1818 și Monitorul- Oastei 
- partea regulamentară No. 1/918, s'a modificat sub rezerva 
„ratificărei ulterioare a Corpurilor legiuitare; art: 29 din 
„legea asupra soldei în armată, privitor la; dreptul la soldă 

al ofițerilor ailați în concediu sau absență de boală. 
Aşa fiind, dispoziţiunile ordinutui cirenlar No. 51.930 

» din 5 luuie 1917, publicat în Xfoitorul Oficial No, 55,917 
gi în Monitorul Oaates, partea regulamentară, No. 18/917 

în partea. privitoare la dreptul la so!dă al ofițerilor aflaţi 
în situaținnea de reiragere, provizorie se înlocueac cu ur- 
mătoarele : 

1. Ofiţerul din activitate sau rezervă, mobilizat clsat 
de către comisiunea medico militară, de clasere în situaţia 
de „retragere provizorie“ pentru caz de boală sau infir- 
mități, va fi considerat ca în concediul medical pe timp - 
de maximum de 6 luni, în sensul art. 6 din legea asupra 
poziţiunei ofițerilor și' art, 29 (modificat) din legea asupra 
golde: în armată. o . | 

„> In această gituațiune pe aceste 6 luni socotite din 
„_primas zi a unei următoare âcelea în cursul căreia a fost 

„clasat În situaţiune de „rețragere provizorie“, va priimi 
solda întreagă sporită cu '/ș (200%/,) cu accesorille &i, ca 

„şi cum ar îi prezent la serviciu, indemnitatea de activitate 
și elocația de hrană așa cum prevede menționatul articol 
din legea soldelor. combinat cu art; 7 și 23 din aceeași lege 
„2. Potrivit art. II. din sus menţionatul înalt decret 

„No. 1,635/911, dispoziţiunile sale considerându-se puse în 
"aplicare cu începere dela: 15 August 1916 data mobiliză- 

rei armatei, corpurild şi. serviciile armatei cări au avut 
„ofiţeri în situațiune de „retragere provisorie“ le vor aloca 

îi şi plăti în conformitate Cu sus menționatul art, 29 (modificat) 
şi legea soldelor şi cu ordinul de față diferenţa de soldă 

„pe timp cât au fost în acea stare de provizorat, - 
Nota 9 — 2. M. No. 509 din 13 Martie 1917 'relativă 

le sprijinul acordat ofiţerilor de 7ezervă_al căror domiciliu 
„_ ebigeatt este îm teratoriu ocupat da vrăşmaşi și care au Asi 

„ demebilieai în Moldova). MA. 0, 3 BR, 1917). 
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„Având în vedere că în utma refacerii armatei unii dintre. ofițerii de rezervă aj căror domicillu obişnuit este în teritoriul | ocupat de vrăjmaş au trebuit a Îl demobilizaţi, ei neligurând în noua ordine de bătae; ” 
Că, prin aceasta || sa creiat în Moldova o situațiune ma- . terlaiă dificiia neavând. putinţa să se Înapaieze la căminurile. lor, Că, în aceste condițiuni, Statul trebue pe de o parte să le acorde. sprijinul să, spre a putea faca faţă nevollor de trai iar pe de alta să-i utijizeze pentru “satisfacerea numeroatelor necezi-. tăi de serviciu ale diverselor autorităţi publice, Având în vedere .și aprobarea dată de consiliul de miniștri prin jurnalul No. 86/917, E Decidem : | | Art. 1 — Ofiţeri de rezervă mobilizați, având domiciliul lor obişnuit în vreuna din garnizoanele ocupate de vrăjmaș vor. putea cere și obține sprijinul ministerului de război, în: urma demobilizării tor în Moldova, în condiţiunile prevăzute în deci- | ziunea de faţa. 

| In sch'mbrl acestui spiijii ministerul de război va putea să ceată un serviciu pentru Stat, Acceptarea acesiul serviciu este faceltativă; retuzul ! va atrage după sine pierderea dreptului la oricare din inlesnirile prevăzute în prezenta deciziune. Nu intră în această categorie și în prevederile deciziunii de față serviciul ebligatoriu datorit de ofiterul de rezervă demo- bilizat, în cazul când ar [i din nou mobilizat, , Art. 2, — Oliţerii de fezervă pensionari, aflaţi în cond!- fiunile indicate la articolul precedent vor primi o indemnitațe a cărei bază da calcul va fi diferența înţre pensiunea bruto Cu gare se găsesc înscrişi și soldă bruto (i4ră vreun fe! de aceezorii), 
În. prezent fiecate_ofițer, 

in acest punct de cădere ofijerii de rezervă peâsionari . se Împart în două categorii şi anume: - | 1. —— Cu. pensiune bruto lunară până la 600 lei incluşiv Cel atiat în această categorie va primi : 
4) 75 la sută. din acea diferență, dacă „ofițerul se găseşte în Mo!dova singur; . - îi LL 6).55 dela sută dâcă are sub propria. sa îngrijire pa un . membru din lamilia sa, felugiat în Moldova; a €).100 la sută dacă are sub a sa îngrijire doi sau mal mulți membri din familie relugiați, | Sa „ll —. Cu pensiune Brato lanară dela 601 lei în sus. a) 50 la sută dacă esta singur; a i | 2) 75 la sută dacă are un singur membru din familie sub: îngrijirea sa; - Se _ î €). 100 la sută dacă are sub a sa îngrijire doi sau mai mulţi “|: membri din familie, 
Art. 3: — Indemnitatea acordată nu va putea fi mai mare | 

LL „m 46 
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decât cuantumul pensiunei bruto cu care ofițerul se găseste În- 

scris; în caz contrariu ea se reduce ia acel cuantum. 

- Art. 4 — Ofițerii de rezervă demobilizaţi, fără drept la 

pensinne, dacă se, găseşte în condiţiunile prevăzute la art. 1 vor 

primi indemnităţile proporționale prevăzute la ait. 2 calculate 

asupra soldei bruto (fără accesorii) stabilită de lege pentru timpul 

de pace, . 

Art, 5. — In afară de indemnităţile în bani prevăzute Tiai 

sus, cei aflaţi în condiţiunile art. | care au uhul sau ma! mulți 

membri din familie sub îngrijirea lor proprie, vor avea dreptul 

şi la o ordonânţa pentru serviciul dintre milițienii saa dintre 

cei răniţi încă cu volnicie” 

Pe lângă această înlesnire, soldele şi accesotilie lor primite 

anticipat pe timpul ;moblizărel nu [i se vor reţine din pensiune 

sau salariu, decât după terminarea războiului, şi atanci prin rate 

lunare de 1/, din pensiune sau salariu, 

Art. 6. — Nu se va acorda nici un fel de indemnitate sau 

altă înlesnire ofiţerilor de rezervă demobilizaţi în condiţiunile art. 

1 în cazul când în urma demobilizării, şi-aa reocupat funcțiunea 

şiisalariu lor obişnuit la autoritatea publică sau de utilitate pu- 

blică ori la instituţiunea privată de care depind. 

Se exceptează restituirea soldei şi accesoriile ei. primite 

anticipat pentru a căror restituire reţinerile de */, din salariul sau 

pensiune va începe din luna Mai 1917. 

Art, 7 — Nu au dreptul la nici nn fel de indemnitate sau . 

înlesn:re prevăzute în prezenta deciziune ofițerii din activitate 

trecuți din oficiu în poziţie de retragere în baza alin, 5 de sub ; 

at. 2| din legea asupra Înaintărilor În armată, 
Aceştia urmează să-şi primească numai pensiunea la care 

au dieptul. 
: 

Arţ. 8. — Cererile pentru acordarea. sprijinului prevăzut în 

această deciziune vor fi adresate de către cel interesaţi ministe- 

ruiui de război (seiviciul controlului, contabilităţii, contencios . 

și pensii), o : 

, Art. 9, — Dreptul la îndemnitata şi celelalte înlesniri se : 

vor socoti din prima zi a lunei următoare aceleia în care a avut . 

loc demobilizarea. ” i 

Data încetării lor se va fixa la timp de minister: în orice ; 

caz ele nu vor merge decât până la închierea păcii i 

Indemnităţile în bani nu vor Îi supuse la nici uu fel de : 

rețineri, - . | i 

“Arţ. 10. — Lichidarea pin rețineri din penslune sau sala- : 

„iu a sumelor liberate familiilor celor prevăzuţi în deciziuuea de : 

faţă se vor regula potrivit legii şi regulamentul măsurilor excep ;; 

ționale şi instrucţiunilor îninisteriale relative, putându-se acorda 3 

și în această privință înlesnirile prevăzute la aliniatul II de sub! 

art, 5, Ă ” i 

  
    

   
    

   

        

   

    

  

  



  

    
   

CAPITOLUL V 
Rețineri din soldă 

„ART. 39, — Soldele prevăzute în prezenta lege 
sunt supuse la următoarele reţineri: 

a) Pentiu pierderi de materiale ale Statului, resti- 
tuiri de sume nejustificate, precum și diferite alte pa- 
gube aduse fondurilor şi materialelor Statului. se or- 
donă reţineri până la 1/3 din soldă, fără accesorii, de 
către autorităţile militare, pe baza actelor de constatare. 

Constatările se iac de comandamentele militare. 
Reclamaţiunile relative, linpreună cu actele de cons- 

tatare, se trimit tninisterului de război, care decide cu 
drept de apel la înalta Curte de conturi; Şi 

b) Pentru procurare, prin administraţia armatei, de 
echipament, cal şi orice alt material se fac reţineri din 
soldă, fără accesorii, după prevederile regulamentului. 

Numai reclamaţinuile sau conțestațiunile, făcute în 
cursul executărei reţinerilor, pot [i cercetate și judecate 
de către comandamentele militare, 

Pentru despăgubirea administraţiei armatei, reţine- 
„rile de mai sus se vor executa chiar de autoritatea ce 

retribueşte pe oliţer, la eșirea sa din activitate, dându-se 
precădere fată de orice alt creditor şi chiar faţă de pri- 
vilegiile ce legea acordă administraţiilor publice sau cele 
prevăzute de codul civil. e 

Aceste reţineri vor continua şi pe pensia titularului. 
„sau urmașilor săi, coniorm legii pensiunilor, o 

(Vezi art. 66 şi următorii din regulamentul soldelor, cu ad- 
|. mnotațiunile de acolo). 

Pentru reangajaţi, vezi art. 11 din legea M. O. 10 R. 1913 
. ART. 40. — Popririle ce se ordonă de justiţie, pe 
|, baza art, 409 şi 455 la 465 din procedura civilă, vor 
„ii ti validate numai pe partea disponibilă, ţinându-se seamă 
| de reţinerile de mai sus,     La judecarea popririlor de orice natură, ministerul 

de război poate lace declarţiunile legale prin -0 adresă 
Oficială, fără a mai fi reprezeniat în instanță. 

| ART. 41. — Solda gradelor interioare nereangajate 
;|| nu se poate reţine sau popri. - | | 

 



    

- Notă. Pentu cesioni, uimăriri, datorii, etc, din solda 
feangajaţilor, vezi a:t. [i I din iegea reangaj. M. O. IOR, 1913, 
ART, 42 (astfel 'cum-a fost. modificat prin legea ci- 

tată la art. 7) 
„In timp de războiu nu se va.putea : face pe sol- 

dele celor mobilizați nici o poprire, sechestru urmărire 
sau reţineri, sub orice 'titlu, pentru nici un fel.de da- 
torie, lie chiar privilegeată şi nici pentru casa generală 

(Nol, 1) relative la popriri, sechestre, urmărizi și. orice fel de re- 
- ţinere; ca:e sunt suspendăte pe tot timpul campaniel până înt.*0 

-- ionale), Vezi gi art? 46 din regul. legel măsuri excepilonale 
(Vo!. Îl) relaiiv la excepțiuni pentru reţineri, precum şi al, ll de. şi 

„ anexate la legea citată (Vol. îl), 
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de pensiuni, afară de impozitul asupra salariului şi afară 
de partea destinată întreţinerii familiilor prin legi speciale 
„„Nereţinerea pentru pensiuni, indicată mai sus, nu 
împedică socotirea la pensiune a timpulăi servit în raz- 
boiu Îără reţineri. 

Popririle, sechestrele, urmăririle și- reţinerile înce- 
pute se suspendă din prima zi a lunei următoâre  ace- 
leia în care s'a decretat mobilizarea până în ultima zi 
a lunei în care s'a decretat demobilizarea armatei“. 

“ Aliniat adăogat prin Î. D. No. 3408 din 8 August 1919 
publicat în M, O. 38 p. 0f..1919. _ 

Pentru deficitele constaiate de cei în drept ea provenita din 
delapidări, pierderi sau risipiri de materiale, londuri sau provizii 
de tot ielul, din neglijenţă sau cu rea intenţiune, în timpul răz- 
boiuiui;, sa vor face rețineri provizorii de 3/3 din soldă, fără acce- 
sorii, până la acoperirea sumelor imputate, chiar şi pe iimpul 
mobilizărei şi războiului, fără ca prin aceste imputaţii să se în- 
trerupă cursul justiţiei pentru reprimarea faptului. 

Nota. — Vezi În această ptivință şi legea cu regulamentul 
măsurilor excepționale împreună cu instrucțiunile de aplicare 

lună dela decretarea demobilizărei (art. 2! legea măsurilor excep- 

mai. s:5 de sub art. 42, când este vorba de deficite, etc. din fon- 
durile şi materiale'e statului, în care caz se fac reiaeri. 

1: Vezi asemeni instrue fiule de avl'eare M. O: 26 R, 1816, 

„CAPITOLUL VI 

Dispoziţiuni îransitorii şi generale 
. 

ART. 43, — Prevederile dela art, 34, 35 şi 36 sunt. 
dispozițiuni tiansitorii până la prevederea for în legea :f. 

- „pensiuniler. din cari lac parte de drept, | Z 
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ART. 44. — Militarii de orice grad din diferite ele. :. mente. ale armatei când sunt chemaţi sub arme, în con- . centrări pentru manevră :sau. războiu, . âu aceleaşi drep- turi ca și cei din activitate, - | ECE ART, 45. — Ofițerii de rezervă Când sunt concen- trați pentru exerciţii și manevre au drept la retribuţiu- nile gradului lor, restricţiunea legii cuinuluiui. ART. 46. — Ofiţeri de rezervă, cari: ar fi pensionari - -ai unei Case, chemaţi timporar la o vacanţă bugetară vor opta între soldă, cu accesorii și. pensie, dacă îm- preună trec de 300 lei. | e e Rota |. — Relativ la drepturile ofiţerilor de rezervă "şi a pradelor “interioare pe timpul concentrăzilor şi mobi- „ lizărei, vezi dispoziţiunile în vigoare în legea măsurilor „excepţionale, trecută în extras mai jos. a d Vezi asemenea regulamentul acestei legi (Vol. 1), și | M. O. 4 BR. 1915 unde ae găsest formulare de avise și i declarațiuni pentru plata familiilor pe timpul mobilizărej. |. i - A se observa modificările regulamentului din M. O, 25 R, „1916; 88 R. 1947;1R, 1918; 3 R. 1917; precum şi " instrucţiunile detailate relative la moâni eplicărei lor, din 1 M. O. 26 R. 1916; toate trecute ]a curent în Vol, |, Nota 2. — Relativ la modul aplicărei iegei cumulului -.. îţ asupra soldelor la sublocot.. și asimilaţilor de rezervă, [| chemaţi. timporar în actisitate de serviciu și care sunt Î| proveniţi din eubotiţeri reangajnți așezați la pensiune | vezi M. O, 21 R.-1914. Iei i: Nota 3. — Relativ (a drepturile ofițerilor de rezervă, Îl concentrați când li se acordă permiti și concsăii, este 0... i Ic. No, 50 din M. 0.30 1915, care preserie că dacă -- i fl oliţerul de rezervă concentrat, la expirarea permisie sau . . - Îla concediului se întoarce. la corp pentru continuarea con-. . = Hi centrărei, atunci are dropt le s0/-a pradalui cu, accesorii . -: il(art. 28 şi 29 din legea so!delor)” pe timpul cât 4 stat în. [permisie sau concediu... 1; Aa ia |. - Nui se va plăti însă alozația de hrană prevăzută pie art, 24 din lega soldalor şi tariful No. 14 din regul, 

  
       

      

     

  

   
    
   

  

acelei legi, pe tos timpul abianţai. e, = Acgi cari se desconcentrează în timpul permisiei sau i oReediului „rin an deept la nici un fel de aiocație /soldă, aceesorii, alocaţie da hrană). : = 

   



  

726 

Nota. 4. Relativ la plata solidelor -ofiţerilor şi rean- 

___gajaţilor de rezervă atlați în concediu medical, retragere 

“provizorie sau în- spital, după 1 Julie 1918, vezi O. C. 

No. 11.228 din M. O 52 R. 1918. | | 
ART. 47 (astfel cum a fost modificat prin legea ci- 

tată la art. 7). , | - 

„In orice schimbare de poziţiine,. din cele prevăzute * 

la Cap. IV, sau în caz de moarte, ofiţerul păstrează Arep- 

tunile sale la soldă gi accesorii până la finele lunei în care 

are loc schimbarea de pozițiune sau moarte“. 

ART. 48—- Sporurile de soldă, prevăzute ia art. | 

la 6 vor îi aplicate, la nevoie, în mod treptat, pe anii 

bugetari 1910 la 1912. | Da a Ş 

"ART, 49— Un regulament va determina cazurile 

de aplicaţiune ale tuturor dispozițiunilor prevăzute în i; 

această lege. - E: 

ART, 50,-— (Astlel cum a fost modiiicat prin legea citată la 8. 

„ant, 5), i | N: 

"Toate “dispoziţiunile anterioare prevăzute în legea ; 

poziţiunii olițerilor, a marinei, a reangajaţilor, a grăni- ; 

cerilor sau în alte legi şi regulamente-privitoare la solda “Şi 

“sunt şi rămân desfiinţate, A 

Sporurile pentru șelii de muzică și inspectorul mu- îi 

zicilor militare se vor pune în aplicare. cu începere dela ii 

1 Aprilie 1913. NE p. IE 

Diferite dispozițiuni privitoare la solde, accesorii şi di- (| | 

ferite indemnități în timpul campaniei i 

Notă”.— Extras vin legea măsurilor excepționale M, 0.Ă 

37 R. 1914 (4) E | iii 

“ Aşt. 17, — În caz de mobilizare sau concentrare, ofițerii dă 

rezervă, cari nu sunt perisionari, nici funcţionari civili, se bucuri 

potrivit gradului de soidă şi ceielalt: prestaţiuni întocmai ca ofiă 

* țerii în activitate. - | g 

= | Prin funcționar civii în sensul legii de faţă se ințelege 04 

: - ca funcţionar sau implega!, sub orice denumire, plătit cu retriăii 

“ Duţiune ianară din bugetul Statului, judeţeldr, comunelor, st2bE 

_dimentelor publice ori de utilitate publică puse sub control E - 

- Siatului, al instituțiunlior de ceedit cu privilegii” deta Stat, al s0% 

cietăţiior anonime şi în fine ale oricărei instituțuni sau fundaţiuii 
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1) Vezi legea şi tegulam- măguriior exceptionale în extenso Ja cure) 
u ultimele modificări în vol, IL oc. o iad 
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asupra căroea Statul, judeţul sau comuna au un drept de control 
sau  supravegbere şi a căror bugete anuale sunt spuse apro- 
bârei lor, - | | 

Art. 18, — Funcţionarii civili și pensionarii ofițeri de rezervă 
primesc, in caz de concentrare, care nu-i ţine “sub arme peste. 
30 de alle, ațât ieala funcțiunii sau pensiunea lor, cât şi soldă 
şi celelelte prestaţiuni cuvenite gradului lor militar. 

In caz de mobilizare sau in caz de concentrare care trece - 
peste 30 de zile, cu incepere dela a -ireizeci şi. una zi, funcţio- 
narii civili sau pensionarii civili, ofiţeri de rezervă au dreptul 
fie la leaia lor civila sau pensiune, fie la solda gradului lor mi- 
litar cu accesoriile ei, după a ior alegere. . - 

Leala civilă cuprinde : leafa propriu zisă prevăzută în buget 
diurna fixă şi indemnizaţia de loculnţa a-tuncţionarului,. 

Dacă vor opta pentru leala civilă, ei vor primi pe lângă 
aceasta prima de echipare și raţiile de hiană corespunzătoare 
gradului lor. - | 

Funcţionarii civili, mobilizați ca grade interioare, vor primi - 
leala lunară a funcţiunii lor civile şi alocația de hrană in bani 
sau in natură dela corp potrivit gradului lor ă 

De acelaşi drepturi se vor bucura şi Înncţionarii civili 
mobilizați, fie ca ofieri de rezervă, fie ca grade inferioare, care 
nu sunt plătiți cu leafa fixă lunară bugetară, ci iiumai cu diurne 
din fonduri bugetare globale, sau din credite, şi cărora îi se lac 
reține:i pentru pensiuni. “ ” 

"Dacă nu îi se fac asemenea reţineri, dânşii se vor bncura 
ca ofițeri de rezervă de drepturile prevăzute la art, 17, iat ea - 
grade inferioare. si vor primi pe lăngă solda şi aiocaţiile gradu- 
lui şi jumătate din diurna ce avea. | 

Militarii pensionari mobilizați ca oilițeri de rezervă, cu in- 
cepere din ziua prezentării lor la serviciul militar, încetează de 
a mai primi pensiunea ia cari sunt stabiliți şi li se va aloca de 
corpuri sau servicii în aceeaşi zi solda şi celelalte prestațiani cu- 
venite gradului lor. 

Funcţionarii civili mobilizați pe loc fie ca ofițer de rezervă . 
ie ca grade interioare, vor primi deia antoritataa sau instituţiu- 
nea de care depind salariul funcţiunii lor civile fără nici un drept 
de alo:ație suplimentară dela autoritatea milirară. 

Comercianții și industriașii intr:buinţând in serviclul intce- * 
piinderilor lor lucrători și funcţionari În. numă: mai mare de 
cinci şi care păstrează deschise stabilimentele ior pe timpul mo- 
bilizărei sunt obligaji dacă lucrătorii şi funcţionarii au o vechime 
de doi ani în serviciu lor şi sunt căsătoriți. sau an sarcini de 

- familie să le servească pe iimpul cât stabilimenteie i:ncționează 
în timpul mobilizărti, jumătate din leafa lor conform dispoziţiu= 
nilor ar 19. Această sumă va servi ca ajutor familiei mobili= 
zaţilor, 

După demobilizare toţi luneţionarii- civili și comeriianți 
reintră de drept în funcțiunile lor,



= după cum a optat, 

--. dreptul îa 2/4; 
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Nota. — Vezi interpretarea ast, 18 M. O. 23 R* 1916; in 
_ Sensul că funcționarii civilii şi pensionari militari, mobilizați ca 
„ ofițeri de rere*vă, prevăzuţi la alin, il n'au drept în prima lună 

de mobilizare de cât ia solda militară sau la icata funcţiuuel 

„_ Diepoziţiunile din al, ii suni privitoare numai la cel con- 
Cceniraţ: în timp de pace pentru o durată ma! mare de 30 zile 
iar nu şi la rel mobilizați, carora acel text de lege ie-a rezervat 

- numai dreptul la obțiuae. | , 
Ant 193--Pensiuniie ofițeritor de rezervă, ielurile luncţiona- 

__fitor civili care au opial pentru solda militară precum şi toate 
ceielalte ieturi ale luncțlonaritor civili se vor vărsa lunar cu stat 
în regulă de antorititea sau inatituțiuuea respecivă la tezaurul “ 

“public pe contul ministerului de răsboi. 1 
__ Acestaeste 5bligat a plăti regulat leafa celorin drept chiar dacă : 

autoritatea sau instituţiunea nu ar li făcut vărsarea la tezaurul, . 
public, In asemenea caz ministerul de ră:;boi va debita din oficia | 
autoritatea sau Instituţ unea care nu a făcu! vărsarea şi o va urmări 

_cu legea de urmărire, 3 
„Art, 20—Dela decretarea mobilizării și până la sfârşitul ei 

pentru a se veni în ajutorul familiiior şi reagajaţilor activi ale 
ofițerilor de rezervă, ale funcţionarilor ministerului de răsboi și 

„ale gradelor inferioare, cari după dispozijiuntie legii de faţă au 
„.. drept la salariu în timpul mobiiizării, se vor aplica măsurile de 

- mal jos; - 
| 10); Can mobilizați de mai sus au numâi soție sau numai 

„un copii 1/; din soldă sau salariu revine soției sau copilului 
2) Când are soţie și un copii, sceştia împreună au dreptu 

la ip; - | E SE 
&) Când are soţie și mai mulți copii, aceştia împreună au 

  
   

  

   

                    

   

    

   

    

    

    

   

gi) Când are mai mulți copii, aceștia au dreptul la 2/,; 
Ordonanţarea acestor părți din soldă se va face de minis- 

terul de război direșt pe numele soţiei şi nu.nai când nu are! 
soţie titularul va iudica persoaua pe-care o 'antoriză a -primi 
„pârica cuvenită după lege copiilor; a AI 

"€) Dacă titulaiul nu are soție san copii, dar are iată mamă, $ 
__ Srale sau soră, care sunt întreținuţi de e!, se va da acestora 

- partea pa care mobilizatul ar declara înscris că i-o atribue în 
acest scop cu- indicare persoanei în drept.a2 o primi dela 
miniaterui de război. - | . 4 

Ant, 21.--Nici o pioprire, sechesisu, urmărite sau isţinere 
„. „nb orice titlu, nu se va putea face în timput mobilizării aupra 4 

ș...: Jeturilor sau solidelor mobilizaţilor pentru rici un fe! de datorie. ÎN. 
„3. lie chiar pililagiată, (Vezi nuia 2 de mai jos). | o 

„„ Popririie, sechestrele, urmăzirile şireținerila începute chiar î 
dacă în parte vor fi execuiate se suspendă din ziua. decretului 7 j 

„de mobilizare şi până înir'o iună deta decretarea imobilizării.- — 4% 
, i : - - - -
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Nota 2.--1. D, No. 2997 din 6 Octomvrie 196, privitor la modificarea ari, 46 și 47 diu regulamentul legii măsurilor ex- cepționale, 
Du 

| „AM. O, 25 R 116) 
Art. |, Textele articolelor 45 şi 47 din reguiamentul legii măsurilor excepționale, decretat sub No. 310/4915, se intocuese cu următoareie» : 
Art, 46. Pentru aplicarea art. 24 din legea măsurilor excep- Hanale, se vor obzerva cele ca urmează: - . | 1, Cu începere di prima zi a lunii Ce urmează acelea în. care s'a decretat mobilizarea “şi până în ultima zi a lunii în care sa decreiat mobiiizarea,- soldele ofijerilor şi întregului personal aparținând armatei, precum şi sporul de 1/,.. din soldă, nu vor mal |i supuse la rețineri pentru cassa generală -de pen- sina, 7 : . - A Aceeaş măsură se va aplica și funcționaritor civili, precum Şi pensionarilor mobilizați, cu începere din prima zi a luneţ ce urmează acelea în care s'au prezentat la Coipul sau serviciul res- pectiv, până în ultima zi a lunei în care a avut loc demobili= - Zarea lor, 
2. Taxa 3 0/, asupra salariilo-, cara, împreună cu sporul da 17, depăşesc suma de 200 lei, se va reține, pe tot timpul mobi- lizătei, prin sta:ele lunare de plata so'detor, aşa Cum prevede: art. 6 din legea care a înființat această taxă în p:ofitul. tezauru- lui, un asemenea impozit nefiind din aselea a câror incasare s'ar putea suspenda. - , - - -8. Suspendarea urmăririlor pentru incasarea celorlalte im- pozite datorite de cei mobilizați va durs din ziua decretului de mobilizare şi până înt:'0 lună dela decretarea demobilizării, aşa - Cum prevede art. 21 din zisa lege. | Bineînţeles, asemenea s spandari de urmâriri nu vor avea loc_în cazul când contribuabilul va fi cert expres 'şi ar fi luat Şi măsuri, că impozitele sale sa îi. se plăteasea chiar în timpul aflării lui sub drapel. | 

4, Piata din solda a datoriilor către Casa dz credit a olija- rilor, cercuri militare, ateliere de haine ofițereşii. corpuri de trupă... „sau servicii, precum şi orice altă datorie particulară a celor mo- „- bilizaţi, va fl suspendată pentru tot intervalul de timp prevăzut în art. 21 din lege, 
| Se exceptează dela această regulă, făcândn-se cuveniiele Tei- i 4. eri, pentru achitarea acelor datorii a“ căror plată din solda a [1 - fost cerută de către însuşi debitorul mobii!zat, Se exceplează asemenea peusiunile alimentare ce se plătesc din solda mobilzatului părinților săi, stabilfte prin hotărâri judecă- „toreşti rămase definitive, însă numai în cazul când mobilizatul nu ar Îi lAsat nimic pentru întreţinerea părinților săi potrivit ast 20 :alin. e din legea măsurilor excepționale, 
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5. În caz de moarte sau dispariție a mobilizatului, familia 
lui va primi, până la finele lunii în care a -avut lo: moartea sau 

dispariția, întreagă suma ce i-a fost lăsat da mobilizat prin dec- 
jaraţia sa; iar în lunile u:mătoare şi până la linile luni în care 
a avut loc demobilizarea, această sumă va li redusă Ja cota sta-' 

-bilită de art. 20 din lega pentru soţie și copii. 
In cazul când mobil zatui arfi destinat piin dzclacaţia sa o 

parie d:n solda pentru părinți fraţi sau surori] în acast caz, dacă 
suma desiinată depăşeşte cotele stabiiite de lege pentru soţie şi 
copii, această sumă se va reduce la acele cote. 

Art. 47. In toate cazurile de aplicațiune a legi măsurilor 
excepționale, se va! ține seamă de dispoziţiunile de sub art, 43, 
alin. Îl din aceea lege, în virtutea cărea sunt absogate. pe tot 

timpul apiicărei ci, toate legile şi regulameatele cari ar conţine 
dispoziţiuni contrarii acelei legi, 3 

in consecință, toate dispoziţiunile din acest regulament şi 

"de mai sus, se vor considera modificate în sensul dispozițiunilor 
- de sub acel articol, | | 

Toiuşi, pentru. evitarea perturbațiunilor în contabilitate, toate 

teținerile pentru pensiuni, sau pentru orice fei de datorie, făcute 
până la 1 Octomurie 19I6, precum şi toate încasările de orice 
iei de impozii, efectuate până la acea dată, sunt şi rămân defi- ! 
nitive şi irevocabile. Î 

Nota. 3 — Ordin circular Ne, 43 din 5 Octomvrie 1915, rebativ 
la pluța dreplurilor funcționarilor direcției poştelor, telegrafelor şi : 
telefoaneior, al căilor ferate şi al tezaurului public pe timp de -Ş 
campanie. (M, O. 28, R. 1915), | 

Pe timp de campanie funcţionarii mobilizați dela C.F. R. şi 
direcția generală a poșteler, telegralelor şi telefoanelor se împart 
în două categorii: ” 

1) Insumaţii la corpuri pentru 
mobilizare ; | | ş 

2) Mebilizaţi în serviciul lor propriu pe lângă cartiere, etape “43 
linii ferate etc. > | | 

Toate drepturile personalului din categoria | se vor plăii 
de către corpurile pe lângă cari fac serviciu. - 

. Personalul din categoria 2 se va plăti de către organele civile 3 

respective în limita a!cațiilor ce le sunt fixate prin bugetele lor. ŞE: 

Cum, acest personali mai are drept şi la sportul da ]/ă şi a!oca- SE 

- ţile de hrani regiementare, alocaţii cari prives: fondul de războiu &F- 

Sa convenit cu direcuite posteloc şi C..F. R. ca şi aceste spo- + 
ruri să fie plătite de către agenţii !0r, însa pe bazâde state no- ŞE 
minale separate înlocuite în donă exempla:e, Cart se vor pre- 
zenta 'comandamentelor respaitive pentru ordonanțare. i 

2 Când din împrejurări neprevăzute acești iuncţionari nu vor f 

complectarea efectivelor de
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putea fi plătiți astiel după cum să arătat mai sus atunci plata ii 
se va” lace de autoritatea militară cea mai apropiată, pe baza . - - 
listelor de apuntamente, pentru salarii și a statelor nominale 
pentru spor şt alocaţii, | 

- Autorităţile militare, cari vor face pila, pentru asemenea 
calegorii de funcţionari, vor ţine suma la, portololiu, cerând ca 
listele de apuntamente să fle rambursate de administraţiile res- 
pective. jar siatele de spor și alocaţii de hrană să se înatnteze 
pentru ordonanţare după cum s'a arătat mai sus. | 

Alocaţiile de hrană la care vor avea ' drept funcţionarii sunt 
a) Cei cu solde până la 150 lei lunar câte un leu pezi; 
5) „ » „dela I5l la 400, '„ » 2 1 
€) „ »„ „mâimaride 400, » A 2 a n» 

arile şi sporul de 1/5 sunt supuse la reţineri de 10% 
pentru pensii și 30/. pentru tezaur, conform dispoziţiunile în vigoare. . 

Plata famililor personalului din categoria |, cari optează 
pentru alocaille gradului militar se va faze de către autorităţile 
militare, conlorm regulamentului legii excepţionale, 

Familiile personalului din categoria 2, se vor plăți de orga- 
nele civile, conform înţelegerii ce s'a luat cu ad ninistraţiile res- 
pective. 

La el ge vor piăti şi familiile funcţionarilor tezaurului ali- 
„piti pe lângă armata de operaţiuni..Aceşti funcționari însă îşi vor 
primi drepturile dela autorităţile militare pe lângă cari lac serviciu i 

Nota, 4. — Odin circular No, 5.196 din 30 Mai 1917 
relativ În soldele, sporul şi alocațiile zilniee de hrană cuve- 
mite gradelor inferioare, mobilizate şi funoţionarilor civili ai 
armatei, (M. O. 17. R, 1917), 

Prin ordinul oircular No. 17.549 din 2 Decemvrie 
„1915 ministerul a da lămuriri asupra aloeaţiilor cuvenite, 

- gradelor inferioare în caz de concentrare şi prin urmare 
şi în caz d& mobilizare. 

Cu toate azestea ministerul est6 necontenit întrebat. 
de modul cum trebue să se proosdeze în cutara sau cu- 
„tare caz, ceeace probează că nu toţi Sunt la curent cu 
dispoziţiile maaţionatului ordin circular. 

7 

Nu mai puţin aumaroase unt întrebările ce so fac 
în privința modului da a se calcula sporul de 1/5 la solda 

- gradelor-interioara, acordat prin art. 8 din legea asupra 
soldei în armată, asttel cum această lege a fost modificată. + 
prin legea decretată sub No. 3.246 din 1916, publicată 

Pa 
o



"Noi 29 din 1916, 

    

„ae reamintese corpurilor şi serviciilor cele ce urmeasă: 
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i în Monitorul Ofitial No. 223 şi în Monitorul Gastei pr. 

Se face iarăși întrebări asupra. a dilertte alte ches-. 
fiuni deja reaolvițe prin diverse instrucțiuni și ordine 
:. anterioare. . a | 

Pentru- a se curma această neslârgită coresmondență 

- 1. Fancţionarii civili ai armatei, cazi erau în serviciu 
şi înăinte de decretarea mobilizării, bugetari și diurnigti, 
îie că nu fac parte din vreun element al armatei, îie că 

„Hiind grade interioare“ continaă a-și îndeplini: serviciul pe 
care “îl aveau și înainte de mobilizare, se vor bucura de 
drepturile prevăzute de $ 4 din instrucţiunile miniateriale 

„Ne, 15.589/916; publicate în Moriitorul Oficial No. 174/916 
și în Monitorul Oastei p. r. No. 26 din 1916, şi anume: 

| «) Soida sau diurna funcțiunii lor, sporită cu 1/5; 
3) Alocaţia zilnică de hrană, - prevăzută în tariiul 

No. 14, anexat la regulamentul legii soldei, adică în ra- 
port cu cuantumul soldei sau diurnei fiecăruia; | 
„„...€) Scutirea de reţineri pentru casa generală de pen- 

„-“ Siuni “cu începere dela 1 Octombrie 19i6. | 
4) Indemnitate de chirie în condiţiunile ordinelor 

speciale prin care o asemenea indemnitate s'ar acorda 
pentru întreaga armată; - | | | : 

„- e) Prima de echipere, egală cu solda sau diurna pe - : 
-0-lună, fară spor şi fără să treacă de sumă de 400lei, 
- așa cum aesastă dispoziţie a fost ratilicată şi prin art. 23 

bis din Jegea modilicatoare a legii soldelor. . 
; Intre funcționarii civili ai armatei, cu dreptul de a se 

- bucura de tratamentul arătat mai sus, intră şi conlesorii 
- de garnizoane, cari continuă a-şi îndeplini în Moldova în 
mod eiectiv serviciul tor; iar dintre cei relugiaţi din teri- 

„.“toriui ocupat de inamic, fără să fi avut- ordin pentru 
„ aceasta, numai cei cari au cerut și li s'a dat! vreo însăr-. 
„„ cinare. de către ministerul de război. - | 

„Mai întră asemenea în categoria de mai sus; maeştri, 
"” submaeştri armuurieri, voteovari, curelari, croitori, lito= 
„-grali, etc, gazișiil- şi în genere toți cei angajaţi cu con- 
„tracte anterior mobilizării, dela corpurile de triipă şi dela 
stabiiimentele inilitare. -- Ma DN MR 
„„ Bineînţeles, în cazul când. solda unui funcţionar civi 
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   al auimatei ar fi mai mică că sold | dului lui militar sporită. cu 1/5, dânsul are dreptul să opteze pentru această din. urmă -solda. o In cazu! când un funcţionar civil al -armatei, grad interior, va. [i trimis la corp încetând a-și. mai îndeplini - | 

£e- Sar.cuveni gra- 

serviciul pe care ţi îndeplinea. mai înainte, va fi plătit, .. cu începere din luna următoare aceleia în care a. fost na trimis Ja corn, în modul prevăzut de art. 16 sau 18 din regulamentul legii măsurilor excepționale, după cum era plătit anterior mobilizării cu sol ă Sau diurnă din care i se făceau reţineri pentru pensiune, sau cu diurnă din [on- duri globa'e din care nu i se făceau aceste reţineri pentru . pensiune. 
2 Ministerul a fost întrebat dacă sporul de 1/5 (20 la Sută). prevăzut de art. 7 din legea soldelor se cuvine şi funcționaritor civili dela alte ministere şi autorități publice mobilizați la armată, e Răspunsul nu poate fi de cât. negativ, fiind evident că legea soldelor s'a Ocupat numai de funcționari. civili ai armatei, întrebuinţaţi ca atare în: serviciul armatei - inainte de mobilizare.— Situaţiunea celorlalţi luncţionari civili este cea prevăzută în legea măsurilor excepționale . şi regulamentul ei. | 3. Cu-incepere dela. 1 Ianuarie 1917, sporul de 1/5 - se cuvine şi soldaţilor, caporalilor şi sergenţilor activi, complectași, rezervişti şi milițieni, adică la toți cei cari anterior modificării. art, 8 din legea asupra soldei în ar- mată nu li se plătea acest spor. i ' In această privință legea -este clară şi precisă şi nici. un dubiu nu poate avea loc. 

- 4. Soldele şi accesoriile cati Sau fixat prin ordinul. circular No, 17.549 din 2 Decembrie 1915, citat mai sus „pentru gradele inferioare în caz de concentrare în afară | de. garnizoanele lor de reședință, continvă a se plăti şi :.. în caz de. mobilizare, în modul următor: 

Nota. A se observa instrucțiunile şi tabelul de sporirea sol: delor trecute la nota 8 de mai jos. _ ae 

       



  

  

  

  

  
  

            

| Soide fixe fm 

| EEE  |As 
„CATEGORIILE . îsi is 

SE 
4 , < 

Foştii sergenţi majori în termen, 

actualmente în completare, re- op - 

zervă și miliții | 54| 10,80 64,80, 

Soldaţi, reangajați după iechile 
legi de reangajare ! 

- Ia h 
Pe termene complete de 2, 3, sau| -_| | 

anl 1 30| 6 36 

Pe termene de 5 ani 1 40| 8 1 48 

Foglii sergenţi, majori veangajati ) 

după vechile legi, având termenele 

complt efectuate. 

Intâiul termen pe 2 ani 1 70) 1ă 184 1 0,75 

Al doilea termen -pe 2 ani: 80| 16 196 | 077 

“AL treilea termen pe 2 ani . | 90) 18 108 | 0,75 

Caporaii: | | 

* |Intâia reangajare pe 1 sau | 

S| 2 ani 140! 8 [148 | 0,50 

z lintâia reangajare pe.5 an 45| 9 | 54 | 0.50 

"SLA doua reangajare pe 5 amj 50| 10 | 60 0,50 

% Sergenţi: 
> |intâia reangajare pe 1 sau 

ZI 2ani - | 60) 12 172 | 0.50 
S lintâia reangajaţi pe 5 ani |.70j 14 84 | 0,50 

= A doua reangajare pe 5 ani 80| 16 , | 96 050 $ 

E |A treia reangajare pe 5 an: 90 18 [108 | 0,50. 

„— [Sergenţi: instructori reanga-i | 

S] jaţi pe 1 sau 2 ani 80) 16 19% 0,50 

S]  Plotonieri: | | 

S [intâia reangajare pe 5 ani 109) 20 |L20 | 0,75 

S|A doua 'Teangajare pe 5 ani| 110) 22 132 10,75 - 

A treia reangajare pe 5 ani] 120| 24 144 0,75 | 

s_-  
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olde fixe i 

  

  

18 i Ş | 
pisi i FE CATEGORIILE IE. sa 5£ 

ZI 5 5 | 
A | | a 

8 / Plutonieri majori: | 
s |intâia sau a doua reanga. | 
4 Viare pe 5 ani | 140) 28 1168 | 0,75 E.JA “treia reangajare pe 5 anil160) 32 1192 0,75 
3 Subofiţerii de administraţie 
= clasa ll. 110| 22 1132 0,75 
ş Subofiţerii de administratie] - |. - ă 
& (clasa 1, - 1140] 28 168 | 0,75. 

Absolovenţii și elevii şcoatei -de 
poduri şi şosele mobilizați ca 
plotonieri și plotonzerii cu ter- 

„men redus meniţi a deveniofițeri | | 
de rezervă. 100| 20 [120 ! 0,75 

Elevii şcoalelor militare aflaţi la | 
corpuri ca plotonieri, menţi a i 
deveni ofițeri actiui, 120| 2 1144 ju, 

          
5. Şoldele ce se cuvin foștilor jandarmi rurali, mo- 

bilizaţi acctualmente pe la diferite corpuri sau servicii, sunt. 
cele prevăzute prin ordinul circular No, 15,123 din 29 
Octomvrie 1915 cu singura deosebire că dela decreturea 
mobilizării aceste solde sunt sporite cu 1/5, acordându-se - 
în plus ca alocaţie zilnică de hrană foștilor şeti de posturi 
câte 50 bani pe zi, iar .foştilor şefi de secţie şi secretari 
câte 75 bani pe zi, conform aprobării date de acest mi- 
nister cu ordinul No._3.257 din 6 Mai 1917 către inspec- 
toratul general al jandarmeriei rurale. | 

6. Potrivit art, 31 din regulamenţul legii jandarmeriei 
rurale, jaudarmii şefi de posturi, din punctul de vedere 
al soldelozr, au o situaţiune echivalentă cu aceea a ser- 
genţiler instructori. iar foştii şefi de secție şi secretari, 

„cu aceea a plotonierilor, aşa cum prevede și. menţionatul 
ordin circular No. 15123 | 915, 

Astiel fiind, se precisează că soldele foştilor jindarmi 
angajați şi reabgajați acum mobilizați, sunt ; 

Ra



  

  

    

. ga 
i E gl 
CATEGORIILE  -: 3|I5 

T Ț 

Jandarraul sergeiat-major angajat. sef IE te 
"de post 60] 19) 72 

 Jandarmul sergent-major, şel de post III IE 
din Întâia angajare i 70) 14; 84 

Jandarmul sergent. major, şel "de post | 
„în a doua rearigajare „80! 16|. 96 
andarmul sergent-major, şef de posst : i 

în a treia reangajare - „90| 18! 108 
„Jandarmul plotonier, şef de secţie în; .  _. 

- întâia reangajare ; 100| 20| 120 
„„ Jandarmul plotonier, el de secțitie în : : 

a doua teangajare . 110), 22| 132 
Jandarmul piotonier, ș şei de secţie în Ș Si a 

a treia reangajare . 120) 24| 144 
Jandarmul plotonier. major, secretar, tn | SI 

întAia sau a doua reangajare 140) 28| 168 
jaudarmul ptotonier-major secretar în ! "i 
“a treia reanjare << 160) 32 192 

| Termenele de „reangajare trebue | să. fie complect 
electuate. . 

Nota 5 ..- Dispoziţiuni “relative la piata eh:riilor .) 
| — Ordin circular. No. 34.576 din 31 Martie 1919 

„priitor ia -plata indemnităţilor de Chirie cu începere dela . 
1 Aprilie 1918. — 

(M. 0. 16 1518) 
Cu îricepere. dela 1 Aprilie 1918, plata imdetanităţi 

“lor de chirie se va face pe baza acelorași cote de calcu 
prevăzute în ordinele circulare No. 1.450 și 15.009/917,) 
„cu exespțiunile prevăzute în jurnalul consiliului de mi- 
niştri No. 321 din 31 Martie 1918, a cărvi cupridere este; 

 „Consilul miniştrilor în ședința dela 31 Martie 1418, 
„Având în vedere cela expusa prin referatul d-lui. 

___ministra da război sub No. 34118/9!8, privitor la plata 
„ indemnităţilor pentru chirie cu începere dela l Aprilie 1918, 

1) Sunt trecute mai Jos, imediat după acest ordim eircular, 
Vezi și solie dispositiuni re lative la cotele > pentru, plata chilie 

la seta $ do_ mai jes,   

 



o
 

  
    

Comsilig, O - Antoriză pe d. ministru de răsboi ca, eu începere dela | Aprilie 1918, indemnităţile de chiria 34 se plă- tească în condiţiunila prevăzute în jurnalele consiliului de miniştri No, 303 şi 317 din 9 și 18: August 1917 şi în ordinul circular No, 1.450 publicat în Monitorul Oficiul No, 15 din 19 Aprilie 1917 și în Monitoyu? Oastei p. e, No. 12/97 cu următoarela Sxcepțiuni : | l) Aceste indemnităţi se vor plăti lunar la începu- tul fiecărei luni iar nu trimestrial cum prevedeau men- jionatela jurnale. 
2) Oliţerii de rezervă cari au optat pentru solda gradului lor militar și cari sibguri au drept la indemni- tatea de chirie plătibilă da ministerul da război, în caz de demobilizare vor primi această indemnitate de chirie până la finele lunei în care a avut loo demobilizarea lor, potrivit principiului din arţ, 47 din lsgea asupra soldei în armată. 
pOfiţerilor de rezervă al ror domiciliu este în Do- brogea şi cari au optat pentru solda gradului lor militar, li se va plăti lunar această indemnitate— chiar după fi- nele lunei în care a fost demobilizat — până la data ce se va fixa ulterior de ministerul de razboi: „Se exceptează acsi cu domiciliul în Dobrogea cari după demobilizare vor ocupa sau reocupa vre-o funcţiune salariată de vre-o autoritate pubiică sau de utilitate pu- blică, ori la vreo instituţiune privată, Pentea aceştia, după expirarea datei pravăzută -la aliniatul procedent, continua- rea plăţei acestei indemnizări se va aproba de ministeral de război pentru fiecare caz în parte în baza, cercetări- lor ce sa vor face și a probelor produse de cei interesați. 3, Văduvelor şi copiilor minori ai ofiţerilor, rean- gajaţilor şi funcţionarilor civili din serviciul armatei, morţi în ; timpul şi din cauza evenimentelor războiului, li se va plăti de asemenea indemnitatea de chirie lunar, îa condiţiunile . ordinului cireular No, 15009 | 917 publicat în Monitorad , „Oficial No. 19 din I9 August 1917 în nrmăzroarele eon- dijiuni: 

| 
p 8) Celor cari au domiciliul în teritoriul ocupat [i 20 va plăti plăti această indemnitate tot lunar până la finele lunei În cnrsul căreia li se va aduca in sunoșiință prin 

p | 4  



  

 publidațiuni 0â au posibilitatea a5 s inapoeze la căminu. 

    

rile lor; | o | 

„b) Pentru familiile lor cari au domiciliul în Dobrogaa, 

se va proceda potrivit punctului 2 de mai sus; 

| „€) Pentru familiile ca domiciliul în Moldova, plata 

acestei indemnități va înceta dela 1 Aprilie 1918“. . 

Îademnitate de chicie prevăzută în jurnalul consiliului 

de miniştri reprodus mai sus sa va plăti pria state nOmi- | 

nsle, lunare separate de celelalte deapturi, din avansele ca - 

corpurile şi servioiile au asupra lor. - 

II. Ordin circular No. 1.450 din 18 Aprilie 1917 pri- , 

vitor la plata indemnităţilor de chirie pa tramealrul Aprilie 1917, : 

Ministerul dispune ca dela data ordinului de faţă să înceapă |, 

plata: indemnităplor pentru chirie pe trimastrul Aprilie 1917, prin : 

state nominale, diu creditul deschis pentru cheltueliie de război, - 

„în condiţiunile următoare : . = : 

1. Indemnităţile de chirie indicate mai jos se vor calcula - 

potrit situaţiunii de familie a fiecărui olițer asupra soldei bruto 

lunară „bugetară, fără accesorii şi fără sporul de 1/5. 

Cotele pe baza cărora se va face calcului acestor indemnități 

  

  

   

   

  

   
    

    

  

    
   

   

   
     
  

sunt: y | 
- a) Pentru cel cari, Îa decretarea mobilizări îşi aveau garal- 

zoana lor obşnuită în oraşele din Moldova, afară de laşi şi Galaţi, : | 

_. şi care şi astăzi o au tot.in acelaeşi oraşe: - 

20 ia suta din soldă, celor căsătoriţi având copil minori ne- . 

căsătoriţi, ori văduvi cu copii minori necăsătoriți: 4 

“15 Ta sută celor căsătoriți fără copii sau cu copli majori, : 
„ori minori căsătoriţi ; | : 

10 la sută celor necăsătoriți sau văduvi fără copii; + 

„+. 8) Pentru cei care la decretarea mobilizării îşi aveau garnt-.. 

zona lor obişnuită îi oraşele iasi şi Galaţi şi cari au reşedinţa! 

azi în aceleaşi orașe; 25 la sută, 20 la sută şi 15 la sută, pot-:. 

mivit situățiunii de familie arătată mai sus; Î 
c) Pentru toţi cei necuprinşi în categoriile a şi b de mai sus Ș 

30 Ja sută, 25 la sută, şi 20 la sută, potrivit situaţluni de famisf 

lie arătată mai sus. | Îp 

Cotele lunare prevăzute Ia aliniatele a), 8) şi c) de mai sus | 

înmulţite in trei, vor da cuantumul biuto ai indemnităţii de chiria | 

_cavenite. pe întregul. tiimestru, - 4 

Du suma bruta a acestei inderanitâți se va reține taxa de 

zeu tezaur, aşa cum sa prozedat şi În trecut. : 

Puntii stabilirea cuantnmului indemnităţii de chirie s    

Ei
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  Pa.     

va lua de bază gisdui și siziaţia sin fargilte. ne câte. olițerul fe are la data ordinu!ui ds fă. 
Pentru cei Înalitaţi ta gradul de sublozotenen! sau ăjutor . n “sublotenent după data indicată mat sus,- se va plăti din chirie partea proporționa:ă în rapoit cu 'cele trei luni ate triinestruiui în curs. . 

— Pentru cei morți și dispăruți în cursul trimestrului se va lua de bază gradul. indicat în lista respectivă publi- cată în Monzoru! Oficial, sau orice act neîndoios din care să rezulte această sitraţiune, —— | Pentru funcţiouarii civili: ai armatei 89 va lua da bază solda sau diurna (fără aceesorii şi fără sporul de 15) pe pe care o primeso la aceiaş „dată. . - | IE 3. Vor avea dreptul ia indemnitatea „prevăzută la punctul 1 de msi sus: o i _ a) Toţi ciițerii şi ajatori da sublonotenenți activi iar dintre ofițerii de rezervă mobilizați într 'un- serviola al armatei numai acei care au optat peniru solda - gradului militar, în condițiunile prâvăzute în legea şi regulamentul măsurilor excepţ onale; cei cari „au optat pentru leata funcţiunei lor civile, au dreptul să ceară acaastă: indem- nitate da chirie dela ministerele “sau autoritățile publice civile de care depind; o d) Actualii funcţionari civili ai armatei bugetari şi diurnişti cari 89 găseau în serviciul armatei și înainte de 14 August 1916 data decretării mobilizării precum şi cei : numiţi după aceâstă dată În serviciul armatei dacă nu fae parte din nici un element al armatei ; c) Inspectorul și şefii de muzică ; o d) Profesorii 'cu catiedă în învăţământul militar pre- văzuţi în buget, dacă nu primesc această indemnitate dela alte ministere. în E 
€) Confesorii bugetari idem ; Da A Î) Preoţii mobilizați la armata de operațiuni, însă numai cei cari au opiat pentru solda militară; O. 9) Măeşirii subimaagtrii (armurieri, poteovari, curelari, exoitori, litografi, etc), gagiștii şi în genere toţi cei anga- |. iati eu contracte anterior mobilizării dela corpurile de “|. teacă şi dela toate stabilimentele * militara. 4; Prin urmare pontra evitărea, erorilor, s9 va ține „seamă că nu au drept la această inderanitate : 
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| r 
9) Ofiţorii de xezervg mobilizați care au eptat pentru 

leafa funcţiunii lor civile. întracât aceştia, conform art. 48 

„din reglamentul legii măsurilor excepţionale nu aa dreptul 

la alte alocaţii militare decât la prima de echipare şi alo- 

caţia zilnică de hrană; | 

5) Ofițerii, funcţionari, maeştrii ete,, Cari locuesc în 

clădirea. Statului, dânşii sau soțiile lor profesoara sau di- 

reotoare cari au locuinţă şi alte înlesniri, precum luminat, 

încăizit etc. o | 

c) Raangjaţii fiindcă ei au înlesnirile lor apeciale ata- 

pilite drin legea pentru reangajarea gradelor inferioare 

în armută, 

d) "Toţi cei cari netăcând parte din nici un element 

al armatei sau fiind grade inferioare se găsesc întrebuin- 

ţaţi în serviciul armatei numai după data deoretări mobi- 

lizării, ca: consilieri juridici, translatori, cei râchiziţionați 

şi în genere toţi cei cari numai din punctul de vedere al 

raporturilor de serviciu au îost asimilați cu vreun grad 

militar. . 
e) Controlorii. civili ai armatei cari sant plătiți cu lefuri 

civile din bugetele autorităţilor de cari depind de unde trebuie 

să ceară această indemnitate de chirie. 
5, Ofițerii activi şi funcționarii civili din corpul jandarme- 

viei rurale şi acei din corpul grănicerilor mobilizați ia partea - 

activă vor primi indemnităţile de chirie fixe la car au drept 

după bugetul ministerului de interne şi regulamentul legii gră- 

nicerilor şi pe cari acele ministere trebue să le verse la tezaur | 

odată cu celelalte retribuţiuni bugetare, potrivit legii măsurilor . 

- exceplionale şi regulamentul acelei legi, . : 

“Ofițerii activi şi funcţionarii civili din sus atătatele corpuri, 

rămaşi la partea sedentară, vor continua a-și primi ca şi mai : 

inainte indemnitatea de chirie ce li se cuvine numai dela minis- 

terele respective, după cum primesc și celelalte retribuţiuni. - -: 

Ofţerii de rezervă mobilizați la jandarmeria rurală şi gră- 

niceri vor primi indemnitatea de chirie prevăzută ia punctul | 

din prezentul ordin, fie că ar fi mobilizați la partea activă, fie 

la cea sedentară, însâ numai dacă a optat pentru solda gradului 

militar. N a 

| 6. Taţi cei cari au dreptu! la indemnitatea de chirie și Carl - 

„se găsesc pe Îront, ori în aită garnizoană deosebită de aceea În 

“care se atiă familia lor. pot cere, prin raport scris, ca inderani- 

tatea de chirie ce li se cuvine să se -piătească soției sau altul 

membiu al familiei lor, prin orice autoritate militară din garii”. 

zeana unde locuieste familia. i : 
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| peeaaeaersotegiaaate . | 

| 
n | 

| Pe raportul stițerului sau înncționarului, inaintat cemaa- | dantului unițăţii sau șefului serviciului sub al cărui ordine se. găseşte, acesta va atesta că nu 1 s'a plătit ofițerului această in. demnitate după ceterea sa; iar acel fapori, Cu această atestare, se va transmite comandantului garnizoanei unda se găseşte îa- mila ofițerului sau juncţionarului cu drept la chirie, spre a rg- gula efectuarea plăţii în mâinile celui în drept prin. oricare au- toritate militară locală, PI 
7. Soţia şi copii minori (legitimi, legitimaţi sau adoptați) ai olițerilor sau funcţionarilor civili ai armatei. morți sau dispă- muţi după data de 1 Aprilte 1917, vor primi indemnitate de chi= sie prevăzută Îa punctul 1 pe intregul trimestru ca şi cum soțul .. 3au părintele lor ar fi în viaţă sau prezent ia serviciu tot țri- mestrul. : a 
Dovada cațităţii în care se cere indemntiatea de chirie se | va face prin atestarea şefului da Corp sau serviciu, sau prin pre- zentarea avizului de plată. 
Dacă sunt copii din diferite căsătorii, indemnitatea de chirie se va împărţi proporțional cu numărul copiilor minori mnecăsă= toriți, printre cari se va prenumâăra şi soţia actuală şi în viată, Dacă copii sunt orfani. întreaga indemaitate cuvenită tata - lui lor se va plăti acestora, prin tutorele. lor. - Proba morţii sau dispariţiei se va face prin indicarea îs cerere a Monitorului Oficial în care se găseşte publicată lista de Biorți sau dispăruţi, sau prin atestarea corpului sau seviciului în eare a contat cel mort sau dispărut, în curaui trimestrului, pre- «um şi prin orice fel da act din care să rezulte în mod neîn- doles data decesului sau dispariţiei. | 

Îi ceeace priveşte familiile prizonierilor [i se va plăti indemn. 
;  milatea de chirie numai în baza atestării direcţiunei statisticei din „Minister cum că cel în drept se găseşte przonier, sau în baza 

oricărul alt act din eare să rezulte neindotos această situaţiune, “ 
Familiile celor constataţi că au dezertat nu vor primi niti o indemnitate de locuinţă, 
8. Pentru mobilizaţii funcţionari civili, cărora nu Ii se a- plică dispoziţiunile acestui ordin și cărora urmează a li se plăti 

indemnitatea de chirie de către auoritaţile şi iastituţiunile civile în cari contau înainte de mobilizart, corpurile şi serviciile sunt 
obligate a interveni la acele autorităţi şi imstiruțiuni pentru a le 

; plări indemnitatea de chirie la care au dreptul din bugetele lor, 
potrivit celor prevăzute mai sus la alin. a de sub punctul 3 şi 
alin, e de sub punctul 4. 

9, Se atrage cu deosebire atenţiunea corpurilor şi servicii 
lor ca întocmirea statelor de plată să se facă. cu cea mai mare 
scrupulozitate, spre a nu se da loc la duble plăţi san la clasa- 
mente greşite, ori în afară de dispoziţiunile ordinului de faţă, 
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| II Ordin circular N. '15. 003 din 18. dugusi ETA 
“prioitor” la plata indemmtăței pentru, chirie văduvelor. şi 0o- 

= piilor-minori. ai ofițerilor, reagajaţilor şi faaclionarilor ci. - 
- văl din serviciul armatei morți în timpul şi din cauza eve- 

tă „. mimentelor războiului. (M. O. 24 R. 1017)... 
În urma aprobării consiliului de miniştri, indemnitatea pen- 

tru chirie pe. trimestrele iulie, Octomvrie şi lanuarie 1917/918, se 
-xă plăti 'şi văduvelor şi copiilor minori al ofițerilor, reangejaţilo r 

- şi funcţionarilor civiii din serviciul armatei, morţi în' timpul şi 
din cauza evenimentelor războiului. - 

Dreptul la âceastă indemnitate se va stabili pe baza nor 
E _melor indicate în ordinulcircular al acestui minister: No, i. 450/8917. 

publicat în. Monitorul Oficial No. 15 din 19 Aprilie a, c. şi în 
Monitorul Oăstei. partea regulamentară, No. 12/917, cu moditică- 

„„ mile ce i se aduc prin ordinul de faţă, 
Vâduva fără copii minori va primi cota de 20 ia sută, -pre- 

văzută în acel. ordin circular fa litera c de sub punctul 7; ceacu 
un copil minor cota de 25 la sută, iar cea "cu doi sau mal muţi 
copii minori cota de 30 ia sută, 

- Cotele reduse prevăzute la alin, a şi 3, din acel ordin sut 
sunt aplicabile văduvelor despre cari se ocupă ordinul pe față. 

Piata indemnităţilor acordate prin prezentul ordin se va faca 
la începutul fiecărui trimestm de către serviciile de intendență 

“ale coinandamentelor sedentare ale diviziilor pe teritoriul cărgra 
- se găsesc aceste familii iar pentru cele: afiate în ganizoana! lași 
"de către serviciul contebiliizţei din acest minister, 

In sprijinul cererei sale fiecare văduvă sau reprezeniant al. 
„, minorilor va înfăţiga Orice fel de act dia eare-să rezulte în mod 

neindoios proba că moartea a provenit în timpul şi: din cauza 
evenimentelor, războtului. precum şi proba situajiunei fâmiliei, _ 
din punctul de vedere al numărului persoanelor, - 

Orice nedumerire asupra asestor mijloace de probaţiune se 
vor rezoivi de către insuș comandantul diviziei respective. 

„ . Plata aşestei indermnităţi pe trimestrul lulie curent va începe 
„de îndată, - 

Toate indemnnităjile prevăzute in ordinul de față sa vor a- 
„coperi din creditul pentru război. - 

Nota 6. — Dispozițiuni relative la indemnităţile pentru 
scumpireu  îraiului.!) 

Î. Inaltul decret No, 3113 din 20 Decembrie 1918 
poblicat în M. 0, 3 8, 1919. - 

NE Art, 1. — Dispoziţiunile înaltului decret No. 3. 683/918 
- publicat în Monstorul Oficial No. 214 din 15 Dacemvrie 
„1918, sunt aplicabile. şi ofiţerilor de orice gead, roanga- 

-1) Vezi şi noile dispozițiuni relative le indemntate panteu scump'n "rea 
raiului, trecute la nota 8 de mai JOS, - | 
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jaţilor și foncţionarilor civiti din serviciu] armatei, din 
orice parte a țării, cu următoarele modificări; (Vezi deora- 
tul citat trecut mai jos). 

a) Oliterii generali, cai superiori şi funcţionari civili 
din serviciul armatei, plătiţi cu solde dela 400 lei în sus 
aflați în Basarabiă, Bucovina şi Transilvania, vor continua 
a primi, cu începere dela 1 Decembrie 1918, ca și în 
trecut, indemnitate de scumpetea traiului fixată prin de- 
ciziunea ministerului de război No. 31/918, publicată în 
Monitorul Oficial No. 55 din 3 Iunie 1918; Vezi decisia 
citată trecută mai joa). 

d) Oliţerii ineriori, reangajații şi funcţionarii civili - 
din serviciul armatei, plătiți cu so!dă până.la 400 lei lu- 
nar inclusiv, aflați în Basarabia Bucovina și Transilvania 
prin derogarea dela arm. 4 din mențiovatul deoret_No, 
3.683/918, vor primi indomnitațea de scumpete a traiului 
iixată de acest decret-lege. Aa 

Art. 2 — 'Tot cu începere. dela 1 Decemvrie 1918, 
se va plăti ca indemnitate de scumpete a traiului, solda- 
ților 1 leu pe ai, caporalilor 2 lei pa zi şi sergenţilor trei 
lei pe zi, în orice parte a ţări se vor afia. 

| 3, — 'Toate celelalte dispoalţiuai ale taaltului de 
cret cu No. 3.683/918, menţionat mai sus, âunt aplicabile 
şi ofițerilor, gradelor inferioare şi fancţionariior oivili din 
serviciul armatei. | 

Art. 4. — Diapoziţiunile înaltului dacret No 3.683/918 
sus mențienat au se aplică celor trimsși în misiani în străi- 
nătate de către ministerul de război îațs de cari rămâne - 
în vigoare dispoziţiunile existente. -— 

HI. Decret No. 3683/918 M. Oiicial No. 214 din 15 De- 
cembrie 1918. - 

Art. 1. — Cu începere dela 1 Dacembrie 1918 se ya 
„plăti funcţionarilor -public o indemnitate de gcumpete a_ 
traiului după cotele prevăzate în tabloul alăturat la aceat   decret. Această indemnitate se va calcula la salariul brut 

bugetar. fără diurnele accesorii. | 
| Art. 2, — Asupra ei nu se va face nici o reținere 
și va îi apărată și de impozitul ds 3 la sută asupra, ga- 

„laviilor, Ea nu este compusă nici urmărirai creditorilor. -- - 

   



  

< 

"-* funoţionarii din Basarabia şi Dobrogea, pentru ari se 
„_» păstrează deocamdată dispoziţiunile în vigoare. 

    

   
      

    

Art. 3. — În iceantă indemnitate ge vă cuprinde toate 
adausurile de scumpete şialocaţiile de hrană acordate până 
acum prin decrete sau dispozițiuai ale diferitelor ministere. 

Art. 4. —: Dispoziţiunile de mai Sus nu privesc pe 

Art, 5. — Statul este. autorizat să împrumute judeţe- 
lor şi Comunelor sumele necesare, pentru ca ele să poată 
acorda aceiași indemanitate funeţionarilor lor. 

Art. 6 — Preşedintele consiliului nostru de miniştri 
și moinisțru de externe, precum și ministru nostru de îi- 
panțe, suni însărcinați cu executarea acestui dearet, 
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     „+ IUL Deciate ministerintă No, 87. din 1 Iunie 1918, 
 privittoare la revocarea. deciziunei  miristeriale No.- 32 din 
11 Iunie 1917 şi modificarea deciziunei ministeriale No. 164 

din 81 Marhe 1916, relative la firarea îndemnităţilor de 
misie şi alocaţie de scumpirea traiului ofiţerilor, reangaja- 
ților şi funcţionarilor civili din serutciul armatei, precum şi 
pentru yixarea alocației de hrană penirn trupa aflată în 
Basarabia şi Rusia. 1) | 

(M. O, 28 R, 1918) 
Având în vedere că de la 1 lulie 1918, data trecerei arma- 

"tel pe picior de pace, stabilită prin înaltul decret No, 1.309 din 
1 Tunie 1618, ofițerii, reangajaţii şi funcţionarii civili din serviciul 

armatei vor primi solda redusă de timp de pace. 
" Având în vedere că prin această reducere produsă în drep- 

tarile lor, greutăţile traiului vor fi cu mult mai simţite în timpul 
- de laţă; - _ | 

Având în vedere de asemenea și scumpeica traiului, care 

- perzistă, atât în paitea ţărei dintre Prut și Nistru, bnde se găsesc 

trupe destul de numeroase, cât şi În Rusia, unde se găsesc oli- 

jeri şi trupă pentru paza şi conservarea depozitelor noastre de 
-materțale, până la evacuarea lor în țară; 

Pentru aceste motive şi până la noul dispoziţiuni, decid: 
Art. |. — Cu incepere dela 1 Iulie 1918, ofiţerilor, reanga- 

> jaţilor şi funcţionarilor civili din serviciul armatei aflaţi în Basa- 
_- rabla sau în Rusia, cu comandamente, corpuri de trupă sau de- 

„__ tagamente, sau cari se găsesc ori sunt trimişi în mod izolat cu 
-- “ dilezite însărcinări speziale, singuri sau constituiți în comisiuni, 
"Hi se fixează respectiv următoarele alocaţii de scumpirea traiului 

“și îndemnităţi de misie: - 

A, = BASARABIA - . . 
Alocații de scumpire a traiului). 

-Cu comanda= 
mente, 'corpuri 

  
    

  

      
   In mod izolat 

  

E „inferiori , „12 
 Plutonierilor, elevilor da şcoaie mili- 

- tare, subofiferilor de administraţie 
şi fancţionarilor civili cu soide lă- 

nare până la 150 lei . ,„.: . 
Funcţionarilor civilii cu solde. lunare | 

dela 151—400 iei ,. . e 10 n vi 16 n n 
„Idem dela 400—1.000 lei . , . . 20, si 5132 vw 

„Vezi modificarea adusă prin instrucțiuaite trecute la nota 8 de mal jos, E; 

vu v » 20 Ei] n » 

în i de trupă sai Sau ia : 
detaşamente „ comisiunl i 

Oliţerilor generali . . ,....-. . 3Dleipezi [60telpezi  - 
m superiori e 29 5» 2 30 pp vw» - 
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Se înțelege, că acer alozaţii ce scumpirea tratuiut se vor . plati numai pe timdut cât aceştia se vor găsi în mod efectiv în -.. Basarabia, adică din zina +ând sa trecut Prutul în această pate - a țărei, până în ziua câng revine în pasiea (4rel din dieapta | Prutelui. 

_ a 
B. -— RUSIA 

Ante maităţi de iisie 

General de corp de armată | HO li: pe di » divizie 
9% / » brigadă - ” 

85 [Ii LI Ie i! 
Colonel N 0 a „Locoteneni- Colone] - 

6 » Maior * | | 55 Căpitan _ 
i 

43 -v m 
Locotenent 

| 37 Sublocotenent a II Ptutonieri feangajaţi, cievii de gcuzie Mijitare, —. __ Stboliţerii de. administraţie | 0, Ponchonarii civili până la 151 ci! iar IS IN „dela 151 — 400 le! junar 30 m» dela 401: —1.000 » 48 At. IL — Pentru trupă se iixsază cu începere dela 1 Maj :918 rrmătoasele alocaţii de hrană: - 

„în Basarabia ! în Rusia i Când oamenii se hrănesc la ordinar 2 ie, 40 dani | Când oamenii sunt puși cu hrana În bani 
dp : 5 bei 

Ant, Il, — Atât soldela ȘI indemnităţile de miste, cât şi a- locaţiiis de hrană ce se plătesc ofiţerilor, sub oiiţerilor reanga- juți, funcţionarilor civili din serviciul armatei şi trupei aliate fa Rusia, se vor alocă şi plăii numai în fel, | Art. iv. — Indoinnităţile de misie şi alocajilie de scumpi- tea traiuiui prevăzut la art, 4 de mai 543 se.vor plăti din cre- „ Gitul deschis pentru răsboţ prin state nominala întocmite aparte 1 de acelea cu cari se piătesc celelalte drepturi, Art, V. — Deziziunea ministerială No, 32 din ii iunie 1917 » Se revoacă în întregime, iar din deciziunea ministeriaiă No.. 164 din 31 Martie a. c. sa 'evoacă numai acela dispozițiuni cari sunt | „contrarii deciziunei de față, 
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Nota 1, — Atoeajliele de hrană. 
-. 

| | „ Beeisiunea ministerială No. 405 din 29 August 1919, M. 

TNA - 

„e 
'€ 1dem dela 401-900 lei 3 alocaţii sau lei 13 bani 50; 

Art. il. Plata se va face lunar prin state nominale *E 

- din creditul de războiu până la trecerea armatei pe, i 

0. 40 p. of. 1919, relativ la figarea alocațiielor de 
hrană a cfițerilor, elevil -r şocat lor militare, reangaja- 
iilor şi funcţionarilor cinili ui armatei, 
Având în vedere dispozitiunile art. 24 din legea 

soldelor în armată prin care se taxează numarul alocaţilor 
_de hrană la care au dreptul ofiţerii cu trupă şi lără 
trupă, cum și elevilor şcoalelor militare pregătitoare de 
ofiţeri, reangajaţii. şi funcţionari civili ai armatei; 

Având în vedere că în situaţiunea actuală sa 
stabilit că o alocaţie de hrană nu poate Îi mai mică 
decât de lei 4, bani 50 pe zi de om, așa cum este fi- 
xată pria decizia ministerială No. 167/919; 

Pentru a se intra în spiritul legei; decid: 
Art. 1 Cu începere “dela 1. Aprilie 1919 şi până la 

trecerea armatei pe picior de pace, alocaţiile zilnice de 
hrană prevăzute în tarilul legei soldelor şi regulamentul 
ei, se vor piăti ofiţerilor şi asimiiaţilor, elevilor şcoalelor 
militare pregătitoare de oliţeri, reangajaţilor și subofițerilor 
asimilați și funcţionarilor civili ai armatei după cumurmează: 

Oliţerii generali [ără trupă 5 alocaţii sau lei 22, 
bani 50; 

Ofițerii generali cu trupă 3 alocaţii sau lei 13, 
bani 50; 

Ofițerii superiori îără trupă 3 alocaţii sau lei 13, 
bani 50; 

Ofițerii superiori cu trupă 2 alocaţii său lei 9; “ 

Oliferii inferiori cu trupă 1 1/2 alocaţii sau Iei 6, 
bani 75 

Ofițerii inferiori fără trupă 2 alocaţie sau lei 9 

Elevii şcoalelor militare. urmează regimul fixat prin 
decizia ministeriala No. 142/919; 

  

  

Reangajaţii și subolițerii, asimilați 0 alocaţie Sau 4 ă 

iei 4 bani 50 
- Funcţionarii civili retribuiţi cu solda sau diurna până 

la 150 lei lunar o alocaţie sau lei 4 bani 50; 
ldem dela 151-400 lei 1 1/2 alocaţie sau lei 6 bani 75; 

„pieiei or de pase  



  

AI 740 

Nota 8. — Instrucţiuni ministeriale No. 22184 din 29 Septemvrie 1919, pentru punerea în aplicare a de- cretului-lege No. 3883 din 3 Septemvrie 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 114 din 9 Septemvrie a. c,, . privitor la retribuţiunile funcționarilor Statului și  mili- 
tarilor. __ “(Servicial comabiltăţii şi pensiilor), IN „___ Prin decretul-lege No. 3883 | 919, publicat în Mo- 
nitorul oficial No, 114 din Ş Septemvrie a, c., Sau spo- . rit retribuţianile lunare ale funcţionarilor statălui gi moili- 
tarilor, şi potrivit lămuririlor date de ministernl de finanțe prin adresa No. 78858 din 18 Soptemvrie a, 0, aceste sporuri pentru ofiţeri, reangajaţi şi funcţionari civili din 
serviciul armatei, se vor aplica după normele următoare ; 

1. Sporul se aplică cu începere de la 1 Septemvrie 
1919 la retribuţiunile ofiţerilor, reangajaților şi funcţiona- rilor civili din serviciul armatei, ori unde sar găsi ei: în vechiul regat, în teritoriile alipite, ori într'o ţară straină 
unde B'ar găsi trimişi în misiune ; a a 

2. Sporul se aplică-atât soldelor cât şi  indemnităţi: 
lor de activitate (pentru ofiţeri) precum şi 'altor diurne afectate în mod fir lunar, prevăzute în bugetul anu- lui 1916 | 1917; a 

3. Calculul cotelor de 60,50 și 40 la aută, prevăzute 
de menţionatul decret-lege, se va face „asupra amândorura, 
la un loc, nu pentru fiecare în parte ; 

4, Potrivit explicaţiunilor. de mai sus, soldele bugetare 

  

cu începere dela 1 Septemvrie 1919, sunt csle prevăzute . | în coloana 4 din tabelul asi alăturat, care tabel iace parte 
integrantă din aceste instrucţiuni, — Prin urmare, guma tre- - 
cută în această coloană-(4) constitue solda din timp de 
pace. — Bineînţeles, că tabelul nu cuprinde toate gradele 
şi funcțiunile prevăzute în bugetul armâtei, ca: căpitanii 
gi maiori gradaţie, locot- colonelii, colonelii și generalii 
cu comenzi superioare, diferitele categorii de reangajaţi. 
ete, etc, ; corpurile şi serviciile îasă vor calcula, sporurile 
după explicaţiile de mai sus şi după indicaţiunile din tabel, 

Dacă la calcularea sporului va reeși o fracțiune masi 
„mică de 5 lei ea se va rotunji în plus până la 5 lei,       astiel : calculându-se sporul soidei de 120 lei, a anni copist 

el, II prin aplicarea cotei de 60%, rezultă un sper de TA 
lei. Acest spor se va; rotanji“ majorurându-se ln 75 lei după cum se vede în tabel ;



  

5, Reteibuţiunile fixate prin decrete-legi, . ulterioare . 
bugetului 1916/1917, rămân aşa cum au fost fixate prin 
acele decrete-legi, neprimină decât sporul de 20% pre- 
văzut de art. 7 din legea asupra soldei în armată. Exem- 

: plu: Prin decretul-lege No. 1625-9;9, publicat în Moni- 
„torul Ofielal No. 9din 27 Aprilie a. c, s'a lixat soldele 

"avocaţilor cl. |. şi Il. respectiv 900 şi 700 lei. Ori dacă 
aplicăm cotele de 60,50 şi 40%, soldelor de .600 şi 400 
lei, cu cât erau prevăzuţi avocaţi cl. |. şi il. prin buge- 

„tul 1916-917, rezulâ că chiar cu aceste sporuri, soldele 
lor ar îi inferioare celor de 900 şi 700 lei, fixate prin 
zisul decret-lege, uiierior bugetului 1916-917, şi deci, a- 
cestor solde nu li se aplică sporul de 6050 și 400, 
prevăzut în decretul-lege No. 3883-9i9. | 

In caz însa, când luncţiunilur respective, le-ar re- 
„veni după adăogirea cotelor de 60,50 şi 400, -0 soldă 
mai mare de:âi cea prevazută îu acele decreţe-legi, a- 
tunci soldele lor se vor spori până la egalare: 

__6. La solda de pace (coloana 4 din tabe!)-se adaugă 
a 5-a parte (20%), prevăzută de art. 7 din legea soldei 
în armată şi totălul constitue” so'da- de rdzboiu (coloana 
6 din tabel) care b neinţeles, se va plăti numai atât timp 
cât va dura starea de.râzbui (până la lineie lunei în 
care are loc trecerea armatei pe picior de pace) după 
„care datâ intră în vigoare soida de pace; 

7. Indemnitatea = chuie. Cotele în vigoare după 
cari s'a plătit această indemnitate până astăzi, se aplică 

cu începere deia 1 Septemvrie a. c., asupra întregei 
solde de război (coloana 6) cât timp se va plăti această 
soldă. II _ | 
„După trecerea armatei pe picior de pace, cotele 
sc vo; aplica asupra soldei de pace (coloana 4). 

Se reaminteşte că cei care locuesc în clădirile 
Statului nu au drepiui să primească indeînnitatea de 
chirie, | | 

„8, Din soldă şi chirie se face reținerea de 3"/„pentru 
tezaur. Reţinerile pentru casa generală de pensiuni sunt 
suspendate pe timpul rdzboinu, potrivit! legii măsurilor 
excepționale. La caicularea reţinerilor, fracţiunile. mai - 

„+ Mici de 5 bani se întregesc în folosul tezaurului, potrivit 
„art, 6 din legea asupra contabilitaţi publice; | 
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3, Funcţionarii plătiți -cu diurne, ile din creditul de război, lie din fondurile stabilimenteior sau corpurilor de trupă și deci neprevăzuţi în bugetul 1916 | 917, pri- mesc aceleaşi sporuri la diurna pe care o primeau la : data de 1 Septemvrie 1919; - 
10. Indemnitatea de seumprle a traiului, fixată prin instrucţiunile ministeriale No. 27.989 din 21 Februarie 1919, publicate în Monitorul olicial No. 233 din 9 Fe- bruarie :1919, se menţine în aceleaşi condițiuni, bine în- . - țeles că cotele aceste; indemnităţi se aplică la aceiaşi "soldă la care se aplică și indemnitatea de Chirie, adică la so/da de rastoi (coloana 6 din tabel), 
Aceasta indemnitate se va plăti, cu începere de la Septemvrie 1919 şi celor allaţi în diferite misiuni în străinătate. Alocaţia de Scumpirea traiului în Basarabia, prevăzută în deciziunea ministerială No. 37/918, publicată — în Monitorul Oastei p. r. No. 28 918, aplicata până astazi şi celor din Ardeal şi Bucovina, devine unică, Cu începere dela 1 Septemvrie 1919, fie că ofiţerul. este cu trupa, lie că este izolat şi deci: — a Ofițerii generali vor avea 30 lei pe zi; 

» superiori » » 20, ” “ Functionai civili platiți cu solda dela 401 lei înssus, Vor avea :20 lei pe zi. 
Alocaţia de s:umpete a +eloriatţi, neenumăraţi mai sus :. | „Şi afiaţi în acelaşi reuni, Sunt cele prevăzute în inste- | 

ucţiunile sus citate: No.27969/919; | 
1]. Alocaţiu de hrană prevazută do art. 24 din. legea asupra so'dei în armată şi modificată prin. decizia - ministeriaiă No. 405 din 29 Augiist 1919, rămâne în vi- goare, aplicându-se pentru funcţionarii civili. la -soldele prevăzute in coloana 2-a a tăbelului ; 

„12. Pentru o bună regulă în contabilitate, sporurile pe Septembrie 1919 ze vor piăti prin stat nominal sepă- rat, iar nu prin statul de soldă al lunei Ostomvrie 1919 - gi pentru ca răiuirea sototelilor să sa vadă limpede, se va „ întocmi statul pe “Septemvrie cu toate drepturile fizate de aceste instrucțiuni, apoi se va deduce în dreptul fiecărei p8rboane suma pe care a primit-o_ deja pe Septemvris, „ RO baza vechilor alocaţiuni, şi suma rezultată, ce constitue diferențe între vechiul şi noul trațament pe Septoravria, 
azi



  

   

„MINISTERUL DE RAZBOIU 7, 
“ Servisiul Contabiliățet si Pensiilor | 

. De sotdete militare csa cun sau sporit plin decretul lege No. 
din 2 Septeni re 1919 şi potrivit lămuririlor date de 

  

  

  

- | 3 3 
i ÎN "$ Spo-ul es 

" Retribuțiunile prerăzate ta rase edauză 
GRADUL bi getul 116 —i0t7 cu incepere 

- dela 1 Sep. 
şi Indoxnani- | -— . 1919, con= 

a , tatea da | - 1 Mosm decre- 
PUNCȚIUNEA Solăa, activitate TOTA tulul lege 

Ph sau diurna No 3883iut€ 

L Ofiterii | 7 
. Crai de Corp de Armit 150 30 |. 1890 17750) 
is e Die . . . 1,300 25) 1550 | . 675 

„ Sigadă . 14100 | 200 1.300. 575 
„Coloma 800 | 150 “9sc 435 
; Locot-Caienri . - 850 199 750 | 355 
: Malor . , 500 |. 30 580 280 
: Câpitan, , 400 6) 460 2:0 
iLootenest , . . ... 300 5 | - 250 190 
> Subio:otenemi . . ., 2% 50 — 310 170 

II. Reangajaii | 
Plot, maj. în a 3-a ceaa 150 PI 160 95 aj, în a 3-a ceaag 40| 140 35 

, Pioterier în la rea 00 7 - 1C0 60 
. a [i-a , 140 — 140 Ti 

| fila 120 — | 12) 75 
s. stitet ds Ad fie ta t-a 140| - 140 |: 8 

2 p 9 5 Ș a i iai : 19 70 

in Paneţionarii cîviii 
„Aeoeat Gia... . -. - 

A... — | — — 
„Set de Birou principal | 500 - 500 253 

o.» ella... 400 - 409 213 
îi” Ma. 30| O 0 300| e 163 
+ Sabat d* Bturoa Gt 230) .. 250 „140 

|. .- |. 2 15 
n Gistrat, arehivaz Cta 2 200| | 200 15 

she 150 — 150 „90 
i copie Ga. 7. , 14u — 140 83 
Bai 3 - 120 75         

ei pen ea = umiaeraeaimue gre area 

» Atest spor e:ta de calcata caatorei dee: 2 tului lega Ma. 
Peatu prima fcactțiune de. „150 fel se acordă 

a” frasţiunea până ia 400 iei, desi pentru 250 » ps 
„  cestui. până la compiectui retrbuţiuusi, Hoo „sa 

Fin grmara pentr reiribuțiunea din (016 -9 7 de [o lei retine 
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BEL    
Sepiem 1919, publicat în Monil. oficial No. 114 
de Finanţe 

   
   

prin: adresa No. 78353919 
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4 . 5 o i 
- Soldadepacal | E m - Cu începere Sporul Solda “is Pa 

ded Sept [e vaz 00| răahota - | - OBSERVATIUNI 
(belt bu art: 7 din. bruto) | 
grtară: | legea sol- | someone | a , center erreearaaea d LETȚBI or LET IB 

ţ Ț m x 
: i Notă. — In atatele nominale ra 2.375 |— = p —] Nate nu se vor pune sumele din 2225 |_ 13 200 _] <oloara a 2-a și a 3-a; ele s'au 1.875 |_ 275 7550 || îtezut în tabel! mumai spre a se 1.385 |_ pri 1662 |—] vedea cum a rezultat Solda de 1105 [= 221 1326 [| PE _, 870 |_ 124 oa |= Prin urmare, statele nominale 100 | _ 440 “849 |] lunare var cuprinde: st0 |_ 108 Ga | i, — Soida de pacea /enloana 
480 i — 95 576 || 4-3) Ș : - o, 2. — Sporul de 5 sau 20%, 

: (coloana 5-8) 
D= Ş: | d. — Soida de război (coloa- 233 1 şt 306 || na.6-a) 
25 - 45 270 |.— 4, — îndemailatea de chirie, 60 :-. - 32 192 '|—] * 5. — indemultatea de scum- 180 :—j -a 36 216 |-—| pire a-traiulni, - 193 i 39 234 |--] 9. — Alocaţia de hrană (De. B5: 45 | --270-1—[ c'zia ministerială No, 405)979) 180. ; — 36 |.  2:6 |—[ „20. — Rețineri de 3", numai a 1. din so!dă şi din chirie, 

900 — 180 | 080 |— i „100 î 00 840 |— 
"id î— j 906 |-. 
615 | - 123 38.|- 
65 93. 558 |... 
390 i — 78. 468 |-— — . 
315 |- 63- 378 |- 
Şi5 |—- 63 Ţ 378 |- 
2410-[— 48 288 | — 
225 | 45 210: | .- 195 [— 39 "234 | — : - 
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REGULAMENTUL LEGII 

ASUPRA 

SOLDEI IN ARMATA 

“OAPITOLUL |. | 

Solda. | 

Act. 1 da 8 diu lege 

  

   

  

   
    
   
   

   

   
  

ART. 1.—Soida militarilor şi funcţionarilor aflef 
serviciul armatei este aceea stabilită prin legea săli 
în armată, prin prevederile bugetare și prin tarileleig 

turate. 
Nota, 1 — Sub denumirea de soldi se înțelege atât 

propriu zisă cât și celelalte preatațiuni cuvenite atât 
itarilor cât gi corpurilor de trupă: hrană, misii, ind 
nităţi, prime etc, | a 

Nota 2 — Acest art, eate în concordanță şi cu WE 

din 21 Martie 1901 M. Oficial No. 293/1901 caro: 

că: „lefile, diurnile, şi indemnizările, var îi cele WE 
prin bugetele de cheltueli și state speciale anexate If. 
getele diferitelor. servicii publice“. 4 ; 

Numai indemnitatea de activitâte nu poate îi mici 

prin buget, conform art. 10 din legea soldelor în rii” 
3 

1) Regalameatut de faţă tratează numai despre articolele dU 
___eari au nevole a fi interpretate prin o amăânunțiiă desroitare ; Cele 

Vor aplica aşa cum prescrie legea.” Se pubiică în aresași brosuri ali - 
ga cât și regulamentul ei, care formează ba tot întreg, complecă | E 
Are aie. Ma ,
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TABEL 
de aoideie şi accesoriile de sotdă a oliţeriior, cu rejineriia 

Casta pensiilor şi tezaur 1)- 

8 m more 

  

  

normale penit 
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7 Solde bruta lunar leţineri innare ze 
: Ta 9 
ş NUMIREA Solda Jindem.| _. oș co; |Totanui E E 
; pr, Vactivi-l! Tgtat 10%/0 | 30% ceţine- at £ 
QRADELOR zisă 4 tate |. pensii | tezaur rilor ăp 

i Lei |B. |ei [8 |Lei [B. |Lei [B. jLei ]B. | Lei |B. [ei [8 
| LA 

IQenzral de corp de ar- | i gi E 
mată !8col —0290 [oo | W5aj--f 4ai 5y 190| 50j1609/a 

General de divizie Co- Să | ! i mwandanţi de corp arm. i i i j Ş 
cu vechime 5 di 1) jitooi [250 — 41659 - | lioj ăi 80 177| 8011472|2 

General de diviie ton] = 1259] — [iso | 10-a 20 165! 10]1384/9 

General de brigadă co: 
1, mandant da unităţi su- i 

| perioare sau tuneti] , 
Superioare și cu 5 ani n - vechime în grad i200| —6200|— oo — |. 120 32| 4 152 40 424716 

General de brigadd noul - | | 139170 11603 
san asimilat ]itooj—[200|— 1300 __| tio|— 2 70] 139 

Colonel comaud bri- / 
gadă sau funcţiune si- | e. 
milar, - . chlaaa 9 Cu Sani ve 95o|.—156|__hloo|—| 95|] 28) 65| 120| 65| 979/a 

_ ho 
Colonel san asimilat | 800|—|159—] 950|—| 8oi—| 2 IS 10160] 645j4 
Lt.- Colon 1 comand. de 3 
regimeu sau funcţie i sal 
similară şi cu 4-anij si _l 2 19 > vechime 725|—t00|—| 825 72| 50 92; og! 732/9. 

-. n PI —j 17| 55 ri4i L«i-Colonel sau asimităil 559| —|t90|—| 750| 65 [5 82, se] 667|€ 
Afaior sau asimilat cu _Î sslh talasi ea! : 7 ani vechirae în gradil550/— 80| 630 55| 69,85) 560| i 

Kaior sau asimilat fără] — - Tal sc na vechime 50| — 8o—| 5801.-| Soj—[ 13) 504 635| sA(5 

KCăpitan sau asimilat cul _! — 66| - 
/7 ani vechime în grad] 46 — 60; | 526| - 16! 2 60 50| 26| 467| 

Căpitan sau. astmilai| | 4 soi clar zi i fâră vechime 400:—f ep] 469|] tel— 10| 804 50/80 sosfa 
| | ii 

Locoieneut sau astmtiat] 300. —| soi] 35| ao 8| 10), 38| to SHIj9 

“MGublacotsieni său asi | | i a] i Sea m 2601-— sol] 310| 26|] 7iozl 33i0o| 2relat 
0) Vazi tabatui de mai sus de noile solde sporite data 1 Sp: 19.9 

". Soidete tracate în acest tayal cină: numal 2a orientare pântra zalcul,
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Nota î.—Aceste solde stint cele normale pentru timpul de 
gâce, conform legilor în vigoare. în timp de răzbgiu soldele din 

„„ coloana'l se sporesc cu: 20 la sută. și nu sunt supuse decât la 
-":""veţinerea de 3 ta stită pentiii tezaur, La elâ' se mat adaugă alo- 

".. eaţiite de hrană şi îndemnităţile- de chirii și scumpirea traiului 
conform notelor irecute sub. art, 50 din legea soldetor. 

"Nota 2, — Pemru soidele șefilor de, muzică şi funcţiona= 
rilor civiii în “serviciul armatei, vezi tarifele din legea soldelor 

i : art. 5 şi 9, astiel cum au fost modiiicate prin iegea din anul 1912. 
2, Calculul solidelor şi: răţinerilor de 1/, pa primeie 2 luni 

pr 

"la cei înaintați la gradul de-sublocotenent, precum și sporul pe 
prima lună la ce! Înaintaţi dela un grad la altul, vezi notele cu 
exemple practice, :trecute sub art, '99 R, S. acest manual. 

3, Gradaţiunile şi sporurile din :solde, Sunt supuse la reți- 
nerije prevăzute de art, 12 bis de mai jos. 

4. Soldele cuvenite în concedii, disponibilitate, retragere, și 
felormă vezi tarifele anexe R. S$. din acest. manual 

5, Soldele normale a ofițeritor din tabloul d 
„calculează în modul următor : 

a a) Din totalul brut al soidei fâră accesorii, trecută în co- 
„. loana l-ia după art- 1—3 din legea ; solidelor, se deduce mai 

“la soldele mai 
- mari ca 100 lei, conform ait. 50 din legea pensiilor, art. 6 din 

regul. acelei iegi publicată în M. O. 9 R, 1913, precum şi art. 
6b din R. S. Pentru reţinerile reangajaţilor, funcţionari civili, ete 

- vezi art. sus citate, . Se : 
a b) Din ceeace a rămas, 'se deduce“ reținerea de 30% pentru 

„= tezaur, conform !egai spaciale din anul 1907 pentru soldele mai 
mari de 2U0 iei (vezi nota sub art. 67 R. T) iar ceeace rămâne 
este suma ce se plătește ofițerului. . - - | 

îutâi reținerea de 10% în profitul casei pensiilor, 

In acest mod se socotesc saidele ofițerilor de “orce: grad, 

e mai s5u4, se 

  

  

SI Exemplu: 

N Solda pr. zisă bruto lunar de căpitan, N | 
>. fără 7 ani vechime ei 400;— Da 
A Se reține 100/, pentru pensii po 40— , 

„o — Rămâne. go 
Sc reţine 3 */, pentru tezaur „1080. 
Dă Rămâne „543,20 

, Se adaugă indemnitatea de activitate. 
care conform art. 10 din legaa soide- 
lor nu este supusă ia nici o reţinere -- 60,— 
Totalul soldei ce urmează a primi „ 409,20 

care se găsesc calculate gata în tabeiul da mai sua. 

  

a Pentru statul nominal de plata soidelor: :ofițerilor, reanga- 
"fată şi funeţienari, eperaţiunea se dispune astfel :- 
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| | Atocaţi Reţineri pentr 
RC | =| lunare , $ Ig 
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ART, 2, — Soldaţii șt gradaţii nu pot avea decât . solda de activitate şi numai pe timpul de prezenţă la - serviciu, cu excepţiunile prevăzute pentru Tcangajați, „Nota, 1. — Vezi dispoziţiunile trecute sub art. 50 dia legea soldalor, relative la oldele în vigoare a gradelor inferioare, e 
Hota. 2 — Sunt consideraţi ca prezenţi ; militarii eari „ Tăspund la apel, fie în garnizoană ie în marş; la un ser= viciu comandat Sau în misie. Sunt absenţi: cei aflați în concediu, spital. sub judecată, depuși şi în captivitate (art, 3 din vechiul regul, al soldelor). - 
Art, 3, — (Astiel cum a fost modificat prin |. D 2149 M. O. 12 8.1912), a 
Sumele alocate pentu. hrana trupei, după tarifele „Pe garnizoane, se vor întiebuinţă în tot cursul anului - 

bugetar numai peniru hrană, . | 
Economiile_produse la ordinarul trupei, în cursul 

„aceluiaş an bugetar, se vor întrebuința exclusiv pentru 
imbunătâțirea hranei, pentru înființări de obiecte de me- naj însă niimai când ete sunt necesare pentru hrănirea trupei şi pentru plata apei de băut și cea pentru fier- „tul hranei. 

Sumele rămase disponibile la 31 Martie a Îtecărui “an din creditele prevăzuţe în buget penirn solda şi a.
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“hrana trupei se vor: vărsa lă fondul aprovizionărilor, de 
războiu și de rulment. potrivit art. 87 bis din acest re- 
gulameni. | | 

Notă, 1 — Ordin circular Ne. 55 din 17 Noembrie 1911 

relativ la modul cum urmează a 50 face cheltuieli din 

"economile ordinarului, pentru procurarea obicctalor 
"da menaj necesare corpurilor 

(M. O. 47 R. Bil) - _ 

Prin art. 3 din regulamentul soldelor în vigoare, se pres 
erie că, din economiile ce se produc la hrana irupei se pot în- 

„ îinţa obiecte de menaj precum şi plata apei de băut, 
Ministerul a observat, însă câ unele corpuii fac economii 

insemnate în detrimentul unei bune bhrăniri a trupei pentru ca 

apoi să cheitulască sume mari pentru îniințări de obiecte de 

menaj în spiritul articolului sus citat. Mai mult încă, că unele 
corpuri au făcut cheltueli anticipate în socoteala economiilor ce 
se va, realiza în viitor, din care cauză livretele de ordinar soldau 
cu diticite însemnate, deși preţurile alimentelor erau convenabile 
jar alocaţia de hrană suficientă. 

| La alte corpuri s'a realizat dia potiivă economii mail. proba- 
bil în speranţa dea face capitaluri, de unde a3oi să se înfiinţeze 
acele obiecie ; deci şi într'un caz şi În altul s'a făcut o rea adminis- 

trație în ordinarul trupei şi nu sa ținut socoteală de instrucțiunile a- 
nexa lit. B din regulamentul soldelor cate prevede lămurit că coman- 

-- damentul corpului va regula hrănirea oamenilor în marginile tarilei, 
pentru a nu produce economii și nici a face risipă printr'o rea 

_ administrație, NI 
Pentrui a preveni azeastă siare de lucruri, şi a nu se mai 3 

“ Sate cheltueii nejustificate în detrimentul hranei trupei se inter- 
zice pe viitor a se cheltui, din economiile ordinaruiui sume mai 
mari ca 100 lel trimestrial pentru procurarea obiectelor în ces- 

” dune, Pentru cheltuelile mal mai mari ca 100 lei trimestrial se 
va solicita aprobârea ministerului înaintându-se un tabel după 
modul prevăzut de instrucţiunile din regulamentul legii soidelor, 

* din care să se vadă -situajiunea - ordinaruint :a daia cererii 
aprobării. | 

_ Ofițerii controlori din Minister se vor asigura cu ocaziunea 
inspecțiunilor neprevăzute ce lac corpurilor, de executarea ia: 

„tocmai a dispoziţiunilor prescrise prin ordinul de faţă. - 
BE publicarea prin Monitor servă drept notilicare, Vezi şi 

nota 2), 
Nota 2 — Ordin circular No. 8 din 3 Februarie 1912 rela- 

"tiv la modificărea unor dispoziţiuni din ordinul circular No. 85, 

publicat în „Monitorul .Oastei“ No. 47 p. r. 191i, cu privire la - 

“hrana oamenilor (M, O. 7 R. 1912). 
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| Având în vedere că suma de jlei 100, lixată pria ordi- 
“Il drcutar No, 55 din 1911 a se putea cheltui trimestelal din 
“lieonomlile ordinarului este aceeaz pantru toate corpurile şi ser- 

jelile armatei, cari mau însă aceleaș elective și nici aceluaşi 
lebuinte,  dispoziţinniie  orâinnlul sus citat se modiiieă 

a felul că cheltuelile ce pot ace să nu depășească pro- 
Îmrţia de unu la sută din suma cheltuită în fiecare lună pentru 
ijana oamenilor. Pentru cheltueli mal mari sa va care aprobarea 
iMalsterului potrivit ordinului sus eltat. 

; “Rămâne bine stsbiii ca din economiile ordinarului na se 
ca cheltueli decât în Interesul hranei, anume prevăzuie la ari. 
jiin regulamentul soldeior afară de plata apzi, care sa ordo- 
fințează de minister din fondurile bugetare, potrivit ordinului 

, ittutar No. 3988/9011 Orice alte cheltue, precum: spoltul loca-, 
rilor, luminare, ete,, sa vor lase din fondul de întreţinere, nefilnd 

»ligădult, sub nici sin suvânt a se pune în sarcina hranei oamanilos. 
“Nota 3, — Ord minist, No, 17222 din 19 Pebr. 1913 
' Unele comandamente întrebând ministerul dacă prin modi= 
rain 3 dn regulamentul so!dei mai rămâne în vigoare ordi- 

ăi circular No, 8 pnbiizat în M, O, No. 7 p, r, din 1912 se co- 
ynică următoarele : 

Inalțul Decret modilică art 3 din regulamentul soldei fără 
ăwllința dispoziţia că din economia realizată la ordinarul tru-. 

să se poată cheliul pontru oblecte de menaj prin urmate 
del vorbă nu poate fi -do desfințarea ordinului circular No, 
41912, care arată în ce proporții sapoata face a semenea cheltueli 

ART. 4. — Oliţerii şi asimilaţii primese solda și accesoriile 
chslv din ziua îndicată în decret sau dela data decretului, 
nd în ei mu se arată ziua înaintăni. | 

Rectificările de vechime nu dau diept la soldă. 
No'a 1. — Relativ la sporarile de soidă acordate de iege 

A lolierii ce îndepiinese funcțiuni suparloare gradului, ele se 
'jabllesc prin decisie ministerială, flind calculabile la pensii, vezi 

“Bipplicațlunile la nota de sub art, 3 din legâa soldelor. 
[| Nota 2, — Incetarea drapturilor la soldă vezi art, 47 din lege . 

[| Nota 3, — Relativ la alocaţiele de soldă- pentru ofițerii de- 
i Alonaţi sau retrași vezi O. C. de mal jos M. O. 28 ol, 1ă93, 
P| Sau supus ministerului mal multe cazuri, în care se cere 

A Motaţli de soldă pentru ofiţerii demisionaţi, sau puși în retra- 
(tie din oficiu, peste data decretului de treceri în asemenea po- : 
Ai sub motival că mau putut preda la timp serviciile cu care 
iau însărcinaţi din diferite împrețurări străine de voinţa ofiţerilor. 

side; asemenea urmarea ca ilegală, un ofițer nu mai poate 
d funcționa, nici lscăli acte oficiale din momentul când nu 

iai lace parte din cadrele constitutive ale armatei, asemenea 
"4căltiuri îlina lipsite de responsabilitate, prin ur:nare și de drepturi. 

Pentru a înlătura pe viitor asemenea neregularități, ordon : 
_Sub nici ua pretext ofițerii a căror deinise a fost primită 
“€i puși în retragere, nu vor li ţinuţi nici o zl peste data 

  

   



          

„decretului și nizi o alocațiuie nu va fise va mai face peste a- 

_ oliţeiilor în poziție de retragere sunt dini vreme cunoscute, şfefii 
„> de torpuri vor. iua.dispoziţiuri. ca toţi. ofițerii cari au de predat 

„solidelor „refailve fa so!de şi diferite prestăţiuni la cari zu drept 
funționarii armate! ” ” 

- “corpurile lor, precum: şi hrana pe zilele de inapoere. la cămin, 

„tarului de orice grad sau funcționarului- militar. pe-zi- 

„ze face după prevederile regulamentului de faţă. şi ale - 

o MO. 21:R, 1911), 

„de care în cursul unui exercițiu bugetar vor împlini ve- 
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„ceastă dată, | SUI 
In acest scop și de Garece epocile la cars âu loc trecerea; 

servicii de contabilitate, companii ete., să fie “din vreme în!o- Și 
cviţi, astiel ca la «porta treceei lor în. poziţie: de retragere să 
nu mai fie reţinuţi la serviciy, i A 

Pentru. cei cari dau demisia inopinat se vă avza în vedere 
at. 2 si 48 din segulamentul iezi asupra posițiuaci olițeriior 

Publicarea prin Monitorul Oastei Bervă drepi notilicare. 
ART, 5 — Funcţionarii din serviciul armătei şi rean- ji 

gajații au drey! la solda din-ziua prezentării lor la ser- - ji 
„viciu, Dreptul la soldă încetează inclusiv din ziua când 4 
au fost îndepărtați său a demisionat din funcțiune. 

Nota. —- Vezi expiitaţitnile trecute sub art. 50 din legea 

_ ART, 6 — Dreptul fă soldă și hrană, pentru soldaţi 
şi gradaţi începe din ziua a.2-a a prezentări bor îa 
serciciu Și încetează” pe ziua hotărâtă prin ordinul, de- 
ciziunea' sau decretil de trimitere în permisie, concediu, 
ja vatră sau În desconcentrare. | i 

Dreptul la hrană se prelungeşte şi pe zilele de 
ducere la cămin; însă cel mult pe două zile. O 

Not3.— Conform inste. ap!,. buget. hrana recruţilor din ziua 
sosirei ia biroul de recrutare: pe toate zilele până lă -ajungere la 

conlorm art, 6 de mai sus, a celor liberaţi din serviciu, activ; 
se plăteşte dele ant. hranei din buget prin siaie -nominate după î 
alocaţia garnizcanei de pornire, de. corpurile. ce .au efectuat plata. 2 

ART. 7, — In caz de moarţe, solda cuvenită mili- 48 

lele servite, se plăteşte moştenitorilor decedatului. (Pen. : 
“tru indemnitate de înmormântare, vezi art. 19 din legea îi 
soldelor). - ” | | Ea 

"ART, 8—Lichidarea drepturilor ia soldă şila hrană 

anexelor sale. | N 3 
ART. 9.—(Azttei cum a fost-modificat prin |. D. 1794 38 

Maiorii și căpitanii, precum şi asimilaţii acestor gra- 4 

chimea de 7 ani în grad. vor avea dreptul la gradaţia
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prevăzută la ast. 2 din lege, Ci incepere de la 1 Apri- ie al anului bugaiar imediat următor. | DR: Stabilirea dreptului Ja gradaţie se. va face din oficiu LE „Je ministerul de război, după registrele sale matricule, “prin decisiune ministerială publicată în Monitorul Oastei. Cei din rezervă, concenirați. peniru instrucţie sau i Maânevră, vor primi gradaţia la soldă pe timpul Concen=.. - trării numai dacă au primit această gradație şifpe tim- “pul afiării lot în activitate de Serviciu, a i Tot. astfel se va -proceda și cu. cei chemaţi timpu : rar În activitate la veri-o vacanţă bugetară în cazul când * „legea bugatară ar permite asemenea chemări, tinporare. In astiel de împrejurări, alocarea sumet cuvenite ca gradaţie se va face în baza deciziunii , ministeriale prin -. care s'a recunoscut celui concenirat sau chemat timpo= var dreptul la gradaţie pe timpul activitații, indicându-se în mutaţia din stațul de scldă No. :și data: Monitorului n Oastei în. care se găseşie publicată acea deciziune mi- „nisteriala. (Art, 2 din legea soldelor). i ART, 10.—(astiei cum a fort modificat piin decretul . citat la art. 9), Generatii de brigadă şi colonelii comba- E tanţi, cu 5 ani vechime în grad, precum şi locot-eolo- .: uelii combatanți, cu u vechime.de 4 ani în grad, 'nu- «miţi prin decret regal la comanda unei unități supe- : rioare grâdului lor-sau în o funcțiune similară, vor primi” . pe timpul aflării în aceste funcțiuni cu acelaș grad spo- 

   

   

4 

  

„rul de soldă, prevăzut fa ast. 3 din lege, cu începere 

    

      

vechimei respective. | | E 
Dreptul la acest spor.de solda se va constata și .. stabili toi prin deciziune ministerială, publicată în Mo- -. nitOrul tastei, ca şi gradaţiunile maiorihhr şi căpitanilor.: (Art. 9 „din legea so!dolor. (Vezi şi interpetarea de sub art. 3 LL, 98) i îi» 
ART, î4.—(Aautei cum a foat modificat prin —decre- . 

- din priina, zi ce. urtnează imediat după ziua împlinirii” 

      

   

  
   

2 tul regal citat la art, 9), | Si 
- - Sporul de_soldă seva âcorda astfel: o. 4) Generalul de brigadă, numit prin. decret regal ; xi „câp.al marelui stat-mâjor, inspector de armă, coman. 3 ant de divizie; comandant de" corp de armată. secretar   



  

eneral al ministerului sau dire:toi al serviciului geo- 
raiic al armatei. 

.- 8) Colonelul, numit prin decret regal: comandant 
le brigadă, comandant al corpului grănicerilor, subcap 
i marelui stat-major. secretar general al mintsterului 
ap de “secţiune în marele stat-major, sau cap de stat- 
najor la corpurile de armată, precum și corhandorului 
umit comandant âl marinei. 
“* e) Locotenentului-colonel, numit prin” decret regal: 
omandant de regiment sau cap de stat major la divi- 
ie, precuin şi căpitanul comandor numit comandant al 
liviaiei de Mare, ori de Dunăre, sau cap de siat-major 
] marinei, i “ 
1) Prin ], D, No, 2276 M, O. 29 R. 1911, s'a mai 
dăogat la acest art. următorul aliniat: 

«La'acest spor de solda și în aceleași condițiuni 
„a avea dreptul şi geueralul de brigadă numit cap al 
tat-majorului regal, precum și colonelul sau co:nando- 
ul și locotenentul-colonel sau căpltanul-comandor nu- 
miţi adjutanţi regali». N 

3) Prin |. D. No, 2494 M. O, 13 R., 1912 ga mai 
„dăogat : „De asemenea va avta dreptul la asesi spor şi în 
pceleaşi condițiuni şi colonelul numit director tehnic ia ser- 
piciul geagrafia al armatei“, | 

.-- 83) Prin I. D. No, 1915 M, O. 12 R. 1916 sa mai 
adăogat : pa De 

«Tot în aceleași condițiuni va avea drept. la acest 
por de soldă şi gen. de brig. numit subdir. Îa Inst. geo- 
grafic al armatei. | 

“ART, 12.—(Astlei cum a fost modificat prin deare- 
al citat la art. 9). | 

In toate cazurile, în calcularea vechimei în grad care 
dă drept la gradaţiă sau spor de soldă se -va socoti . 
numai timpul ce se ţine în seamă și la calcularea va- 
chimei pentru înaintare în grad potrivit legii de înain-_ - 
tare i legii poziţiunii ofițerilor. (Vezi interpratarea art. 
3L - 
EI ART, 12 bis fadăogat. prin desretul citat !a art. 9).— 
Gradaţiile și sporurile de soidă, făcând parte integrantă 
din însăşi solda și ca atare caiculabile la pensiune, ele - 
vor îi supuse la reținerile prevăzute de legea generală |   
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Bconsiliile de răaboiu, de revizie, de onoare şi altele; 
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de pensiuni, adică la reținerea lor în întregime în prima 
Miună şi la 70e/, în lunile următoare, în profitul Cassei ge- 
Iverale de pensiuni. - o 

CAPITOLUL Ii 

- Ac esorii 
7 

Arfi cicie $ la 20 din lege 
„ 

|, ART. 13.—Indemnitatea de activitate se acordă tot- 
j-ieauna în poziţie de prezenţă ; în poziţie. de absenţă, 
za nu se alocă desât în cazurile prevăzute în lege pen- 
i:ru concedii. (Art. 238 L. 8.) 

ie
 

23 Misii) 

ART. 14.—Ofiţerii însărcinați cu misiuni Sau ins- 
pecțiuni afară din garnizoană, prin ordine speciale sau 

jprin regulamente, au drepi la indemnitatea de misiune. 
Aceste indemnităţi se acozdă şi luncţionaritar. civili 

îr:untorm tarifului anexă No. 11. 
ART: 15.—Nu se: acordă indemnttaie de misiune, 
1) Ofiţeriior. cari pleacă cu trupa lor sub arme, sau cari ar [i atașați la alte trupe, 
2) Oierilor trimiși în alte garnizoane pentru un 

Biimp mai lung: de 5 iuni: 
3) Oliţerilor chemaţi ca martori ge chire acuzaţi la 

4) Ofiţerilor chemaţi din garnizoanele ot pentru 
eşeli în serviciu sau în societate. 

Nita —Nu se atozăi indem, mlsie perisu prezentarea ot Blieiilor mutați, îi cazul când ei au primit Indemnitatea mutare. 
Ord, minist, No. 6747194: (Dr, lat. 

ART. 16.-—Oliţerii însărcinați a executa, priveghea 
isi controla iucrari sau servicii afară din garnizoana lor 4 

iN ţară sau în străinătate, au drept la indemnităţi . de 
Serviciu, cari.se vor fixa prealabii de minister dela +; 

până la cel muit 2, din indemnitatea de misiune. 
„+ ÎI 

1.10) Vezi notate d sub set, 12 din Legaa soideicr, | 

    



    
    

    

     

     

     

  

    

  

   

   

    

        

Aceste inăeranităi se e platesc „din fondurie alectate 
1ucrărilor sait serviciilor, i 

„n ART, 17—Oiiţerii însărcinaţi cu serviciile altor au- 
î to taţi au drept la indemnităfile de misiune însă ele se 
„plătesc de acele autorităţi, : i 
în ART—I8— Dreptul la indemnitaţile de misiunesau î 
„de serviciu începe din ziua plecării şi durează până la i 
aceea a. întoarcerii, inclusiv, - 

, Ordinul de serviciu indică totdeauna dreptul la in- ? 
„demnitate şi numărul zilelor ce se acordă prin o foaede ! 
„eheliuiulă, După executare, foaia de cheltuială se. certi- i 

-. fică de îndeplinitea serviciului. a -ă 
>. ART. 19 Pentru inspecţiuni - în comandamerite, e- i 

    
     

  

fectuate contorm regulamentului inispecţiunilor, precum 
şi pentru inspecţiuni administrative sau. de control, ce 

„se Îac de către capii de serviciu dela comandamente, , 
se stabilesc itinerare anuale, cari se aprobă de minister. 

„În recrutare, numărul! de zile se fixează prin itine- îi 
"> carele întocmite de președintele consiliului de revizie al =] 
„.. recrutării şi în raport, cu durața fixată, de minister pen- 3 
„tru recrutarea-pe judeţe, . - 
E Dacă itinerarele aprobate de minisier trebuie a se 
„modilica în. cursul anului, din diferite. împrejurări, ele se 

supun la timp aprobării . ministerului. (Vezi notele de 
mai jos). . SN 

E ART. 20. — Comandanientele pat da ordine cu drept. 4 
-_-“ la indemnitate de misiune în următoarele cazuri; - - i 
„2-1 Oliţerilor” ctemaţi din alte garnizoane, pentru a 
„ „lua patte ca membrii în Compunerea dileritetor consilii 
“prevăzute de legi şi regulamente ; E: 

„2 2) Maitorilor chemaţi de comisarul "regal. în inte- “4 
» Yesul justiţiei, Citaţiile vor face | menţiune că martorul 
-- este chemat de comisârul regal, iar acesta va certitica 
- „numărul zilelor întrebuințate : 

3)-Oiiţerilor însărcinați a [ace inspecțiuni nepreves- 
„tite sau cercetări urgente, cu Tezerve. de a. se supune 
ă În-urmă aprobârii ministerului, _. E 

= ART. 21.— Ministerul, în raport cu resursele pre=- 
: văzute în buget pentru misiuni, îşi rezervă dreptul de 
a- modilica jlinerarele aprobate i de a suprima sau a       

    

     

   
  



       

  

    
      " amâna :unele “misiuni, cât d: fondurile” bugetare ri'ar fi în-. - destulătoare ea-:sa “acOpeze-:cheltuelite,  -. - : o ART. 22.— Pentru grăniceri, indemnităţile de misi- - P une şi transpori. sunt: cele prevăzute în regulamentul lor ..-. special şi în tarila. anexă No. Ip. N 

   
    

    

  

   

  

     

   

  

   
   
     

    

    

  

     
    

Diferite dispoziţiuni privitoare la misi). 
1. Ordinul circular No. 26 M. 0. 18 R. 1910 relatu la. arordazea drepturilor de misti în ronformitale cu 

noua ge şi regulamentul sollei 

    

Prin art. 42 din insteucţiile pentru “aplicarea legii -. Boidelor, (actuale art, 18 de mai su5) sa prevăzut că indeninitiţile de mialune încep din ziua plecării şi durează.) inclusiv până la acesa a întoarcerii, hotărându-se prin ordinul de serviciu numărul de zile __ - a R Pentru a nu se da 0 interpetarea prea largă aceatai: dispozițiuni, și spre a unu se socoti 3 zile de miaie pantru „UA Bau câteva ore efective, se dau explicaţiile lirmătoare, - cari se vor avea în. vedere la stabilirea drepturilor: a l. Ziua se socotegte de 24 ore de absență din gar- - nizoană, aa | Sa Se vor acorda atâtea zile de câte ori vor trece 24 ore "2. Se va face excepțiune în serviciile cari_ se înde-. a „ plinesc în garnizoane apropiate, unde plecat dimineața se execută întărcinarea și se înapoiază „după câteva ore. In -.- acest caz se acordă 6 zi de. misiune, chiar dacă nu a im trecut 24 ore. _ - a 3, Când transporturile ae fac cu trenuri accelerate „cari circulă noaptea, şi cari pornesc după orele 5 p. m, ” Bau sostse dimineaţa, înainte de amiază, zilele nu. as. so- : cotesa. decât pentru 24 org irecute. Tot ceeate trece peste -.. :.12 ore se calculează ca o zi, iar mai puţin se redue — Exemplu + Plecat din Bucureşti într'o direcțiune din - 3 Moldova, cu trenurile: accelerate de orele 9, 10 san Îl +, noaptea, s6 ajunge dimineața următoare în garnizoană, se „ îndeplinește serviciul și cu alt tren „accelerat: de noapte | se înapoieză în București ziua următoare dimineața, In 
a. 

        

i 9) Vezi şi notals de cub art. 12 din legea soidelsi, | 
- 

 



  

   
   

    

   
    

   

   
    

   
    

  

   
   

    

   

    
       

  

   

  

   

  

      
  

aparenţă war fi întrebuinţai î zile, în raslitate au tpecali 

36 ora, ln acest caz, indemnitate ge acordă pentru 7 sili 

căci vumai pentru a scurta timapul întrebuințat se acori Î: 

transporturi la trenuri accelerate, Cari costă eu 25 ia | 

m3i mult decât cele de persoane. 
Cum variaţiunile sunt însemnate şi atârnă. de - garnii 

oare şi mersul trennsilor, serviciurile de îndeplinit se og 

“executa aatfel ca ali nu se piardă timpul, iar misiunea ÎI 

acordat ee va calcula pe prineipiile slabilite mai sus. : 

Comandamentele sunt ragate a Îua măsnri pentru € 

xscutare. | | 

2. Ordin cireular, relativ la interziverea de a se da indemnat 

de mibie ofițerilor pentru servici: ordonate pe mantie disciplină 

(M. 0. 23 R, 1910) 4 

Art. 11. dia legea solidelor şi art, 31 şi următorii di 

instrucţiunile pentru aplicarea ei, prevăd Cazurile în ei 

se acordă indemnitatea de misiune, în Însărcinări ale Of 

țerilor afară din garnizoana lor, 

In ălară de prevederile art. 44 din instruoţiuni, peniă 

orice mişcare de ofiţeri, ordonată pe motlv disciplinar di 

obaervare sau de muatrara verbală, nu-se dă nici o VĂ: 

demnitate, ci numai transportul. 

3, Ordinul civculae No, 37 din 24 Iunie 191], relatii 48 

plata suplinientelor de hrană cuvenită gradelor înferioare NR. 

sint trâmice în misi (M. O. 29 R, 1911). 48 

Ministerul este tasunoștiințat că adeseori corpiiţi 

când trimit gradele infarioare în misiune, pentru priminăgi. 

- vărmări de materiale (efecte, piesa de artilerie, tuburi) | 

miri da remoniţi, conducerea cailor ofiţaritor mutați, dă: 

nu avansează integral drepturile da hrană și migluntiţă: 

timpul : executării acelor servicii. 
S'a văzut că. oameni trimişi pentru primirea rernosții E 

au rămas fără hrană la frontiară, iar misia | a'a ph! ȘI 

înapoiere când uu mai aveau nsvoie 'de ea. GE 

- “Pentru a 85 evita în viitoe. neajuneurile eonatatali, 

omoare vă rog să binevolți a dispune ea ori de câta + 

corpurile vor trimite în misiune grade infezioare,
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blăteanci dinainte drepturile cuvenite. Cuantutaul misita va îi cal prevăzut în tarifal No, 11 din regulamentul sold care calculat înpreună cu hrana pe zilele probabile | serviciu se va ţine la portofoliul corpului. lu urmă se lichida suma, rambursânda- se portotolial şi ţinând sear pentru misiuni de disposițiunile ordinului No. 3,176 d 8 Iunie a. e. — | 

4. D. M. Wo. 265 M. O. 29 R 1910 relativă la plata 
misiune şi diferite transporturi, ce urmează a se' fasa di 

diferita. fonduri alocate în buget 

Având în vedere că sumele prevăzute la capitolal I art. 8 şi 9, al bugetului exerciţiului în curs, sunt nefa destulătoare a acoperi toate cheltuelile de misiuni și tra sport, cerute de executarea diferitelor servicii. 
„Având în vedere că prin buget sunt prevăzute for duri pe categorii de cheltueli și prin urmare orice . chel tuială făcută cu misiunile san transporturile, relative | executarea unui serviciu trebue să se acopere din fond respectiv afectat în buget; decid: E 

„1. Indemnităţile de misiune, precum şi Chisltuelila d transporturi cu trasura aau bastimentele Statului, se va plăti dela cap. III, art, 8 al bugetului exerciţului în cu numai serviciilor pentru cari nu sunt prevăzute 'fondui speciale în buget, cum de exemplu: inspscțiunile de co mandamente, ingpecţiuni administrative, diferite cercetări recrutări. compunerea consiliilor ds.răz?oi, indemnități d 
mutare, chirie, ete, | - e 

2. Iademnităţila de misiune pentru servicii referitoari la furaj, lemne, echipament, remonte, supravegheri și re- cepțiuni de conntrucţii ete., cari se vor plăti din fondu rile: prevăzute în buget pentru îndestularea acalor tra buinţe şi dela articolele respective. - 
3.- Dela art. 9 sa plăteşte toate transporturile făonte 

„pe căile ferate cu peraonalul și materialul. Sa exceptează 
tzansporturile cari se vor face pentru furaj, lemne, făina, grâu, ete, cari se vor plăti din fondurile afectate în huge 
Sau. aparținând .atabilimentelor pentru asemenea materiale. 

După natura şi fela! se poate uşor: ciinoaşta fondul



   

    

    “: dare urmoăză să suporte cheltuială, astfel că” direeţiunile, 

„când car: aprobări. din fondurile pe cari le ,admi- 
nistrează, vor ţine searnă: și “de “ cheltuelile“- reclamate de 

misiuni şi transporturi, sonform prevederilor ' legii soldei 

cu instrucţiunile ei, cazi stabilesc tarifele acelor drepturi 

și potrivit: ordinelor speeiale pe cari le-am dat. relativ la- 

plata indemnităților. oC - ae 
- "Toate dispozițiunile din trecut, contrarii acestora, sunt , 

destiinţate, i 

5. D.. M. No. 331din 28 August 1915, reiatică la izar:a 
zilelor de misie cuvevită ofițerilor de intendență când. suntă 

însărcinați cu vcrificarea gestiunilor şi facerra recesămintelor 

la corpurile de trupă, stăbilimente ele. (M. O. 24 R. 1915 

| Având în vedere rapoaitele comandamentelor prin care se 

arată că cele 28 zile prevăzute afiţeșilor de intendență prin D: 

MA. No. 148 din 10 Aprilie 1911 nu sunt suficiente pentru ve- 

rificarea contabilităților în bani şi materii, precum şi pentru fa- 

carea dileritelor recesămini: de materiale la corpurile de trupă.. 

“ “Având în vedere că veriticările scriptelor, prectitn şi . con- 

--- “ondurilor şi “materialelor trebuesc- fâcule cu cea măi mare 

-.. „sezupulozitate, pentru a preveni orice. neregularități ; decid. : 

„- "Cu începere dela 1 Aprilie 1915, se vor. acorda ofițerilor 

de intendenţă pentru. corpurile, stabilimentele et:.. ce se găsesc 

„în afară de garnizoanele lor de reşedinţă, “indemnitățila de mi- 

“ siune socotite pe următoarele zile pe un exercițiu ; 

   
   

   

   , No zilelor _ 

a e n parte la total 
Ma a) Pentru verificarea acteior şi închlerea gestiu- a 

-- milor în bani în un Corp de trupă în trimestrele: 

- Aprilie, Iulie şi Octomvrie . pa 
- 6) Pentru verilicarea gestiunilor . în bani pe 

trimestrul Ianuarie și acelei în materii pe întregul. 

an, precum şi facerea recesământuiul - .: „15 15 

2. €) Pentru recensămintele de lemne și furaje i 

"* la eposila regulamentare (alară de dsum o zi pen- - 

tru lemne şi o zi pentru furaje) . o. n "4. 

| Total pentru en. corp de trupă .- . 40 

înțru'an exerciţiu. - PE Da _ 

--- d) Numărut zilelor da transport de liecare garnizoană peniru 

corpurile afară de ceşedința comândamenitului se fixează la 8 

pe. an cel mult, O. 2 TI - 

56) Pentru” veriiicârea anzi maiiutanțe de garnizoană depozite 

“da ddministrație Bau atelfer.şi facerea tecensămânitului, 8 zile pe 

“ag, plus-transportui o zi da fiecare trimestru, E - 

  

3 

2 

   



    =. pe zi, |     

   
- _: 4) Pentru. taberlle: tegionale de. instrucție”: (Işalniţa; Mihai - Bravul, : Hagieni,' Şipate, “Cotroceni,) câte 3 zile peniru flecare . trimestru în care intră și transportul; : 

- ) Pentru an cerc militar o zi pe an, plus transportul o zi. atalioanele de vânători divizioanele de. tren, școalele, ds- - poaitele de remontă Cislău şi depozitele ee subzistență fegionale se va socoil ca şi corpurile de trupă, 'Prevăzuie la al, a. „La începtul fiacăral trimestru, comandamentele de divizie comandâmentul marinei şi intendenţa stabilimentelor centrate vor stabili prin itinerarii corpurile și ssexlelile ce vor (i verilicate . - orin ofiţerii lor de intendenţă, hotărându-se numărul de zile ne- - Cesare pentiu verilicări, precum şi zilele de transport în limi- lele stabilite p:4 deciz'a de faţă. a 
Drepturile cuvenita. se vor ordonannţa de comandamante înaintând ministerului situații lunare da misille a-ordata pentru a se puitea ţine socoteala fondului. 
Serviciul controlului din minister va îngriji ca controlorti să se asigure. in toate ocaziunile desprs întocmai executarea dispoziţiuniior deciziei de față, Toate dispazitiiie contrarii aces- „_tora rămân desființate, 

- 6. Ordinul minist, No. 16452 din 20 Fobr. 1913 pe- lative_ sa misii repetat cu 'No. 21469 din 41 1914, 
După prevederile arţ. 19: din'vegul.: soidei, numărul de zile cu diept la indemniiata. da misie, în rectutare, 'sa fixează prin iinerariile intocmite de preşedintele “consiliului de revizie -al 

vectătări şi în raport cu dutata fixaiă de minister peniru recru- tacea de județe, — | 
Am Onoare a vă rugă să binevoiţi a pune în vedere corpu- rilor de trupă şi serviciilor din acel comandament cari trimit 

ofițeili în serviciul de recrutare, că -indemnităţile de misie regu-  . 
lamentare ce li se vor cuvani se vor plăti după conturi la cari 
pe lângă aite acte trebuitoara vor trebul să fie anexate itinera: 
rele aprobate prealabiiă de minister. di 

In itinerare sa vor lăce calcule: de indemnităţile ce se cu- 
vine, stabilindu-se suma pentru toate zilele în cari un ofiţer exe- 
cută serviciul de recrutare, în: afară de gârnizoana sa de re 
şedinţă. - 

Ia garnizoanele de reşedinţă, ofițerii nu vor avea drept la - 
nici un fel de indemnitate. 

Sa face excepiii numai. cu garnizoana București şi laşi, 
în Carl ofiţerii localnici vor avea drept la o indemnitate de tră- 
sură de 6 ici pe zi... .. , 

„. Asemenea în acele jiinerare se vor socoti indemnitatea de 
misie pentru 2 grade inferioare, carl vor servi de secretari pe 
lângă fiecare consiliu de revizie, | - „ 

Anul din aceste grade inferioare va fi:subotiţerul de adm-ţle 
al cercului de recrutare care va avea drept la un leu şi 50 bani 
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Celălat grad înterior va avea drept osebit de hrană și 
soldă, la o indemnltate de 40 bani pe zl. Indemnităţile pentru 
aceste grade interioare se vor. plăti pe tot timpul cât va ţina o- 

„ Perâţiunele de recrutare, în alară de garnizoanele lor de reşedinţă 

7. D, M, No. 448 M. O, 31 BR. 1913 relativă la misti. 
_ Pentru categoria de servicii ce sa arată mai jos ministerul 

fixează un număr de zece zile în limita cărora se vor exacula dife- 
tele însărcinări cu drept ia indemnități de misiune după cum 
urmează ! - , | 

1, Verificăriie gestiunilor în bani şi materii *de către oii-  ; 
țerii de intendenţă şi dilerite recensăminte făcute de cercurile de -: 
recrutare se stabilesc în total pe exercițiu, pentru an cerc da 
recruțare 17 zile din cari: 12 zile socotite câie 3 zils pe trimes- 
tru: pentru verilicarea gestiunei fn bani, iar pe 5 zile pentru verl-  : 
parea gestiuni În materie, recensămintele efectelor lemnelor şi 

rajelor. | 
Zilele de transport cu drept la misii în aceste verificări se 

"vor sacoti în chipul următor: . 
Pentru garnizoanele în cari nu mal. sunt corpuri de trupă ce 

trebuesc verificate de acelaș ofițer de indendență, zilele de trans- 
port yor intra În cele stabilita-pentru acele corpuri de trupă po-  :$ 
trivindu-se astlel ca verilicarea gestiunilor unităţilor de rezervă 
să se faca continuarea verificărei dela corpurile da trnpă dia 
aceiaş garnizoană. | ” | 

| Dacă în garnizoanele în cari se găsesc carcurile de recru- 
tare nu “sunt şi corpuri de trupă ce se veritică da acelaş ofițer, “P: 
zileie de transport se va socoti după distanță da călăiorie dela PB 
garnizoana olițerului până la aceea a cercului de recrutare, (A. 3 
sându-se la aprecierea comandamentetor să fixera aseste zile, 

2, Casierii corpurilor, cari se găsesc în garnizoane unde nu 
sunt administrațiuni finanziare, au drept la câte o zi misie po 
lună, cândase deplasează în alte orașe penten achitarea manda- 
telor şi ordonanţelor de plată, | - 

3. Pentru inspecțiunea detaşamentelor însărcinate cu paza  $A. 
penitenciarelor se acordă comandanților cercurilor de reccutare Ş 
cari au asemenea îndatoriri, câte o zi îniama'tat> miste paiună. i: 

4. Viza livretelor prevăzută de art. 47 din regulamentul de 
mobilizare a sa face în timpul dela | S:ptanyrie — 15 Octomarie 

„al anului, dă dcept de asemânea la fn4smaitâţi d2 misiune plo= 
tonierilor însărcinaţi a executa acest serviciu, cum şi ofiţerilor cari 
au obligaţiunea a inspecta aceste vize. _ 

- Drepturile se vor fixa prin  itinerare aprobate în limita tim- 
Pului arătat de art. 47 menjlonat mai sus pentru personalul 
Fecesar a executa asemanaa servizii, , 

5. Ofițerut dela cercul de recrutare, aflat fn comisiunea de 
șentralizare prevăzută de art. 20 din legaa da recrutara va avea 
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drept Ja misiune: pentru zilele sa ae va întrebuința din timpul dela Octomivrie la 8 Noembiie, Sa Numărul acestor zile su drept la misie se va iixa în raport cu numărul plășilor sau a circuinseri pțțunilor polițieneşti, având de normă că în nici un caz să nu se socoteaacă mai mult de 2 zile pentru o plasă sau Circimsertpțiunae poliţienescă. ” 5, Serviciul de recrutare este p:evăzut de art. 73 din legea - de recrutare că se îndepiineşte în timoul dela 15 Fevruarie până la 5 Martie al anului, precum şi în zilele cât vor luera consiliile „de revizie contorm aii. 49 din aceeaş lege. . | În Uimită acestui to se va intosmi itinerare cu drept la indemnitate de misia pentru personalul ofiţerese şi grade inie- iloate ce va îi îusărcinat. cu acest serviciu, | 7. Itinerariile întocmite pe acesle baze, pentru toate aceste - leluri de seivicii, sa vor înainta camandamentetor. respective pentru aprobare, N ae _indenin-tățile da: imisie -se vor acorda numai pentru servicii ce se execută în afară de garnizoanele de teștdință, “În garnizoanele de reşedinţă ale personilulul “însărcinat cu asemenza servicii. nu se acordă nici un fel.de îndemnitate. Se iac insă următoarele excepținni, E a). Ofițerii cari execuiă servicii în garnizoanele lor de re- N. şedinţă : Bucureşti şi lași, vor avea diepi la o inderanitate de transport de 6 lei pe zi: | d) Piotonisiilor însărcinaţi cu viza livretelor în Oraşul. Bu- Cuieşti [i se vor da câte un Î leu şi 50 bani pe zi pentru transport; : 2) S::boliţerilor de administraţie sau plutonierilor, luaţi ca 

tot ca Sec:.etari) vor avea drept la 40 bani pe zi în aceleași condijiuni. | , | | a , 8. Indemnităjile de transpoit, unde va fi cazul, se vor acorda pe numărul de km, stabilindu-se cheltuiala în conlormitate cu “tasțiul No. 12 din regulamentul soldai - . 9, Tozte aceste drepturi se Vor cere prin conturi în regulă, la cari se vor anr;xa itinerariile aprobate. de comandamente, în : limitele fixate Drina această deciziune, 
| „Aprobarea conturilor se va da de cafe minister, după care . “Se vo: Otdoriarţa drepinrila da comandamente din fondul alocat - În Buget pentru p'ata inde:nnităţilor de misiune «ŞI transport, 8 D. M, No, 336 di 11 Iulie st. n, 1919, relativă la . iAdemuitalea de miste pentru inspecția trupelor făcută de şefii. |. terarhici) e | o | d | M. 0.12.R, 1919, Su 

„__ Prin decizia ministerială :No. 83 pubiicată în Mâni- 

  

„forul Oficial No. 92 din 17 lutie 1918, şa tixat pentru  



  

      

DL. 2008 

diferiţi! şefi ierarhică ritimărul de zile cu drept ia indemii- - 

__ tatea de misie pentru inspecțiurii şi numai pentru restul 

exerciţiului bugetar, adică la 1 Iulie: 1918—1: Aprilie 

„1919 întrucât armata la acea epocă se găsea poe picior | 

de pace, fiind demobilizată în Moldova: şi Basarabia. 

Calculele s'au fâcut ţinând seamă de dislocarea de - 

atunei a unităţilor în Moldova, „- 
Pe exerciţiul în curs (1 Aprilie 1939—1 Aprilie 1920) 

armata allându-se pe picior de: război, nu s'a mai putut 

stabili prin anticipație numărul zilelor de inspecțiuni cu 

drept la misle, şi în limita căror să se facă inspecţiile, 

din canză că uultăţile fiind mobilizate treptat şi disiocate 

dela un loc la altul, calculul pentru numărul zilelor aces- 

tor inspecţiuni ar fi fost imposibil. - | | 

Pentru aceste motiva şi în vederea celor arătate 

de marele stat-major prin reieratul său No. 496 din . 

1919, se face cunoscut că pe timpul: cât armata va Î 

mobilizată, inspecţiunile - prevăzute de decizia -ministe- B 

ială No. 83 publicată îm Monitorul Oficial No. 92 din 

Ig8 se vor fâce în raport cu necesităţile şi după itine- | 

rarii cari prealabil se vor înainta ministerului (marelui 

stat- ma]Jor). e 
in ceeace priveşte indemnitatea de misie cuvenită, 

„ea a fost stabilită prin ordinul No. 15.092 din 28 lunie 

1919 complectat cu: ordinul No. 16.775 din 9 lulte 1919. - 

“ Publicaea prin Alonitorul Oficial servă drept notilicare. -. 

. 9, Relativ la acordarea indemnităților de misii în timpul 

 campaniea, aste ordinul ministerului de război (Dir. Int.) 

No. 30233 din 29 Ianuarie 1919, în cupiinderea următoare, 

Am onoare a vă face cunoscut că prin rezoluția mi- 

nisterială pusi pe referatul acestei direețiuni No. 29246; 

din 21 Ianuarie 1919, s'a aprobat a se plăti şi pe timpal: 

campaniei, ofițerilor şi reangajaților, indemnitatea de mizie . 

regulamentară, prevăzută de art. [1 din Legea soidei îni- 

numai când :s6 deplasează pantru servicii speciale câ: d 

provizionări, cercetări şi curiori, Ea i 

Acoastă indemnitate se acordă atât celor din vechiul fi 

-megat cât şi celor din Basarabia, Bucovina și Transilvania, 

„fără vre-o altă excepție. A 
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1273 omite 

b) Drshoriuri 

ART. 23.—lu garnizoane, ofițeri insărcinaţi CU un - Serviciu comandat, străin de serviciul lor sau de înda- toririle generale ale ofițerilor, au drept la o indemnitate . 
“de trăsură, care se lixează prin foaie de chetiuială, so- - cotit a -2,lei pe oră. Jademnitalea se aprobă de minister, 
care Holărăgte, şi. jondul din care trebue '8ă se plătească, 

in toate serviciile de garnizoană, cari izvoresc din serviciul ori poziţia ce ocupă ofițerul sau din îndata- ririle. sale. generale,— pentru cari legea a prevăzut in- - „demnitatea de activitate, —nu se acordă indemnitate de trăsură Ma Son - 
Alară din garnizoană, —dincolo de cazarmă sau de câmpul de cexercițiu—se dă indemnițate de trăsură 

atunci când olițerul nu are cal, sau nu se poate - duce călare, sau nu are drum de fer, pentru a_îndeplini orice, Serviciu comandat, -. . .. .: o 
ART. 24.— Drepturile de transport pe căile ierate sunt cele prevăzute de regulamentul transporturilor (A, 0. 17 din 1898). (In prezent aceaţ regulament se ailă pu- blicat în M. O, 18 R. 1911). - 

„Când transportul în altă garnizoană -nu se poate ace cu calea ferată, cu diligența, cu bastimentele Sta- tului ori particulare, el se va clectua cu trăsuza, în 
care caz se acorda indemnitatea prevăzulă în tarifa anexă No. 12, care se consideră ca un maximum peste fCâre nu se poate trece. Dacă transportul costă mai 
puțin, se acordă suma cheltuită în realitate, - a. : ART. 25, —— Ofițerii cari părăsesc serviciul activ în- - 
“urma „unei condamnări, sau cari sunt: relormați nu au. 

„„drept la transport pe socoteala Statului. o 
„„__ Oliţerii cari se duc în străinătate pentru concediu, 
de boală au drept ia transport cu foi de drum până- la irontieră, e E a 

ART. 26, — Spre a putea benelicia de reducere în 
transportul lamiliei (articolul 18 din lege), comandantul ' Corpului sau capul serviciului jiberează un certificat model No. 1 pentru dusla staţiunea climaterică tn timpul verii și altul pentru întars, Da



   

  

ie Ă si a 7 snimearirgir ian mea 7 

cati au luat parte la războiul indepedenţei din 1877—1878, 
plătesc jumătate din tarile pe căile ferate și bastimentele 
Statului, Spre a opţine reducerea taritei, ei trebue să 
prezințe o iotografie vizată de către ministerul de răz- 
boiu și de direcţia căilor ferate; iar pentru soldaţii și 
gradaţii veterani, fotogralia va [i vizată şi de capu! biu- 
toului derecrutare. . - : a PN 

"ART. 28,-- Ofițerii puși în reiregere și trecuţi în re- 
zervă se transportă în contul Statului, împreună cu Îa- 
milia şi bagajele.  - - i 

Acest drepţ se prescrie “dacă ofițerul n'a beneliciat” 
de el în timp de 6 iuni dela data retragerii. 

ART. 29. —Drepturile acordate familiei ofițerului 
mort (art. 19 din iege se înlesnesc prin copul sau ser- 
viciu unde a servit. Îndemnitatea. se-dă familiei “și actele 
se trimit peniru îichidare; D 

c) Indemnităţi de- chirie şi mutare *) 
- 

"ART. 30.— Indemnitatea. de chirie se alocă numi 
dacă ofiţerul n'a ist prevestit înainte de 2 Ssptembiie 
și 23 Martie (at. 14 din lega) o 
In orice caz, dacă mutarea are lo: în ultimele două 
iuni ale semestretor, nu se plăteşte indemnitate pe aceste 
două luni, adică pe August și Septembrie sau Februarie Ă 

Şi Marţie. 
Indemnităţiie se aprobă de minister pe baza con- 4%: 

turilor întocmite de căire ofițer, la cari se alătură copie :4 
de pe decretul de mutare sau' ordinut de detaşare, Co- 
mandantul corpului sau capul :serviciului trebuie să cer- 
tifice pe contul, că: ofițerul este mutat: pentru cauze - | 
cari îi dă drept la indemnitate, “este însurat, neînsurat, 
sau văduv, cu ori fără copii și că şi-a adus în garnizoană 
familia şi bagajele. o > ” 

__ Indemnitatea de chirie şi de mutare nu se acordă 
decât în timp'de 3 luni. dela data mutării, după catre, 
dreptul se consideră ca prescris. În caz de îorță majoră 

- dovediţă, când ofițerul nu-și va patea transporta familia . | 
Dante Euin fer eE 8 n sreerr 

*) Vezi nota 1 de sub ari. 17 dia lagaa solâutor, 

  

ART, 27. — Oliţerii, gradaţii și soldaţii veterani, 
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şi bagajul, ministerul va putea proba prelungirea pte- zentării conturilor încă cu 3 ini, dar în nici un caz aceste termene nu pot să treacă peste anul bugetar în care se face ordonanţarea, - | i Notâ'-- Ofițerii trebuese anuGțaț la tinp de mutare, contrar șefii de corp rărofn răspunzătosi, vezi ord. de eub art. 63 de mai jos. 

ministru. Ordinul de detaşare trebuie să prevadă atât timpul maximum pentru care oliţerul este detaşat, . cât şi, dreptul la indemnităţi, după caz, | Dacă este nevoie a se prelungi durata unei detaşeri ț| “paste 5 luni, atunci se acordă ofițerului indeimnitatea de mutare, din care se scade indemnitatea de misiune ce a primit. 
Z A ART. 32. — Pentru indemnitatea de chirie trebue să se alăture, pe lângă conturi şi contracieie de închiriere, întocinit înainte de 26 Septembrie sau 23 Martie, vizat de administraţia financiară, pentru perceperea taxelor cuvenite Statului şi chitanțat de Proprietar, pentru pri- mirea chiriei pe termenul Viitor. Contractele întocmite Sau vizate mai târziu nu: au drept la: indemnitatea de Chirie, 

+, ART, _33.—Indemnitatea de chirie, fixaiă prin tarila | anexă No. 13, se acordă numai pentru lunile cât ofi- 1] terul nu a locui casa închiriată, socotind fiacţiunile de 4] zile cari nu completeaza O lună, ca lună întreagă. ; Dacă din contractul de închiriere se constata că 1 olițerul a plătit o chirie mai mică, suma fixată de tarifă 4] se scade proporţional cu chiria plătită, 
Okiţerii proprietari probează valoarea de inchiriere i a caselor prin chitanțe de plata foncierei,   “41:  Oliţerii chiriaşi sau proprietari, cari pot închiria “[;Casa în' urma plecării lor din garnizoană, sunt datori a :] scădea din suma ce li sar Cuveni pe acea dobândită “prin închiriere. << - , | | E 1 - Dacă nu pot închiria casa, atunci ei alătură, pe “| lângă conturi, o declaraţie subscrisă Şi certificată de "| constatare de către comandantiil corpului sau capul ser- 

     4 Yiciului de unde a fost mutat.- - 

  

ART, 3]. — Detaşesile otițerilor se ordonă numai de. -
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„>. Dacă casa se închiriază nai târziu, suiia dobândită 
==, se trimite ministerului, Da 

„o “ART, 34, — Oliţerii mutaţi în acelaş corp, dintro 
„garnizoană întralta, au drept la indemnităţile de chirie 

"şi matare, numai dacă mutarea se va face de minis- 
ter (art, 30). Te | Da 

Ş „Nu se acordă indemniiate - de chirie şi de mutare. 
„- olițerilor cari merg la. studii 'în dilerite școli, atât ia 

venire cât şi la întoarcere. - | 
Oliţerii dela marină nu au drept la indemnitatea 

de chirie şi mutare când sunt ambarcaţi sau debarcaţi. 
„ART, 85, —Indemnitatea de chirie şi “mutare nu se 

acordă pentru mutări ca măsură de disciplină. 
„ Când mutarea este provocată „din vina. ofițerului“, 
„aceste indemnităţi se reduc la 1/4. E 
„ART, 36-—hNu se poate acorda indemnităţi de re- 
prezentare, decât dacă ele sunt prevăzute în buget cu 
0 sumă nominală, Nu şe poate cere, nici acorda asa- 
seni indemnităţi din alte fonduri bugetare. ME 

CAPITOLUL. 1 | 

  

Prime și alocațiuni de hrană 

Artiraleie 2] ia 26 "din lege — 

„ART. 37. — (Astiel cum a fosi modificat pria |. D.No. 
4643 din M, 0.'18 R. 1913). | ta 

Când armata este pusă pe picior de războiu, vor 
„- avea dreptul la prima de echipare: pentiu intrarea în 

„campanie, prevăzută la art. 23 din tege, taţi ofițerii și 
asimilați: lor mobilizați. e 

Elevii şcoalelor militare, mobilizați pentru intrare în 
„campanie, ca plotonieri, au drept la o primă. de echi- : 
„pare de 200 Iei, precum şi la echipamentul dat de şcoală.. - 

| Aceeași primă de 200 lei se va acordă şi SUDOlIțe- 
„„. „rilor reangajaţi, mobilizați, cari îşi procură singuri ech = 3 
«-  pamentul, E a 
„Nota — Art, 23 din legea soldelor a fost. complee 

. modifieat, stabilind noi tarile, astfel că acest art, nu ma £ 

    

     
            

  

+



    

      

corespunde cu diapozițianile în vigoare: Vazi art, în ce - 
tlune la:legea soldelor. 

Art, 38, — (Astiel cum a fost moditicat prin |. D. 
„No. 9207 M. O 19 R, 1912). 

“ Alocaţiunile de hrană sunt fixate prin tarifele anexe 
No. 14, 15 şi 16. a | . 

Ofițerii combatanți sau asimilați şi cei din mârină, 
când sunt imbarcați pe vase, funcţionari civili în condi- 
țiuni identice, cari au solde corespunzătoare cu acelea 
ale olițerilor precur și gradele inlerioare au drept la 
alocaţiunile de hrană, iizat în tarilele' No. 15: și 16, 
stib denumirea: de indemnitați de imbarcare. Aceste in- 
demnități de imbarcare se reduc la jumătate, fâră a fi 
mal mici de 4 lei pentru ofițerii superiori şi de 3 li 

- pentru cei inferiori, când vasul este” în armament, de- 
„ Sarmament sau nedisponibil mai mult de o luna. (Vezi 

at. 23 din legea avidelor azţiei cum ace modilisat), 
„ART. 39.— Prime Ge ficurajare pentâu hserătorii Şi 
gradele: inferioare, cari lucrează în stabilimentele mil 

p. - tare se acordă numai de minister! din fondurile stabi- 
limentelor. 

Ele:vor fi de 3 clase: cl! 20 bani, cl. 11 15 bani, 
cl. Îl 10 bani și numai pentru zilele de lucru, stabilia- 

_du-se ?n proporție de cel muti 10% 'din “efectiv, din cari 
21, 30.lși Bell. 

da Ve Sau chiar la 4 | 
Să Caii de serviciu. * 
ART, 40. — Cali de serviciu. cuveniți oiţerilor din 

= trupele câlări se aleg de oflțeri,la terminarea școaiei 

Pentru deţinuţi: din „penitenciare, primele se reduc - -: 

„> cele obişnuite, nu se po! alege şi da de cai de serviciu, 
| Ofițerii cari: nu pot alege cai delă școală precum 

şi celialji ofițeri cu drent la cai, primesc cai de serviciu - 
„din remonta arrmatei, făcută în special penira acest 
SCOP. - _ | 

„e TE Vezi pentsa toate chestiune retarive jaftali otițerezii asi, 21'9i 22 din .:„+ legea soldalor cu adnotațiunile respective prezum şi dispoziţinnile. ganu- . Tăie trecate fa linie acesini regalam,. sub art, 99, | - 

“chiar din cati școalei pe cari i-au diesat ei înşişi; dar - 
„Call cumpărăți - pentru exerciţii speciale, cu prețuri peste -



        

. Când se constată că calul. primit are defecte care-l. fac impropriu serviciului, se poate cere înlocuirea lui, „însă cel mult după 3 luni dela primire. Peste acest ter- > men-nu se aprobă înfocuirea sub nici un motiv, La ce- "> rerea peniru înlocuire se va arăta data primirii calului, | ART. 41, — Calul 
„proprietatea ofițerului ; - 
“7 ani; îar calul înlocuit 
“în profitul Statului, 

Termenul de înlocuire începe să curgă dela data. | . de când ofiţerul a piim 

de serviciu nu devine niciodată 
e] se înlocueşte numai din 7 în 
se va trece Ia trupa sau se vinde 

it calul de serviciu Dacă în in- „tervalul de 7 ani catul devine impropriu pentru servi- ciu, sau moare, el nu va îi înlocuit decât dupa scurge- rea telor 7 ani dela pr imirea 'lui.. Pentru prevenire, ofi- „. terul este dator să-şi. asigure calul în contul său la Cassa de credit a ofițerilor sau la alte societăţi de asigurare.. Caii de serviciu nu se înlocuesc la toţi ofiţerii cari ar mai avea de servit- 3 ani până la atingerea limitei de. „vârstă, pentru a îi. pus 
timp ei vor continua a 

în retragere din oficiu; în acest 
păstra calul ce au, 

ART. 42, — Caii acordaţi O singură dată, după art. “22 din lege, căpitanilor: 

"se vând în profitul Stat 
3 ART. 43. — Ofițerii 

- titlu, dacă sunt înaintați 
"calul în sandiţiuhile de 

cari: sunt “înăîntaţi la gradul de.. "Maior, rămân în serviciul lor până 13 reformare, când - 
ului, | | 
cari au cai de Serviciu, sub orice 
la gradul de mălor, ei păstrează 
mai sus, Ea | ART. 44. Caii de serviciu ai olijerilor,- cari pără- “sesc armata din diferite motive, se dau la. alţi ofiţeri „Sau se trec Ia trupă, sau 'se vând în profitul Statului, „ART. 45, —" Oliţerii inferiori, cari au primit cal de Serviciu după legea so!ldei din 1896 au drept a primi „alt cal numai după înd a eplinirea a 7 ani cel puţin dela data primiri celui dintâiu şi numai dacă prezintă Sta. „tului acelaş cal sau altul. în aceleaşi candițiuni, ca vârstă „Şi ca preţ la Cumpărare.-(Vazi nota de maj jos). ART. 46. — Caii de serviciu cari ar deveni impro- - „prii pentra serviciu, din 

„nul de 7 anis relormează şi se vând în folosul Sta-. 
ul este dator să-și procure cal - 

«tului In acest caz, ofiţer 

   . r - 

„Orice cauze, înainte de terme- 

   

      

    

  

   

  

    

  

   

  

   

  

   

      

i a
zita

ă A
ta 

ZA00
E 
N



  
% 

> 

— 

? Ă . 

din fondnl de asigurare până la îndeplinirea termenulni |. de 7 'ani, când.i se va da cal de catre Stat, Notă, — Regulam, asigurărei cailor la cassa de cre- îi 
bi : dit M. O. 13 R. 1912. 

ART. 47, — Oiiţerii „hu pot înstrăina sub nici. un motiv calul de serviciu, Instrăinarea este Socotită ca ri... Sipire de avere a Statului “şi ca atare va [i supusă la“ pedepsele prevăzute de C, ÎM-. „ART. 48. — Caii «e serviciu, cari. s'ar .cere a [i în- loculţi în termenul de 3 luni dela primire se constată de către capul corpului, un veterinar şi un administra- - tor, cari întocmesc proces-verbal şi-l înaintează coman- damentului. - e E a ART. 49. — Acordarea cailor de serviciu sau înlocu- irea lor, pentru toate cazurile prevăzute la articolele - i precedente, se iace numai după aprobarea ministerului : .. pe baza cererilor şi actelor întocmite. 
Corpurile și direcţiile cavaleriei şi artileriei. din mi". nister țin registre speciale de toți caii de scrvieiu acor- . daţi ofițerilor, In cari .se vor arăta toate schimbarile ivite, înlocuirile şi drepturile de a se acorda alți cai. - Nota. 1. (%)—D. M. No. 294 din 1 Iunie 1913, relativă N la primenirea din 7 în 7 ani a cailor daţi de Stat pen- „tru serviciu (M. O. I5R, 1913), 

Cu Testriețiunsa de a ss prezsnta calul ocs 4 primit, san al. - 

Având în vedere că, după art, 45 din regulamentul legii-soldelor în'vigoare, ofițerii cari au primit: cai pentru „Berviciu dela Stat în conformitate cu vchas lege a Bal- delor din 1896, au drept să-i primenaască din 7 în 7 ani, 

tul, În acaleași condițiuni ca vâretă şi ea pisț la cum- “Părare; : | „N E a , Având în vedere că această condițiune a: foat impusă E: numai prin faptul că 0 parie din ofițeri Qsrenind pra- . if 'prietari ai cailor primiţi, i-au însărăinat 18 0 parte încă E îi_ mai păstrează: NE . ti " Având îo vedere că mai există încă 0 a treia cate. 
Ş: 

ip 

3 

: RI ) V 

gvrie, adică ofițerii ai căror ci: primiţi tot după legea din 1896) an murit; . 3 

ezi adnotițiunea dela Pagina procedeată, - 
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- - Pehtru: lămaurirea aceatei chestiuni: şi. pentru atehilirea: 
„ reguleler după eari se va-face .primenirea cailor de ser- 
„. icia oliparilor vorbiţi mai sus; decid: O 

: Art. L — Ofițerii inferiori din trupele călări şi atat- 
„ 8jor, cari an- moai primit odată cai pentra serviciu dela 
„ Stat. după veahea lega a soldetor din 1896, au drept a 
„. cafe primenirea acestor oai din 7 în '7 ani după cum 
“urmează: o a | 

Pt "€) Ofiţeri cari au devenit proprietari ai cailor şi i-an 
„_mstrăinat vor îi obligați a prezenta alți ani în aceleași 

condițiuni ca vârata şi oa preţ la chmpărare, astiel dapă 
„cura hotărăște art. 45 din regulamentul legii soldelor; 
„ 3) Ofiţeri “cari încă posed caii primiți şi sunt în ca- - 
aul de s fi falocuiţi îi vor propune șefilor, de corpari 
spre a hotărâ destinația ce urmează a li sa da. O 

Comieiunile regimeatare vor constata eaii, încheind 
cuveuitele procăse-verbale, în cari se va arăta lămuri 
dasă mai poate face sazviciu la trupa, sau să ao reformeze, 

Procesele as or ?nainta răiniaterului -spra a botără şi 
„dun măsori a so da ofițerilor alți aai, 
o £) Ofţerii cărora le-au murit caii (adică eei primiţi 
„după legea din 1896) nu vor mai prezenta alți cai! sunt 
„_ebligaţi însă a dovedi pierderga, lor cu acte oliciale în 
„_eksiate la timp adică ln daţa decedări calului. Numa 
pe baza acelor acte ministerul ra hotărâ darea unui alt cal, 
“Art. 3, — Ofițerii cari ar nai avea trei ani până la atin- 

- geroa limitai de vârstă, nu mai au drept la faloauirea cailor. 

CAPITOLUL IV 

   

„ Variațiunea soldei 

„Arhicolele 27 la 33 din lege — 

a) Permisii i concedii | 

i ART. 50, — Ziua plecări în permisie sau concediu 
„- se coiisideră ca zi de -prezenţă. Oliţerii se prezintă pen- 
"ru piecare, iar oameni de trupa îşi predau e:hipamentul. 
- Ziua încetării se consideră ca zi de absenţă, pf 

Zilele de absenţă se-constată prin bilete, cari se liba- 
: fează de comandantul” companiei pentru trupă, și de.co- 
"mandantul corpului sau capul serviciulai, pentru . olițeri. 

    

   

       



    
E 

„Datele da plecare: şi: de întoarcere se stabilese de. - 
„către comandanţi de batalioane, pentru trupă, și de că- . 
tre ajutorul comandantului, pentru ofiţeri ; iar Ia compa-" 
niile făcând corp, de către comandânt. o 

„„ Biletele ce s'ar perde vor fi.publicate, stabilindu-se 
aceteași date şi semnându-se de capii în cădere, la în- 
toarcere, SI a Ie 

„ART, 5]. —- Iatârzierele peste permisie sau cencadiu 
ridică drepturile îa soldă pe zilele întârziate. . : - 

Se exceptează: .. PE 
„_a) Cele pentru întreruperi de comnicații, când sunt - 

confirmate de autoritățile-în: drept; - a: 
5) Cele peniru caz de boală, când sunt întemeiate 

pe un certificat liberat de către un medic wilitar dele- . 
gat de comandantul garnizoanei, sau, în comunele ru=" 
rale, de câtre medicul civil al administraţiei. locale. 

intârzierile în aceste două cazuri- nu se admit de- 
cât cel mult pentru 10: zile, în care timp ofițerul aste 
dator a preveni pe comandantul său de starea în gara 

       
   
   

se află pentru ca aceasta să hotărască. | 
„În orice caz, întârzierile se aprobă de autoritațea . 

care â dat concediul şi numai atunci se alocă drepiu- 
rile de soldă. a Ei 
„ART, 52. — Soldaţii şi gradaţii în termen n'au drept. . - 
la nici o soldă în permisie -sau eoncediuj ” - 

a 
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“militare, oamenii de trupă pot intra în “spitalele civile 

     
-b) Spitale şi infirmerii Sa 

ART. 53. -— In spițale sau: în infirmerii de garni- - 20âne, oamenii de trupă nu au drept ia solidă -din a Sai doua zi dupa intrare până în ziua întoarcerii lorla corp inclusiv. Datele se constată prin: biletele de intrare şi keşire, i | e Oamenii cari nu s'ar vindeca până în momentul trecerii lor în serviciul de complectare sau în descon- “centrare, suit (inuți în spital . sau intirmerie până la - . deplina lor vindecare. - Ma - | „In garnizuanele unde nu sunt spitale sau infirmerii. 
"unde vor fi trataţi după învoelile făcute de autorităţile militare cu acele spitale. a | Onmenii trecuţi în “cOmplectare sau în alte ele- mente „ale armatei, mau drept a fi trataţi în spitalele mi- litare sau civile pe socoteala “administraţiei militare, de “cât atunci când ei S'ar îmbolnăvi pe timpul când sunt chemaţi timporal în- Serviciul arinatei. - ART. 54. — Ofițerii Teângajaţi de. dilerite caiegorii E Civiii pot îi fugrijiţi în spitale, însă” sunt Supuşi la o reţinere dif soldă după tarila anexă No, 6. In spitalele civile [i se va reține suma fixată prin în- volală făcută de administrația militară, - Notă — Pentru reangajaţi tratamântul. și hrana în. - Spit. milit, este în aarcina statnlui, conform art, 7 din le- i gea reang. M. G. 10 R.193, Oliţerii în disposiibilitate fară soldă şi acei aflaţi în . rezervă şi retrâgere pot fi trataţi în spitalele militare, . -- „dacă plătesc costul tratamentului după aceleaşi tarife, Tarifa anexa No, 6 se poate: modiiica în raport cu | |. Costul ălimentelor şi cetorlaite cheltuel; de tratare, In timp de războlu nu se face nici o- reţinere în |. spitalele armatei de' operaţiuni, acoperindu-se cheliuelile din fonduri! ce se pun la dispozițiunea spitalelor. . Notă —- Ord. circ. âi M, Q 25 R, 1913, Pe timpul mobilizărei nu se face nici o reţinere din soldele ofițeri- „ “lor şi reangajaţiloz, trataţi fie“ în spitalele armatei de 0pa- | raţiuni, tie în spitalele din zona interioară (partea ae- |. denteză). a a De          



  

7 când bolnavul a șucombat; aceasta imediat. după moarte, - 

„.. misi un completa sau rezervist raai malt deett- termenul | 

     
Eee 

  

Nota î. — D, M. No, 82 din 16 -Fevruarie iii, re- 

lativă la modul de anunțare a părinților soldaților bol- 

mari în spitale și infirmerii. (M. O. 10 R..1311). 

_“ Bentru a se stabili definitiv o normă asupra, modu- 

- lui .cum trebue să se anunțe părinții soldaţilor bolnari în 

spitale și infirmerii „asupra boalei copiilor lor, decidera : 

Art. 1.—De câte ori se primește în un spital muli- 

tar un soldat grav bolnav, spitalul va anunţa telegrafic 

„şi direct pe părinți. Pentra acssata corpurile sunt înda- 

toate ca, la evacuarea oricărui bolnav la spital, să no- 

teze pe biletul de evacuare domiciliul din urmă. ai fami- 

lei bolnavului, E | 

Art, 2—Se va anunța familiei tot telegrafie şi direct,   

  

    

        

   

  

    

    

  

   
    

   

Art, 3. —Când bolnavul intrat în spitalul militar axe -f 

o afecţiune care nu presintă pericol imediat, faiilia va fi 

" iugtiinţată prin o dapeşă poșta trimisă autorităţilor -mi- 

iara cea mai apropiată de. domiciliul părinților. 

Art. 4.— Bolnavii ușor voz fi stâtuip, itc::3 în parte, 

'să anunțe părinții de" internarea lor în spital. - ; 

Ar, 5.— Pentru bolnavii evacuaţi la spitalele civile : 

se vor îndeplini aceleaşi reguli de către medicul corpului, : 

- prezentând corespondența pentru a îi. semnaiă și înaintată 

8 comandantul corpului. or E e 

Art, 6.—ln caz do moazte a. unai bolnav la infir-; 

meria corpului saa subită În timpul serviciului avizarea -B 

familiei se va lace telegralie, direct şi imediat, de către “E 

-- comandantul corpalui. N 3 

| Art, 1.—Orica ordine anterioare, privitoare la această ji 

_ehestiune. rămân desființate, şi 

“Mota 2. — Ordin circular No. 39/2,408 din 25 Iunie ÎN 

1911, zelaţiv la neținerea în înfirmariile de boala de ochi Î 

„mai mult de cât termenul de concentrare a complatașilor “p. 
şi rezerviştilor chemați sab arme și găsiţi atimși de conf 

junetivită granuloază, (M. O. 29 R, î911). d 
„“ Penteu a se stabili o măsură generală în ce priveşte: 

ţinezea în infirmeriila . de cehi a completaşilor şi rezer-; 

viştilor. chemaţi, sub arme și găsiţi atinși de conjuetivită, 
" granuloasă, se ordonă următoarele : = 

10NU ia zosi ține în înfitnenile de boale de ochi |



  
„Au-nevoie de căufare:   

   
de concentrare, excepiându-se acei ce ax dori! să rămână şi cara sar angaja să plăteaacă hrana și întreținerea de 2 - sau 3 bani pe zi, . | Pentru acei cărora |i 50 va da drumul neviadecați ss va avertiza serviciul sanitar civil respectiv, conform art, "10 din regulamentul de profilaxie. 

Oamenii chemaţi în gardă din anul [V pot îi reţi- nuți pe apesele administraţiei militare şi timpul peste con- centrarea lor prevăzut: pentru gardă, dâcă ei ar voi, atră- gându-li-se atenţia Că dacă nu-gi continuă tratamentul în acele infirmerii, ministerul nu răspunde pentru intirmită- țile ce ar rezulta din boala ce au. | : Nota 3.—Ordinul minist, „No. 5524/1911 relativ la - alocaţiile de întreţinere pentru oamenii aflați în spitale şi infirmerii, prescrie că aloeaţiile proporționale de într. să se deducă dela corpurile în care contează oamenii cerân- du-se de către spitale și infirm, ochi după. cum sa proce- dează și cu hrana lor. 
” Nota 4,.— Juterziccrea ofițerilor bolta te întră în 6pi- lalele militare, de a veni însoțiți da ordonanţe ie, personale, O. C. 6/l5544 M. 0, 6.R 1914. *_ Observându-ae. că majoritatea ofițerilor cari fiind bol- navi şi intră în căutarea Spitalelor militare vin însoțiți de - ordonanțele lor personale, pe motiv ca aă-i Îngrijeasca, stare de lucruri care esta dăunătoare prin faptul că acele ordonanţe, fiind trimise eu diferite însăreinări în Ora3 şi de multe ori în familiile olijerilor pot Ușor _propagu boale infecto-contagioaze în populația de afară, aducânda-le din - spital, Ma 

P Pe de altă parte, aceste ordonanțe nccunoscând regu- lele spitalicești, în loc de a fi un auziliar al personalului sanitar inferior, este mai mult un element de dezordine, | căci strică instalațiile spitalieești cu cari nu se pricep a umbla. 

Pentru aceasta, ordon ca pe- viitor ofițerii ce vor in- tra ca bolnavi în căutarea spitalelor militare, să nu-şi a- [. ducă cu dânşii ordonanţe personale căci îngrijirea lor re- ; Vine personalului sanitar al spitalului, De altiel această re- ! gulă se aplică; de către toate spitalele și sanatoriele - din |. tară, nepermițându-ae fn interiorul lor de eât bolnavii cari 

50



- teataţi în apitale „Orucei roşii“ precam și soldele perso- 
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Rota 5,—Alocaţia de hrană în campariie a militarilor 

nalului mobilizat gi detașat la aceca gotietate, să se ordo- 

nanțeze de intend. stab: centrale seu intend. etapelor, pe 

baza de state nominale în dublu, în limitele tarifelor re- 

gulamentare M 0. 30 FR. 1914, 
| Ia privința modului justilicărei avanaslor date con- 

siilor de adm-ţie ai apitalelor regionale (civile) în timpul 

campaniei, modul aproviaionărei materialelor, justificarea 

cumpărăturiior, taregistearea şi ucăderea materialelor, liv- 

retele de nutriment, ate, vezi instrucţiunile detailate în M. 

0. 39 R. 1917. | i 
Nota 6.—Respeotarea de către corpuri a observațiu- 

nilor medicale puse pe biletele de eșire din spital a oa- 

menilor de trupă, comandanții de corpuri neavând dreptul 

“a suprima sau reduce zilele de concediu medical M.0. 14 R13I6. 
“Nota 7.— Relativ la ţinerea socotelelor pentru hrana 

procurată răniților şi bolnavilor prizonieri de războiu, când 

sunt trimiși în căutarea spitalelor noastre militare, pria 

state nomintls întocmite lunar separat pentru figoare ar- 

mată baligerantă, este O. Q. 23406 din M. 0. 5 R. 1917. 

Nota 6. — Relativ la primirea și căutarea în spitalele 

militexe a bolnavilor civili, ținându-se socoteală separată, 

iar la finele lazei înaintându-se borderouri pentru ram- 

buraare dela dir, gen, a serv. sanitar civil, este O. C. 

7/1133 M. O. 42 BR. 19i8, E | 
- eNota 9.—D); M, No, 375 din 4 .lulie 1919, relativă 

la primirea şi tratevca în spitalele militare a soțiilar şi co- 

- =piilor ofițerilor şi reangajaților din achvitate, M.. 0. 38 p. 

oficială- 1919. o | | 
-- Având în vedera propunerea făcută de direcţia 6 ss- 

nitară, prin referatul No. 8.032/919, în conformitate cuart. 

„347 din regulamentul serviciului sanitar militar în timp de 

_pace și art, 7 din legea pentru reangajarea gradelor infe- 

rioare. în armată : decid : - | i 

„Se: vor primi şi trata în spitalele militare, atât din 

„vechiul regat, cât și din ținatarile reunite, soțiile şi copiii : 

ofițerilor din activitate, plătind întreţinerea, după tariful 
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“stabilit pentru ofițeri, pracum şi soțiile şi copiii roaBga- zi 

"- jaţilor din activitate, al căror: tratament va îi gratuit, con- . 

"form art. 7 din legea pentru reangajarea gradelor infe- .f 

ioare. În armată. să | |  
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c) În închisoare 

“Art, 55, — în închisoare oamenii de trupă, pedep- 
siți cu sentință sau trimeși în urmărire. nu au drept la 
soldă, lie că închisoarea se face la corp sau în dilerite 
înehisori militare. | o 

- Oamenii pedepsiţi disciplinar cu închisoare nu au 
drept la solda, însâ ea se alocă şi se faca venit la fon- 
dul de Întreţinere al copului. | 

Art, 56. — Ollţerii, reangajaţii şi funcţionarii aflaţi 
în închisoare contribuese din reţinere cu !/, din solidă 
pe tot timpul închisoarei, spre a se acoperi cheltuelile 
de întreținere a închisorilor. 

Nota. — Reţinerile prescrise de acest articol se fae numai 
din soldă pr. zisă nu şi din lademnit. activitate; astfel! se reţine 
în lecare zi pentru: 

Subloc . 0 ki 
Locot 081, 
Câpitan . . . . . .116, 

Pentru celelalte grade, vezi tarită No, 1 anexă la R. S. dn 
acest ntanual, la coloana solda neto pe zi. 
„Art, 57, — Oilţerii aflați în poziţiuni fără soda, 

„primesc, când -s'ar afla în închisoare, alocaţiile zilnice 
de hrană prevăzute în tarifa anexa N. 7. | 

Ofițerii condamnanţi la. pedepse, cari atrag după ele 
ştergerea din controalele diferitelor elemente îl armatei, 
nu au drept nici ia solda, nici la alcăţiile fixate de ta- E 
rifa precedentă, cu începere din ziua de când sentinţa a 
rămas definitivă, Insă, până la trimeterea 'ior în închiso- 
rile destinate, li se alocă pentru hrana tarila tixată tru- 
pelor din ga:nizoană, | 

Oliţerii aflaţi în închisorile militare - dacă intră în 
spitale, sunt supuși la regulile fixate spitalelor. Acei cari 
au drept la alotaţii de hrană sunt întreținuţi de spitale 
în contul „drepturilor ce li se cuvine după tarile, 

Nota, 1. — Hrana tutulor militaritor, fără drepte sotai, 
deţinuţi în închisorile milltare, se plăteşte dela art. hrânel din 
buget, prin tate nominale la corpurile ce au efectuat plata. 
„Notă. 2, — Moduf cum se - alocă hrana, cum 3e estar- “A 
icagă şi se transportă dezertori şi nesupiişi, D, M. No. 194 

MO. 138 1914 
Tea 

    

   
   

    
   

    

    
    

  

    
 



   

Având în vedere greutăţile ca se înttmpină de gar- aizoane cu hrănirea dezertorilor şi nesnpuşilor. cum. și cu eacoriarea lor până se predau corpurilor sau serviciilor cărora aparțin: 

| Decidem : | 
| Dezertorii și nesupuşi care se prind în diferite ghinizane, | vor fi depuși în închisorile militare ale acelor “garnizoane, cari fac gestiune, In lipsă de asemenea închisori ei vor fi ţinuţi la tnchigoarea uneia din corpurile de trupă, după cum va hotărâ comavlantul garnizoanei, | Până când să vor irimete nesupnşii şi dezertorii la | eorpurile lor, hrana li so ve de către închisoarea mili- tară sau de către corpul la care suni arestaţi, unds se: pun în subzistență cu alocaţie de 35 bani de fiecare, după sum prevede decizia ministerială No. 4068 din 1913, Lichidarea hranei se va face pe gestiunea închisorii ţ militare a corpului de trupă unde sunt depuși. | Pe topul + transportului dela închisoarea gamizoune | | sau e corpului de trupă, până la corpul sau servioiul căruia aparține dezertorul sau nesvpusul, se va da hrana în bani, socotită pe tariful de 35 bani, care ze va da gi aloca tot de închisoarea sau corpul unde au fost arestați și puși în subzistență, | a | i Pentru transport, unde este cazul, se va da foi de drum, de către închisoarea militară sau corpul de trupă, . atât pentru cel arestat cât şi pentra escorta lui, | 'ransporiul trebue să se efectueze col mult în 48 ore. În garnizoanele București și Iași escorta se va da de către companiile de jandarmi pedeștri după înștiințarea leută de către închisoarea militară respectivă, | 

În toate celelalte garnizoane escorta se va da de că- tre corpurile de trupă unde an fost depuși arestaţi. 
Comandamentele de garnizoană sau de piață vor „uta să împartă deopotrivă această sarcină între toate - “|  corparile de trupă din garnizoană, proporțional cu efec- . | _tivul şi însărcinările ce au fiecare, | 

| - Publicarea acestei deciziuni în Ălonitorul Oastei asrvă. |  rept notificare. : e Ă a 

- pf - 
: i pe 

a . - , - . 

    

     



  

9 n n capi ltate 

“ART. 58. Solda cuvenită ofiţerilor attaţi în capti- 
Xitate la inamic se poate ordonanța familiei lor (soţie şi 

Sa copii), însă numai i după ce ofiţerul, căzut captiv, a făcut 
". “cerere şi a înconoștiințat. poziţia sa autorităţilor militare 
“unde domiciliază familia sa, 

Deia data constatării lipsei ofițerului și până când 
se va putea stabili” dreptul : la solda de captivitate, se 
va ordonanța familiei ofițerului numai o soidă egală cu 
*/, din pensia ce Sar cuveni familiei. Dilerenţa se Ordo- 

- Danţează la stabilirea poziţiei de captivitate. .. 
„„” Oliţerilor cari'war îi putut face cunoscut poziţia 
„= “dor, sau ale căror înştiinţări nu ar fi sosit la destinaţie, 

ptecum şi a celor cari nu au familie, li sc ordonanţează, 
_ dreptusile cuvenite după întoarcerea din căptivitate. (Art 
“31 din legea soldelor), 

- Art-59, —Drepturile urmaşilor ofițerilor, morți. pe 
„câmpul de luptă, se stabilesc după legea generală - de 

pensiuni. Dacă moartea nu se poate stabili oficial, ofi- 
- țerul este considerat ca dispărut, In acest caz se 'ordo- 

“ manțează familiei numâi o soldă egală cu 1/, din pensie, 
- până- când se stabileşte delinitiv stare în care se alla 
„Ba e 

Art. 60. — Oamenii de trupă -nu au “drept la nici o 
solda pe timpul captivităţii, Se exceptează reangajatii de 

diferite categorii şi Înncţlonaiii civili, ce înscțesc armata 
: în campanie, pentru cari drepturile. ia solda se stabilesc 
CA, pentru oiţeri.. 
si -No:a — Pentru toate aceata cesțiuni vezi legea Și €x- 

“* pliâaţiunite reguiamentulul măsurilor exepționale ca in- 
- stiucțiunile şi relative, treciite' toate în ol. II, prin . care 
--Bunt modificate parte di aceste dispoziţiuni, 

de In neachitate, 
r. 

“Ant, 6]. — -in cazurile în cari se acordă o soldă 

  

     

   

> cilică în decretele respective dacă pozițiunea, în. caz de 
ot, rezultă din «cauze naturale» sau din «felul vieţii» 
„volițerului, după încheierea comitetului consultativ sanitar, 

  

t
ă
 

AA
 

i 
e
l
 

B
R
A
 

OG
 Ă
R 

i
 

zi 
c
a
i
n
ă
c
i
 

Îl
 

M0
a 

a
 

A2 
f 

- 
a
p
a
 

ara 
P
a
 

R
T
 
a
 

ee 
- 

—.
..

 
it
i 

— 
Ei 

- 
N 

i
i
i
 

ini
ăai

tă 
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_- Solda de rezervă, retragere şi relormă se acordă SE, 
până la termenul ce! mai apropiat când oiiţerul are drept -.: 
a Îi așezat la pensie (31 Martie sau 30 Septemvrie). - .: 

Ofițerii sunt datori să ceară înscrierea la - pensie, 
producând la timp toate actele cerute de legea pensiu- 
ilor, Dacă nu fac aceasta, dreptul la solda încetează şi. 
nu li se poate acorda sub nici un motiv, (Art. 34 din 
lege). (Vezi nota de mai aus), 

I) Lipouri dela serviciu sau muidri 

ART. 62.— Militarii de orce grad, cari lipsesc dela 
corpul său serviciul lor, fără bilet, precum și acei cari 
întârziază la întoarcere pierd solda pe tot timpu! lipsei lor. 

„Această regulă se aplică şi ofiţeriior în disponibi- 

garnizoana unde li se plătește solda. 
Art. 63. — Oamenilor de trupă; cari lipsesc la apel, 

„ litate, cari ar lipsi dela domiciliul lor, fără “a înştiința 

nu li se alocă solda din ziua următoare până în. ziua 
întoarcerii, | a 

Art, 64, — Oliţerii mutaţi dintvun corp sau serviciu 
într'altul, trebuie să se prezinte la noul serviciu în ter- 
men de 8 zile, cel mult, dela data primirii ordinului dela 
corp. In acest timp ofițerul trebue sa-și predea serviciul 
şi să se pregătească de plecate. | 

Pesie aceste 8 zile se acordă în plus: | 
a) 5 zile comandanților de companii și contabililor 

în bani, pentru încheierea socotelilor și predarea com- 
-paniei sau serviciului; . ” | i 

b) 10 zile contabililor în materii dela corpuri” și 
depozite; e | 

| ) 15 zile contabililor dela depozitele centrale, - 
ilele cu cari se înlârzie peste aceste termene de . 

prezentare, nu dau drept la solda, considerându-se ca 
absenţă, | e - 

"În nici nu caz, pelitru predarea comandati sau ser- 
viciului avut, nu se aşteaptă sosirea îniocuitorului ; pre- . i 
darea trebue să înceapă imediat la ajutoare sau alți 

Ofițeri din corp. Dacă aceasta nu se poate, se rapor- î -. 
„ tează autorităţilor competinte, cari hotărăsc, 

 



"s'a hotărit ca Monitorul Oasiei, partea regulamentară, să se dis- - 

f 

-- Ordin circular No. 9 din 9 Fevruarie 1912, relativla în- | 
datorirea comandanților de corpuri. şi şefii de servicia de 
a face cunoscut ofițerilor şi personalului civil diferite miș- 

câri publicate în „Monitorul Oastei“ partea” oficială - 
. IM. 0,7 R. 1912) - E 

Prin decizia ministerială No, 582 din 18 Decemvrie 1999 

tribue gratuit tuturor ofițerilor, iar partea oficială numai pentru 
comandanţi, cancelarii şi biblioteci, NR 

Decizia ministerială No, 15 din 19 lanuarie 1912 stabilegie 
că pe viitor nu se vor mal face comunicări—decât la cazuti ex- 
cepționale și grabnice—pentru înaintările, mutările 'şi numirite la 
diierite comandamente şi Înzicţiuni ale ofițerilor şi personalulni 
civil al armatei, rămânând ca pentru cazurile ordinare oliţerii și 

„funcţionarii să ia cunoştinţă direct din Monitor, 
„Cum, însă, mutările nu se publică decât prin - Monitaral 

Oastei, partea ociiciată, care se iipăreşte și se distribue numai 
autorităților, rezultă că ele trebuesc comunicate celor interesaţi 
direct de corpuri sau servicii, ' 

Pentru aceasta comandanții de corpuri şi șefii de servicii 
sarit datori a face comunicările chiar în ziua primirii Montierula! 
Oastei în care s'a publicat acele miştări, cunoscând că pentru 
orice întârziere în comunicări care ar da naștere la cereri de des- 
păgubire (după p:evederile art. 30 din regulamentul soldei) ră- 
mân. dânşii răspunzători. a 

Ordin circular No. 4512.026 din 26 Mai 1913, relativ 
ia incunoș'iințarea pentru diferitele mişcări. în personalul 

“ armalei Ş 

(M. 0. 15 R. 1017) 
„Deşi prin D. M. No, 15 din 19 Ianuarie 1012 se stabljeşte 

că ordinul de încunoştiințare pentru diferitele mişcări fn -perso- 
„Halul armatei începe a decurge in ziua primirii Monitorulai 
„Oasief la corpul sau serviciul respectiv, afară bins înțeles dacă 

-- încunoștiințarea nu va fi venită pe cale de orâin. special al mţ- 
nisterului, totuși s'a constatat multe întârzieri îatru executarea 
acestor dispozițiuni categorice, 

Pe lângă aceasta s'a observat că formele de inutare se îri- 
Abit cu mari întârziesi dela vechiul la noul corp sau serviciu 

„Geeace provoacă repetate interveniri şi zadarii:e corespondențe 
Pentru -a se împiedica pe viitor asemenea îniâszieri, co- 

mamentele sunt rugate a atrage din nou atenţia corpurilor și 
serviciilor că cei în drept să se conlorme cu strictețe prescrip- 
iunilor sas menţionatei deciziei ministeriale, neadmințându: se decât: 
termenul prevăzut de art, 61 din. regulamentul legii asupra soldei 

  

 



-ziua de 1 sau 16 ale fiecărei 

  întârziere, se aplică ș: Ilincţio 

  

  

100 lei lunar (fără alocaţia de hrana). 
portari) plătiți cu mal puţin de 100 lei lunar. 

Cotenenți sau asimilați înaintați   n plătiţi din buget. 

iar, precum și accesoriile de soldă ale Sunt supuse Ja reținerie arătațe mai şus.   

   
Oamenii de trupă mutaţi trebue să ge prezinte Ia ' noul Corp în ziua mutării, care se face 

luni. intârzierile Ru dau drept la soldă. | 
Reangaţilor şi funcţionarilor căsătoriți se acordă zile pentru a-și: preda serviciul, după care irebue să se prezinte la corpul lor, - 
Dispoziţiunile prevăzute pentru ofiţeri în cazul de narilor civili şi teangajaţilor, 

CAPITOLUL Yv 

Rejineri din soidă 

Arhcolele 29 la 42 din lege 
ART. 66. — Solda ofițerilor reangajaţiler și fut oție- harilor civili care ligurează în bugetul armatei cu solde » Este supusă la următoarele fețineri în tolo- „Sul Casei generale de perisiurii, 

3) 10 
iilor civili. 

10.“ din solda reangajaţilor plăţi cu mai uit de 

«* din solda iunară a oiițeritor şi funcționa- 

100 lei soldă lunară (lără alocaţia de hrană). 5 */e din 'solda Teangajaţilor piătiţi cu mai puțin ea 
5% din so!da 'oamenilor de serviciu (Udăiași, ușieri, 

- b) Sporul! de so!dă pe.prima iună a acelor înain- ||” taţi în grad: 
C) “/4 din soida, pe primele dGa ini, dela sublo- 

A a ASaţi t în acest grad, precum E Și dela funcționarii „Civiii noui numiţi întro funcțiune ; d) Amenzile disciplinare aplicate iuncţionarilor civili 
mat „„„ Soidele funcţionarilor civili cari nu trec. de 50 lei 

? ofițerilor, nu 

    

   



    

     

   +» OBţerilor de re 
- An “serviciul armâtei, li se.va face reținerea de 10%, iar dacă 

„- rămân definitiv în armată Ii se reţine şi 1/4 în cele 2 luni 

„Următoare, PT 

i. Nota, I. — Relativ Ja rețineri vezi art, 50 din legea gene- 

„rată de petsiuni şi art, 6 şi următorii : din regulam, acelei legi, 

" “ambele publicate în M, 0,9. R. 198, şi în Vol. |. - ” . 

"Nota, 2, — Vezi instrucțiunile publicate în M. 0. 2 R. 

4910 relativa Ia aplicarea legei pensiunilor gradelor Anferioare fa. 

armată prin care se explică următoarele: 

a) Reţinerile din solde 'reangajaţilor şi taxele de amânare 

' care se făceau pe seama cassei dotaţiunei oastei să sa facă către 

eassa generală da pensiuni, unde sa trecut dela 1 Aprilie 1910 

"pensiunile grad. îni, . - a 

î 5) Reţinerile cari se taz roangajaţilor pentru cassa generată 

de pensiuni, În această privinţă este.. şi ord, cir 15 M. O. 54. 

"-R, 1910 care explică a se face retineri de. 500 din soldele ra- 

 - angajaţiler mai mici chiar de 50 lei lunar, pentru. a avea apoi 

„drept la pensiune, . Da “ 
c) Situaţiunea ce urmează a se înajnta ministerului trimes- 

„uta! peniru soldele rămase din vasanţile reangajaților şi subol. 

- “adm-ţle care revarsă cassei ganarale de pensiuni. 

„2. d) Actele ce urmează a produ:e reangajaţi pentru înscrierea 

la pensie. e NI KE 
i SR Vezi şi dispoziţiunsa din legea penslitor reangajți. M. O. 

dă - $- * ji 13. i a - ” ă | - 
” 

| "Nota, 3, — Soldelo: pistonieritor absolvenţi ai şcoalelor mi- 

"= targ şi internatul mdico-mititar, până la înaintarea -ior ia gra- 

“dal de subiocot, suit supusa ia reţineri conform art. 50 legea 

_ pensiilor pentra a se sozoti la pensiune timpul servit za plutonier 

(Instr. buget 1913/9314), o a | 

Nota, 4, — Relativ ia rațnari pe dmpul campaaiel, vezi 

“ adnotaţiunile dela arţ. 42 din legea soldelor, - . 

_Pentra olițerii şi gradele inferioare de gezervă. pe timpul 

concentrărsi şi mobiiizărei, vezi adnotațiuniie deia art. 41 din : 

fegea soldelor precum şi iegza cu regulamentul măsurilor execep- : 

- ționale. la Vol, Îl. | i 

“Nota. B. — Relativ la reţinerile pentru pensii la funcţionarii 

- eelesiastici piătiți din. buget, sunt supusa la reținerea de 10%, - 

cele mai mari cu SO lei: afară de cei plătiţi din fondirile giobale -: 

MO,.14R. 1915 - - - - ş 

“ART, 67, —  Pentiu Casa dotaţiei oastei se lac ur- -. 

- mătoarele rețineri (art. !4 din. iegea pensiunii meseria- :: 

„ŞIlOD); E a E. 
" %a) 10% din salariul maeștrilor: şi meseriaşilor civili ;- 

-“ meprevăzuţi în buget la persoiiai, cări sunt plătiți lunar | 

„din fondurile serviciilor sau stabilimentelor respective și : 

| 
zervă sau retragere, chemaţi timporal 
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Sunt specificaţi anume în. art, 1 din legea pensiunilor şi. - meșeriaşilor civili din serviciul armatei. - Si b) 2% din salariul fmeriaşilor civili plătiţi cu ora “ cu, zina cu săptămâna, sau cu bucața de către: arse= nalul de construcţii, arsenalul marinii, pirotehnia şi pul= berăriea armatei, - - îi | c) Amenzile ce : sar „aplica meseriașilor. civili în general, i „ | | Aceste reţineri se varsă la administraţia linanciară - locală, cu menţiune: “Venit al Casei dotaţiei oastei, lon-.. . dul meseriașilor“. ! e 
Recipisele obținute ve vor înainta Casei dotației - oastei, cu-stat nominal în 2 exemplare pentru cei dela alin. a și c şi cu stat numeriz pentru acei dela alinia- tul 3. Sa 

Ordin circular No. 60 din 22 Sepleinvrie 1910 relatip la rețineri din soldele meseriașilor civili din serviciul 
armatei pentrn pensiuni e 

(MO. 4i R. 1910) 

Ministerul! finanţelor, cu adresa No. 12.339 din 5 Septem- - vrie a. c., face cunoscut că de către unale corpuri da trupă şi servicii i se înnintează Tecipise sub cari s'au vărsat pe seama casel generale de pensiuni raţineri fAcute defa diteriţ ineseriaşi - plătiţi din fonduri de materiala (globale) cum sunt, de exemplu, „ maeşii poteovari, sari, natiini Drevăzuți în creditul bugetar Rentru plata personalului sunt plătiți din atosația bigatară pen-- tru Goicovit, - o Si „Prin menţienata adresă ministerul fina:ţalor care să nai se - mai înainteze asttel de rețineri, ele neputând prolila la pensiune: celor din ale căror salarii Pau efectuat, . a In această privinţi se atrage atenjiunea corpurilor și seryl- clilor asupra art, 50 lit. 5 alin. [| din legsa generală da pensiuni care prevede să nu se vor faca rațineri, în lolosul case! generale .. „de pensiuni din salariile fun:ționarilor piătiți din toduri de ma- „ terlale, aceștia nepuiând bensţicia de dreptul la pensiune din ton- - „ durile acelei case. Pentru casa geierală de pensiuni nu sa fac | - rețineri decât dela funcționarii şi meseriaşi ale căror solide sunt. -.. Pievăzate În buget latarticoiele speciala pentru pla!a personalului.  - Rejineriie din soldele maaștrilor poicovari, cutelari şi alţi „ asemenea, ale câror solde nu sunt prevăzute în buget se varsă | -- pe sekma Casei dotațlunel oastel contorm fegulelor stabilite pria   _ legea: pensiunilor şi ajutoarele meseriaşilor civili din serviciul - : "+. armatei şi regulameritul acestai legi, și numa! întrucât acești me 

     



    

 aeriași sunt cuprinși în enumeraţia dela art, t al acelei legi aşa 

după cum s'ă explicat şi.prin paragraful 3 dia insirucțiile aal- 

nisteriale publicate în Monitorul Oastei, partea oticială No. 4? 

dia 21 Aprilie 1909, pag 238 
2» Neţa.—in privința vărsărei reţinerilor, vezi explicațiuniie 

date prin O. C No. 10 M. 0. 9 of. 1914 și ord. cir, No. 15M. 

G. î6 ei. 1914. 

Rețineri la pentru tezaur 

„Orâinul ciraular No. 3 M. O. 12 din 1907 p. 121. 
„+ „Pila legea:diri 19 Iatuarie 1907, publicată în Monitorul 

Oficial .No. 231 din 16 lanuarie, reducânduse la 3%, taxa da S/» 

- „asupra retribuţiunilor şi scutinduse de această taxă retribuțiunile 

până Ja 200 lei iunar, cu începere dela 1 Aprilie 191]. 

“la consecință și coritorm adresei Minist. finanţe No, 1937680 

din 1907, corpurile şi serviciile armatei vor face reţinerile, «cu 

începere dela data arătată în conformitate cu zisa lege. | 

: Imputații pentru. pagubele aduse Statului ; constatări 

rațineri, deciziunea ministeralai, apel ia Inalta 
Curte de conturi | 

ART. 68..— Constatările prescrise de lege, penitu 

a stabili pagabele aduse Statului și a ordona în urmă 

reținerile din solda ofiţerilor sau iuricționarilor găsiţi vi- 

__nevaţi, se fac în chipul următor: art. 39 din legea sol- 

dei alin. «). Si i | 

Corpurile şi serviciile la cati sa produs asemenea: 

“pagube lac primele: cercetări si dispun provizoriu lace- 

tea reținerilor din so!da ofițerului sau funcţionarului 

găsit vinovat. Actele, împreună cu întâmpinăriie vino- 

vaţilor se trimet comandamentului în-3 zile dela con- 

ştatare. . | => 

Comandamentul primind dosarul actelor, dispune 

_0 “nouă cercetare „prin un. delegat al-său, care dacă nu 

se poate lămuri din acte, se poate duce și cerceta la 

fața locului, IE Ă 4 

ă Rezulţatul acestei cercetări este consemnat întrun 

.. proces-verbal, prin care se stabilesc respunderile;- pe 
- bază de legi şi regulamente; concluziunile trebuie să 

  

  

„. fie precise. Acest proces-verbal împreună cu toate -. 

actele se supune generalului "comandant al diviziei, care 

„hotărăşte. 
aaa: x  
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Dacă se aprobă constatarea delegatului se dă ordin. . de urmare; în caz contrariu se dispune o altă cercetare - asupra punctelor găsite nelămurite. —. e Si “Ofiţerul sau funcţionarul Supus la reţinere este în : conoşiiințat de aceasta, i se cere o dovadă scrisă. eă a luat conoştiiniă. Această dovadă se alătură la dosarul cauzei, Dacă cel,găsit vinovat nu este mulțumit de ho- târârea luată, face o reclamaţie scrisă în termen de 18 zile dela data înconoştiințării de mai sus. Comandamsu- tul înainteză această reclamaţiune ministerului de răr- boi, cu întregul dosar al cauzei. . 
Ministerul de războiu, judecând după actele sosite sau după noui cercetări făcute piîn delegaţii săi, dă e decizie motivată, care se înaintează celor inţeresaţi în cauză sub luare de dovadă, - 
În termen de 2 luni dela comunicarea deciziunii, cel nemulţumit poate apel la Inalta Curte de Conturi. Reţinerile din soldă, “regulat lăcute dela prima sta- bilire a pagubei aduse Statului, până la rămânerea de. Jinitivă a imputaţiei, se consemntază la Casa de depu- neri, la. dispoziţia corpului sau serviciului, . | Când inputaţia rămâne definitivă, pentru ca vino- vatul nu a tăcut apel în termenul prescris, sau apelul W: ' i-a lost respins, reţinerile se varsă definitiv la tezaur, | d. Sau la fondul special care a fost păgubit. - ” 
Constatarea administrativă şi lacerea reţinerilor pen- tru despăgubirea Statului nu împiedică mersul legal aj justiţiei, care, dacă este cazul, poate trimite pe vinovat în judecata consiliului de Tăzboiu sau a instanţei tom- _petente pentru funcţionarii civili, - 
Aliniatul adăogat la finele ari, 68: prin I.D. No. "3407 din 8 August 1919 publicat în-M. 0. 38 p. of, din 1919, 
«În timp de războiu, termenul de 10 zile pentru 

a reclama în contra ordinului de imputaţie dat de as- | mandament, se măreşte la 30 zile, iar termenul. de 2 luni pentru apel la înalta curte de conuri, în contra deciziei minisierulu! de războiu, va curge dela ircegrea . ârmaiel pe picior de pace“. 

pi 
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- Amputajli din solda gradelor inferioare." - . 

i ART. 69,—Solda gradelor. interioare “nereangajate, 
- neputându-se 1eţine sâu popri, pentru pierderi sau Ti- 
-“sipiri de electe, ei se supun judecății sau se pedepsesc 

“disciplinar. Li se va imputa valoarea, dacă vor avea 

“mijloace proprii, (Vezi notele de sub art. 127 RA. a 

„vest manual), | îi n ii 

Refineri din solda ofiţerilor pentru echipament; cal, etc. 

ART, 70.— Reţinerile pentru echipament, cal şi 

orice alt material: creditat ofițerului, se :face conform - 

celor stabilite prin deciziile - sau instrucţiunile _ministe- 

- xiale relative la acordarea acestor credite (art. 39 din 

legea soldei, al. 6), - o Ei | 

„Aceste reţineri sunt independente de cele dela ali- 

“niatul a- din lege, -cu. restricția următoare: 

Creditele acordate pentru aceste nevoi trebuie să - 

"He. aprobate condiţional, astfel ca un ofiţer, care ar avea 

- şt ețineri de categoria a,.să nu plătească. mai. mult 

- decât jumătate din soldă fără accesorii, pentru ambele 

categorii de reţineri. In acest caz, reținerea de "n se 

“împarte astfel: 17, din solda pentru categoria . a şi i 

„din solda pentru categoiia b. 

Comandanții de corpuri şi capii de servicii cari a- - 

„probă cereriie ofițerilor pentru echipanient, cal, lemne, 

„etc, au îndatorire a reluza "orice cereri, Care ar întrece 

reţinerile fixate mal sus. i 

„o ART, 11, —Pentru achitarea creditelor iăcute asupra 

„ soldei de către Casa de economie, credit și ajutor a 0- 

 fițerilor, teţierile se iac în contormitate cu legea şi re- 

gulamentul acelei Case, independente de aricari altele, 

— (art, 8 și 21 diri legea Casei de credit. 

__ Capit de corpuri și serviciuri nu vof- aproba și îna- 

„inta acelei cereii de credit, cari ar mări reținerile peste 

=. jumătatea soldei, zi N 

„In adresele cu cari se înainisază cererile de credit 

"* ta Casa de credit, trebui a se arăta datoriile ce are o- 

..-Herul și reţinerile lunare. ce i se Îac -peniru achitarea ; 

“or, Casa de credit are datoria asreluza creditul sau a-l 

     



    

      

reduce, astlel că reținerea iunâră. adunată cu celelalte | 
să nu depășească indemnitatea soldei. a 

„„ Nota 1, — Ta timp de războiu nu se face nici o re- 
ținere, afară de impozitul de 3%. Vezi detalii în legea 
măsurilor excepţionale, la art. 50 din legea soldelor şi art, 
42 cu “adnotaţianile respective din aceiaşi lege. 

Nota, 2— Relativ la procedura. de urmaat cu reține= . 
„rile din solda funcţionarilor civili concentrați mai mult ide 
30 aile, vezi M. O. 11 R. 1915; so fac reţineri după ta- 
belul ce autorităţile respective sunt obiigate a înainta, cor- 
pului unde este concentrat funcţionarul, Su Nota. :3 — D, JI, No. 74 dn 5 Martie 1910 relativă 
la dispozitia de a nu se mai impune ofiţerilor  cheltueli de 
veviale, ziare, cărți, teatre, banchete şi altle. 

(M. 0. 10 p. r. 1910) 
Având în vedere cumpătarea, economia și modeatia 

ca trebuie să domnească în viața ofiţerilor, etnd mai ales 
traiul a ajuns atât de scump în raport cu solda; decid :. 

Este cu desăvârşire oprit capilor iararhici da a re- 
Comanda sau ordona şi reţine din solda ofiţerilor arica 
cheltuială pentru ziare, reviste, cărţi, teaire, concerte, co- 
tizaţiuni, etc, | i 

>Este de asemenea oprit corpurilor şi ofițerilor. de a 
oferi mese, banchete, obiaste de artă şi ozica. altă. mani= 
lestare, oricât de justificată ar fi ea şi ori pentru cine ar 
fi, fără o aprobare preslabilă a ministerului de răaboin, 

| : afară de membrii Familiei regale.  - 

Cesiuni, datorii particulare * -- 

ART. 72, — Solda şi accesoriile ofițeritor, îutcţionaj 
„rilor civili şi reangajaţilor, nu se poate ceda de bună 

voie, nici în total, nici în parte. Este oprit a se luaan- 
„ gajamente de plată pe socoteala soldei (art. 40 din lege). 

Orice datorie trebuie să se plătească personal. Ace] 
care se lasă să fie urmarit judecătoreştE se expune la 
măsuri disciplinare, care se vor aplica cu regurozitate, - 
„. - Casierii şi în genere orice plătitori sunt opriţi -a 

„garanta plata vreunei datorii prin rețineri de soldă, 

  

     



  

Nota, 1 — 9. u, No, 220 din: 10 funie a, c. relativă 
„da retineri din solda ofițerilor pentru datorii particulare 

(M. O. 74 R. 1909) - 

Noi, ministru ad-interim la departamentul de răzbeiu; 
Arând în vedere că, după dispoaiţiunile art. 110 din 

legea contabilităţi publice, nu 0 poată ţine în seamă o 
„peprire car6 nu ar [i făcută prin justiție sau contorm la- 

--_ gii de urmărire; 
Având în vedere că cercetarea reolamațianilor bă- 

neşti inţră numai în competință instanțelor - judecătoreşti 
iat nu a autorităţilor militare ; 

Având în vedere că dlspoziţiunile art. 124 din re- 
„ gulamental soldei sunt abrogate prin art. 110 şi 253 din 

legea contabilităţii publice ; “decid: 
E 1. Nu se va da nici un curs reclamaţiunilor pentru 

* datorii bănegti adresate autorităţilor militare ; iar actele ce 
vor fi anexate (î: original) pe lângă petiţiune Se vor zea- 

- tai personal, pstiţionaralui Bau prin poliție, sub luare de 
dovadă, 

In privința meachitării la termen a datoriilor contrac: 
tate de militari şi a, consecinţelor morale şi disciplinare 
la cari se expun în caz de popriri judecătorești, coman- 
damențele, trapele şi serviciile au primit ordinei ministe- 
rului coniidenţial No. 4. OTi din 10 lunie a c.;. 

2, Na este permis comandanților de corpuri, ștlilor 
de servicii sau casierilor a garanta plata suu efectuarea 
reținerilor din soldă pentru orice fel de comandă: făcută 
de ofițeri către furnizorii lot patticulari și nici pentru 
altă datorie. Orice garantare făcuta în baza funcţiunii îi 
va privi perzonal, 

Popriri judecătoreşti 

__ “ART, 73.— Pentru popriri judecătoreşti, nu se pot 
face rețineri din soldă, decât pe partea disponibilă :4 
fără accesorii, adică partea care nu e reținută pentru 
datoriile stipulate la art. 39, al. a din lege. 

Dacă sunt popriri judecatoreşti făcute pentru pen- 
siune alimentară la soţie, copii, părinți, sau pentru rese 
tliire de dotă, se va reține numai partea. disponibila 
până la jumătatea soldei fără accesorii, Sa 
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a 2 Îndață. ce se primește” un--ordin. al ministerului peii- 
„tru o poptire judecătorească, corpul sau serviciul va 
înainta. un tabel de sumele datorite Şi de reţinerile lunare - 
ce se mai [ac ofițerului, reangajatutui sau luticţionarului 
în cauză, alară de Casa de credit ; ministerul va hotări 
ce rămâne disponibil de reţinut, făcând cunoscut aceasta 
instanţei care a efectuat poprirea. a 

- Oiiţerul, reangajatul sau funcţionarul, trebuie să- şi 
lacă toate obiecţiunile către instanța judecătorească 

_Tespectivă. | Ne 
Nici obiecțiune nu se poate adresa autorităților 

militare la asemenea popriri, iar reținerea nu se poate. 
amâna sau suspenda decât cu autorizarea justiţiei. NE 

Sumele reținute pentru popriri judecătoresti se vor. 
consemna funar la Casa de deptineri, prin administraţia 
financiară din judeţ, iar recipisele se vor: păstra - până 
ce ministerui va da destinaţiunea. . . 

„Nota 1. — Ordin circular No. 60 din 26 Iunie 1912 
relativ la modul cum trebue ad Ss procedeze în eazuriie fa | 
cari chemările. în judacală,. popririle notificările „de  cesiumi - 

i aHe. asemenea act: de procedură suni îndreptain direct la 
corpimile de trupă şi serviciile armatei. 

_ (MO. 19 RR 1912) | | Constatându-se că instrucțiunile date” de minister în ami 
1900, 1902 și 1904 în privința modului cum trebule ză se pro- 
cedeze atunci cârd chemările în judecaiă, . popririle, notiicârila 

= de ceziani şi alte asemenea aste de procedură sunt îadatorate. i 
direct ia corpurile de tiupă și serviciile armatei — mu mal suni -... ” observate cu strictețe tie unele corpuri, şi servizii, de sigur din 

; Cauza vechimii lor, dându-se loc la coniiicie cu agenţii poriă- 
- teilor şi chiar la pagube materiale pentru Stat — ministerul zea-.  - - ” miateşte acele instrucțiuni şi ie complectează cu următoarele |. dispoziţii : | | 

a) Chemările. în fudecată 

» “Pentru motivele arătate în instrucţiunițe - anterioare Î) che- a 
mările în judecată de câtre cej interesaţi a corpurilor şi sarvi- a ciilor armatei nu sunt legalmente valabile de:ât atanci când În Na judecată a fost chemat ministerul de război, lar nu vreun cap i 
sau servigiu. | ' i | 

          

___W) Ordinul errcular No. 3 din 1900, publicat in „Monitorai Oasisi& 
el av, partea oficială No, î1 (pag. 101), și ocdinui circular No. 2 dia 
goes în „Monitorul Oaștei* pe acel an, partea regiementară Ne. 6 
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Brin urmare, dacă îmfnsiplător e. chenare în judecătă ai 
titațiune este îndreptată diceri ta an corp de trupă sau servicie, 

ea va îi primită și înregistrată ca oricare altă cotespondență și 

va Îi înaintată de îndată direct ministeruiai, însoțită de an memo- . 

riu, În care, în mod amânunțit, trebuie deserisă afacerea ce for- 

mează obiectul chemării ia judecată, | : 

La acel memoriu 88 vor anexa în original ssu ia copii cer- | 
țificate pentru exactitate, contractele, caietele de sarciae şi oricare | 
alt act referitor ia acea afacere, ) 

Ministerul va da la timp Instrucţiuni de modul cum trebae ! 

să se procedeza | 
“Dacă termenul de fafățizara va îi prea scurt și corpul sau : 

serviciul nu va [i primit încă dela minister instracțiunile nece- : 

“ sare, în acest caz, Șelul de corp sau servicia, saa un olițer delz. ; 

“gat de dânsul, cu ordin scris, se va înfățișa la judecată, şi îÎn- 

ainte de a se întza În cercetarea fondului pricinii va cere instan- 

jel de judecată să anuleze citajianea şi să respingă acțiunea ca: 

tău îndreptată. deoarece art, 2I din legea dela 28 Martie 1872, 

asupra administrării domeniilor Statalui, pteveda că orice ehemare : 

în judecată trebue adresată în persoană ministrulai, i 

Rezultatul înfățișării se va raporta imdediat ministerul). 

In ce priveşte chemările în judecată pe Cari un corp saa 

serviciu ar avea de făcut, asemenea chemări nu za pot face de- 

cât de minister şi numai în trma avizulai ce, contorm legii, tre- 

-bua cerut consiliului da advocaţi al Statalai, - | 

| In asilei de împrejurări, corpul sau serviciul respectiv va 

înainia cererea: sa, pe cale ierarhică, ministerului, însoţită de un : 

memoria desluşit asupra afacerii și de toate actele pe cart mials- 

tenul trebue să-şi sprijine acţiunea sa, 
- “Pot astlei se va proceda şi în cezuriie când dilerite per- 

soane ar urma să fie date în judecata instanjelor civile corecţi- 

onale pentru contravenţiunt fa legea de recrutare, legea rechizi- 

țiilor şi altele asemenea, E - 

--Se exceptează cazusile prevăzute la art, 4! din legea de. 

reciutare şi art, 8i din regulamenisi acelei legi, cari prevede câ . 

constatarea etăţii tinerilor înscrişi de către instanțele judecătoreşti . 

se va face contradictorii Cu preşedintele consiliniui de revizie. 

jar cu ministerul de războiu numai după închiderea operațiunilor 

consiliului de revizie, | 

- Se exceptează asemenea trimiterile ta judecată pentru de: - 

licta silvice săvârșite pe domeniul ministeralui de războiu în cari 

cazuri, coaform codului silvic (art, 83), acțiunea se poate întenţa 

şi sustine de către ageaţli silvici superiori. ” 

    

  

 



  

  

__B) Prepririle şi notificările de ceziuni de cheanje b | 
In această privinţă, art. 110 din legea asupra contabilităței publice prevede că „orice ce cereri de propriri sau dispoziţiuni asupra sumelor cuvenite a se plăti de către stat, orice semniil- Caţiune desp:e ceziunea sau transfertul unor asemenea sume la 2 a trzla persoănă, şi orice alte notiticațiuni care ar avea de obiect a opri plata lor, trebuesc, sub pedeapsă de nuilitate, să fie adresate ministerului pe care îl privește plata, iar în caz de urgenţă, 

so pot adresa şi agentului tezaurului însărcinat a efectua plata“ 2). 
in consecinţă, dacă cei interesaţi, necunoscând sau nesoco- - tind dispoziţiunile legii vor îndrepta asemenea poptiri sau noti- ficâri de ceziuni direct la un co:p .de trupă sau serviciu, ela „Vor Îi primite şi înregistrate ca oii care altă corespondenţă și se vor viza prin următoarele cuvinte : Dă 

„ „ saVăzut la regimentul ; n astăzi n... (data înregistrării)“, | 
. Va îi semnată de șeful corpului sau setviciului, sau de inlocuitorul său, 

Unul din exemplarele, procesului-verbal de poprire sau ai "notiiicării ceziunii, astiel vizat, se va înapoia agentului de por- tărei sau cornisarului de urmărire: dela care s-a primit; lar celă- lait exemplar vizat, .se va înainta - ininisterului, cu un deosebit raport, în care se va arăta popritile anterioare şi oricare altă sarcină ce ar exista asupra sumei poprite sau cedate, precum şi drepturile pe cari cospul sau serviciul are de cxercitat asupra aceior suine. | Da | e 
| Dacă propirea este făcută pe solda unui ofițer sau altui 
luncţioniar. al Statului, se va înainta ministerului şi tabelul de „ datorii şi reţineri prevăziite la art. 73, alin. WI, din tegulamen- “tul legii soldei în armată, i = În toate cazurile popriie şi ceziunile producând elect din 

„Ziua notificării lor, sumele poprite san cedate: vor îi reținute şi ? „ Păstrate în cassa corpului, până ce ministerul va da cuveni- 

  
tele instrucțiuri de modui cum trebue să se procedeze pentru | 
lecare caz în parte. -. 
„Orice abateri dela instrucțiuniie stabilite prin ordinni de 

aţă, va atrage răspunderea disciplinară şi pecuniară a celui vinovat, 
“Notă. 2. — Ordinal Ministerului de Război. No, 32987/915. 
S'a semnalat ministerului, că de către unele comandament 

Sau luat măsuri ca sechestrile fiscale pentin urmărirea şi înca=" 
Barea veniturilor statului dela militari, să nu se mai execute până . 
ce autorităţile fiscale nu vor înștiința autoritataa militară spra ași a 

1) Acele instra:fiuni au mai fos! date prin ordinul circular No, 3 din 
„1903; publicat în „Monitorul Oaatei* pe acei ap, No, 3 pag. 7)) "it 2 Asupra acestor dispoziţiuri ate legii contabilităţii publice, misia- 
terul justițlei, cu ordinul circular No. 14.432 din 29 Sepiemvrie 1903, a „ ata atenţiunâa tribunalelor, judecitoriile €3 ocoale şi corpurilor de parțărai 
Certni-la respeciarea lor, 5 

   

 



    

  

fimite delegatul său peniri a: asista pi acela a ficatul 1a înăin- 

tareă sechestrului. i] e 
" Aseastă procedare filad bazată pe o grezilă îndrepiare 3 

textelor da legi, regulamente și constituțiane şi o încâlcare a 

atrBuţiunilor ministerulai de iinanțe şi agenților săi, îixată pria 

legi, vă rugăm a dispuns să na se mai-repete în viitor, iar 

a iuat vre-o măsură în sensul gernaial de ministezui Hoanţelor 

s3 se revoace do urgenţă. i Z , 

„ OAPITOLUL Vi 

Dispozițlani generale şi fransitorii 

dnti:olela 43 la 30 din lege 

- ART, 74. — Nici o soldă sau indemnitate, alocaţie 

sau primă de orice natură şi sub orice titlu, [le în ţară, 

fie înstrainătate, nu se poate cere și nu se poale aproba, 

decât dacă este prevăzută în. legea 'soldei, în regala- 

mentul de lață şi în buget. De asemenea nu se poate JI: 

spori .în nici un eaz sumele prevăzute în lege şi regi- 

lament. i a se ai 

“Orice cheltulală în afară de aceasta nui se poate 

“justifica. - - - 

ceda conform deciziei ministeriale No. 274 din 30 tule 

1910, întocmindu-se prealabil o foaia de cheltuială, în- | 

soțită sau nu de tun deviz amănunţit după natura 

cheltuelii. | 

ART, 75, — Sporurile de soidă şi inderanitățile di- îi 

verse s& vor aplica după tarilele anexe ia acest regu- 

_ Tament, cu începere deia | Aprille 1010, şi numai în 

marginite alocaţiunilor prevăzute în Dugei, 

“ART. 76. — Instrucţiunile anexe reguiamentutui, rela- 

tive la modul de efectuare şi lichidare a! atocaţillor, se  [ 

vot aplica tot dela 1 Aprilie 1910. Aceste instrucțiuni pot 

fi modilicate de minister Ia 

- “Art, 77, — Oiiţeri aliaii în diferite pozițiuni, eu 

drepturi de alocaţii fa 31 Martie 1910, rămân sub regi- 

"mul legilor sub cari au lost trecuţi în acele poziţiuri. 

__ “Soldele pentru poziţiui diverse, în alară de activi- 

„tate, prevăzute de regulament, vor fi “acordate “numai 

gfițeriler cari își schimbă poziţia dela 1 Aprilie 1910, - 

  

  

  
Pentri orice cheltalală de orice natură, se va pro- “pi 

  (Vezi notele de sub art. 9 din E. “A, acest mabtia!). “|, 
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| CAPITOLUL VI 

Ordonanţări şi pldţi 
Art. 78. — Solda ofiterilor, reaugajați și luncţie- 

nafiior civili, se ordonanțează astiel : | 
a) Prin mandate colective: i 
Olițerilor din eorpurite de trupă. 
Ofițeritor fără trupă, când suni mai mulți de einei. 

la acelag serviciu sau stabiliment; - 
3) Prin mandate individuale: | 
Ofiţeritor mal puţin de 5 la același corp sau servidiu ; 
Otierior din disponibilitate, rezervă sau retragere 

şi relormă. Me | 
„La 10 ale fiecărei luni se întocmesc state nominale : | 
triple, cari se înaintează ordonatorilor; după ce ele se. 
verifică, se emit mandate de piată, a ii 

Dacă. după primirea soidei, ofiterii își schimbă po- 
ziția, astlel că li se modifică drepturile la alocaţii, dife- 
rențele în mai mult sau fn mai puțin, ae. adaugă sau 
se scad din statui pe luna viitoare. (Vezi notele de sub 
art. 94 de mai jos), Da o 
An. 78. — La corpurile de trupă, servicii şi stabi- 
limenie, tot în statul de solda al. ofiţerilor. se adaugă la 

  
urmă: | e 

1 a) Solda funifonaritoreiviii, . 
ÎI b) Solda reangajaţilor de dilerite categorii; E 
| €) Soida maeștrilor; | | : 
i ) Orice personal piătii cu solde fixe, care este. 

„_prevăzot în bugei la acelaș articol. 

Nota. — în aveastă saigorie intră solda ofițerilor, profesari, 
" funcțioaari civiti, inaeaeri, rezngajuil, rezum si solda olițeriior 
„în poziţii divers: (disp, rate, reformă, lind toți aceştia prevăzuţi 
„la acelaş art. bug lastr, api. Dugal. 19!3:914) - 

    
    

     

Certiricate de încelare de plată 

Art 89. = Qiiţerii mutaţi se plătesc de vechiul corp 
până la siârșitul lunii în care a avut loc mutarea  _ 
Una certificat de încetare de piată se trimite noului 

Corp, alăturându-se ja al toate aciele reiațive la datorii      
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şi. rețineri, cări se înscriu în registrul de datorii al noului 
corp. Pentru ofiţerii mutaţi în pozițiune de absentă, cer- 
tilicatul arată data până la care au- lost plătiţi, iar alo- 
caţiile după arepturile cuvenite se la: la noul corp. 

 Aconturi din soldă 

Art. 81. — Se pot lace credite asupra sotdei :oliţe- 
ri'or şi funcţionarilor civili, însă numai de câtre "Casa 

„de econumie credit şi ajutor a oliţerilor, conform .con-. 
diţiumlor fixate prin legea şi regulamentul acelei ' Case 
şi celor prescrise la art. 70 din acest regulainent, . | 

Asemenea -se pot da a:onturi din. solidă, însă riumai 
de comandanții de divizii, pe temeiul rapoarteior:directe 
ale capilor de corpuri sau servicii şi numai în condiţiu- 
nile următoare : (Vezi nota de mai jos), .. -- E 

1. Corpul sau serviciul să dispună. de: sumele tre» 
buincioase, fără a amâna alte cheitueli ce trebuesc ,fă- 

“2, Sa existe o nevoie absolută, reciamată” de oîm- 
prejurare neprevăzută și corlirmată de capul - corpului ; 

-3 Acontul să nu fie mai mare decât ceeace. sa 
cuveni să primească ofiţerul la piata soidei, scăzându- se 

toate reţineriie ce trebuesc făcute: Se 
| "4. Să se dea aconturile în bani în mâna olițerului, 
“iar nu în plăţi pentru popote, lemne. abonamente, bilete 
de reprezentații, etc, (aiară de Crucea roșie), cari sunt 
oprite cu desavărşire. Casierii nu vor înscrie în registru 
de datorii al ofițerului şi nu .vor ţine ia portololiu decât 
sumele reținute pentru datoriiie legale și regulamentare 
„5. Să mu şe aprobe aconturi decât din solda lunii în 
„care -sunt ceriite şi niciodată din solda “lunii urmăţoare. 

Plata soldei nu se poate face decât ia 25 ale fiecărei 
-- iuni, afară de. lunile în cari cad sărbătorile Paștelui și 

ale Crăciunului, când se “poate face la 20. 
| Plata soldei se va face de către casier și ajutorul 
corpului în persoană; | | 

| Este oprit corpurilor şi ofițerilor de a oieri mese, 
banchete, obiecte de artă şi orice altă manilestare, oricât 

„pe justilicată ar fi ea, în contul ofițerului *sau Statului, 
„_Tără o aprobare prealabilă a ministerului de 'războiu.   
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Nota 1. — "Ordinul ministerului No. 36.518 din 28 lauuatie 
'3911/7relativ la aprobarea aconturilor din soldă, 

Pentru a înțătura împovărareă de lucrări la comandamente, 
corespondenţă ds prisos și alte neajunsuri ce decurg din iaptul 
că prin art, 4i din regulamentul legei soldelor sa prevăzut că 
conturile din soldă se aprobă de către comandanții de divizii 
—aim Oongare a vă face cunoscat că ministerul înțelege acea 
dispoziție dia regulament în sensul că d-voastră, domnule ge- 
neral, puteţi delega acest drept comandanților da corpuri, dacă 
credeți că ests bine şi necesar să o faceţi, restrângându-l bire -- 
înțeles acelora care ar abuza de și, O - 

Nota 2 — Ordin circular No. 60 din 15 Decemvrie 19ii, 
zelativ la reţinerile ce se lac din soldă) cu ocazia sărbătorilor 
Crăciunului și Paștelui, (M, O. 51 R. 1911). 

Ministerul, în dorinţa ce are să vină în ajuloral olițerilor,a 
căror soldă lunară este supasă la numeroase reţineri,. hotărăşte 
aimătoarele : | 

Cn ocazia sărbătoiitor Crăciunului şi Paştelui rețineriie din 
solda lunilor în cari cad aceste sărbători se vor limita asiiel; 

4) Pentru cotiațiunile daţorite Cercurilor militare + 
2) Pentru datoriile înscrise la releven pe bază de popriri 

judeoltoreşti înființate prin miniater conlorm legei ; | 
c) Pentru depunerile permanente la Casa de economii, cre- 

dit și ajuter a ofiţerilor, și 
4) Pentru. rambursarea avansurilor primite în contul soldei - 

dela Casa de credit, a împrumuturilor pentru cai făcute la acea 
i Casă, precum și a împrumuturilor asigurătoare făcute prin aceeaş 

"în cesace priveşte tejinerite dela lit. d, ministerul antoriză 
pa capi! de corpuri şi servicii sâ ramburseze Casa da credit din 

„ tonduri!e lor pentra acei ofijezi pe cari dânșii îi cunosc că sunt 
împovăraţi de familie grea şi nu au alte resurse de cât solda, 

- Acesta sume se înscriu la portofoliu și se rambursează. de 
co:puri sau servicii din solda ofiţerilor prin rate lunare reparti- 
dale ia celelalte 10 luni ale anului în <ari reținerile nu sunt sus- -: 
pendate. - " 

Pentru ca atelierele de balas ofițereşii să se poată ram- 
bursa de reţineriie pe aceste două luni, se vor spori proporţio- 
a) ratele datorijlor aşa încât rambursarea iolală să se facă 
coatorm dseiziunii ministeriale fo. 37 din 29 Ianuarie 1910 
âtaa) în 10 rate,



  

Rota 3 — _D, u, x, 514 dn 30 Outer 193, ri- 
„vitoare la drepturile de soldă şi indemaităii - cubenile ofite- 
par şi rlevilor trimişi în Franţa petru studii și stagiu *) | 

M 0. 20 B. 18:19) 
| Avtad în vedere 0% prin altul daoret ou No. 4.586 

din 26 Ostomviie 1919, s'a hotărât anunia. ofițerii gi elevi 
cari se trimit în acest ah în Franța, pentru studiu în șsoa- 
lele militare și peutza stagia la comandamentele, serviciile 
şi corpurila d» teupă als armatei franoaas. - | 

Avind în vadere că prin seci Inalt dearet s'a . hotă- 
vât ea. dreptarile de soldă și diferite iudamaități cuvenita 
asentor ofițeri și elevi pe timpul afiărel 'lor ta Peaața, se 
vor fiza prin dsziziune ministerială ; 

Coasiderând că acești ofițari şi "eloţi vor părăii țăra | 
-la finele lunei Qotomrzrie 1919 și până la îatoomirăa de 
„către marele stui-major, de acord cu serviciul contabilităţii | 
“a UBor instrucţiani dhri să servească de bază În trimiterea 

„ofițerilor și elevilor a studii și stagiu în streinătate. 
| Decidem : 

- Drepturile de solaă și iodemmsităţi saat nranătoarele : 
2) Pentru ofițeri : 

„1, 95da gradului -cu toate aocasoriile, aș: cum suat 
fixate prin instrucțiunile ministeriale No, 92, 184 din 24 
. Mepteravrie 1319.. 

i 2. Indemnitate pentru ordonanță, sosotita75 lei laaar 
pentru ofițerii interiori și 150 lei pentru cai supariori, în 
cazul când ofițerul sau familia sa rămasă în Țară, renunță 
la erăozanţale la cari are dreptul. Aaaastă renanțire. ge 
va ass da otițer prin raport la sarviaiul oontabilitţii dia 
minister înainţa de plasate. 
„3. Indemoitate de furaj pentra caii la cari “otițâral 
are draptul, socotit a 4 lai ps zi de ca! bine tațeles dacă 
elițarul are caii săi propeii, ceiaca aa va conatata de către 

„„-atagatul militar sesizat de ofiţer -prin raport. 
4. La plecarea din ţară vor pridii o indemnitate de - 

i transport ds 2.000 lei oricara le-ar fi geadal. Indsmaita- 
“tea de teanapart pentru tatoareeraa în pară 89 va fixa 

. ullarior, . | 

n , d găsește publicat şi ta Monioorui rio Ne. 157 dia 4i LE tom- 
Ti Aa pă + 4           



  

5. Oând ohiţerii sunt deplasaţi cr șeoala, comanda. 

  

mentul, serviciul aan corpul ds trupă; îa interesul inmtrae- țiunii afară diu garnizoana lor de regadință, vor priăi indemaitatea de minte din șară, adică 50 lei pe ai ofițerii inferiori şi 60 lei ps zi ofițeri supariori, indsmuități fixate prin ordinul civoular No, 15092 din 28 Ianis 1919, E „6. Drepturile arătate la toate aliniatele precedente, - vor îi plătite în iranzi tranocai (an leu un iranc), dite- 
rența da schimb totre leu şi îrano privind pe miniator. - 

-1. Plăţia as voz fica de eătre atagatni nostra mili- „tar aflat la Pariu, din stesul ds bani as i-a fost pus de minister la. dispoziţie, - | | | 
„9. Corpurile şi servieiile fn sari conitaaă Clițarii au] vor mai aleca prin: statela de plată: eu Îmeepere dela 1 

Nozmvris 1919, urmând ca dela aacastă dată să fie plătiţi 
de atagatul inilitar dela Paria. Se 

3, Oiiţerii trimiși la stadiu și stagiu, rămâa Însarigi În coutroalels armatei ta poziţie de aetivitate ; cerpurile 
şi serviciile în eari conteaaă, le vor face muiația : „aflat 
la studiu sau stagiu în penală san la semandamentui, ser- 
vleiul san corpul, cutare“, e 

5) Pentru elevi : Sa . 
i. Intreşinerea. și echiparea în goală 83 va plăti gu- 

vernulai franzez sau dicest școaleler lunar sau tr imeatri- 
al după cum „va lua îațelegare atazatul militar ea maiais- | terele da răsboi şi de marină franceze, 

3. Pe lângă întreţinere, teţi elevi fără deosebire, ptaă 
ia înaintaraa, la gradul de sublozotenenţ, vor primi o sa)- 
vanţia de 209 lei lunar, pentru întâmpinarea - dileritelor 
cheltueli personale. e - o 
Acgastă. sumă 83 va prevedaa de șzoale în coatuzile - la- 

  

nare sau trimestriale, cari conturi se vor p'ăţi de ataşatul ” 
militar. Ă Ma 

3. La piscaran dia ţară, elevii vor primi o indemni- 
tate de trausport de 1.500 lei, din. care îşi vor complecta, - 
şi trusoul reguiamantar de elev. Îndamnitatea de transport 
pentru întoarceraa in-ţată aa ya Îixa.la timpul oportan, | 
„4. Piăţile se fac în fransi, cum Wa arârat la punctul. 

„6.de sub lit. a, ca şi pentru ofiţari, a 
| 5. Șooalele militare vor îngriji ca la plesarsa elevilor    

 



  

8: 

1 Frane, să le procure echipamentul (îmbrăekaninte eem- —- 

pletă un rând iar lingerie 8 rânduri), în cea mai perteciă 
tare cu care se vor acădea prin eeripte. j 

6) Elevii trimişi la geoalele militare, pâabla fnaiatarea 

ax la gradul de sublocotenent rămâa fnscriși în controa- 

ele şcoalelor militare pregătitoare, cari le va face mutația 

prin arătarea școalei unde au lost trimiși și data decâzd 
p început absenţa lor. 

ART. 82.— (Astfel cum a (cst moditicat prin i. D. N. 2149 

MA, O. 12 R. 1912, 
Sumele -ordonanțate pentru solda și hrana trupei se 

vor înregistra: prin contul de gestiune în bani, sub aceeaş 
fubrică, chiar dacă creditele pentru satisiacerea acestor 

două feluri de necesităţi ar figura în buget. la articole 

deosebite. 
Solda trupelor se ordonanţează corpurilor la ince- 

putul fiecărei luni, după o stare de cerere numerică 

(loaie recapitulativă), întocmită pe efectivul bugetar. . 

Din acest electiv se vor scădea cei puși în subsis- 
tenţă la alte corpuri şi sc vor adăoga cei aliaţi în sub- 

aistență dela alte corpuri. | Ia 
Din suma totală la care se urcă starea de cerere 

se va scădea economia ce sar Îi prevăzut prin buget 

sau prin instrucţiunile ministeriale pentru aplicarea ui 

sau prin alte ordine ministeriale, ce trebue să se lacă 

asupra creditului bugetar pentru solda îrupei. 
Suma ordonanțată se trece în primii ja „fondul 

solide: şi hranei trupei“. Lichidarea drepturilor se va face 

la finele fiecărei luni, prin foi de zile numerice, - întoe- 

mite pe companii şi ţinute la curent chiar dela începutai 

unei, conform instrucţiunilor anexa lit, B. 
Piata soldei trupei se va-face pe timp servit ia 16 

ale lnzii pentr primele 15 zile și la finele lunei pentru 
s“sialtă iumătate a ei.i) 

In acest scop, la datele indicate mai sus casierul 

corpului plăteşte fiecărui comandant de companie suma 

“exactă ce se cuvine companiei pentru solda trupei iuată 
din ioils de zile. 

  

1 Vezi ord, cir. RO, 47 M, 0. 29R. idi5 ca alocajiiie Disești că- 
venita gradelor ioterloare, ordonanțe ofiterești, detaşaţi cic, să se achite 

e mibaa alui în dropi iar ns ofileriiar sau altor persoan?. A   

  

 



    

  

    

  

cc. 

La începutul liecărei luni, casierul corpului închee _ 
socotelile lunei precedente, îmborderând loile. de zile ca 
chitanţele comandanților de companii doveditoare a pri. | | mirii soldei trupei în cursul lunei, cu livreiul de hrană, 
şi cu celelalte acte justilicative referitoare la hrana tru- pei (Vezi D. M. No, 1364 dela aneza de mal jos). . 

Acest borderou, ca și toate actele cuprinse în «i, 
sc verilică de ajutorul gelului de corp și se trece apoi 
în cheltueli la „fondul soldei şi hranei irupei*. 

Companiile detaşate, spre a întâmpina chelueiile. - 
pănă „la primirea goldei, li se dă aconturi permanente, ce 
se vor hotâră, după trebuințe, prin ordin de ai, de ca- 
ire comandantul corpului. 

ART. 83,— Companiile plătese solda trupei pe dată 
ce O primesc dela. cassier, Li se pot da aconturi prin 
chitanţe. aprobate de ajutorul comandantului, pentru a 
se plăti solda pe cele dinţâi 15 zile, cari se vor lichida 
la sfârşitul lunii, i 

"So!da irupei cu schimbul şi a oamenilor concentrați 
din diferite elemente ale armatei se ordonanţează și se 

„” Jichidează în ăcelaș fel, odată cu solda trupei perma- | 
nente. 

ARI. 84. --— (Asitei com a fost modificat” prin deeretuj citat la ar, 5): Hrana trupei se ordonanțează ca și solda 
însă dela art, respectiv din buget (dacă nu sunt la ace- y 

aș articol bugetar), la începutul! fiecărei luni, după o 
„stare de cerere numerică (ioaie recapitulativă), întocmiță 
"pe electivni bugetar, după tarifă de hrană lixată Îiecărei 
- garnizoane. o | i 

i La eiectivut bugetar se vor adăoga cei alla: în. 
|  Subsisiență dela alte corpuri şi se vor scădea cei cari, 

la intocmirea siărei de carere, Sar găsi în condițiunile | 
art. 85, primind hrana acolo unde se află. - 

„Din suma cuvenită pentru efectivul astiel stabilit 
„se va scădea economia bugetară, cum sa zisla art. 82 

" „Suma ordonanţată se trece în primiri la „fondul 
Soldei și hranei trupei“. a A 

„ „Lichidarea socotelilor hranei se va lace la ince- - (0 „putul llecărei luni pentru luna precedentă, potrivit art, 
„82 și 87, trecându-se în cheltueli la " „fondul soldei şi . | |. - hranei trupeii.  



  

îm 

  

„ART, 85.—Hrana oamenilor allaţi-în spitalele, în- 
chisari şi inlirmerii, cari ias corp, sau trimişi la peniten- 
ciarul militar Târgșor, se ordonanţează și se lichidează 
de ele. „ | ” 

3 In corpurile de trupă se socotesa prezenţi în electiv, 
„însă nu li se iace nici e alocaţie, 
“= ot =— Relativ la hrana gameailor depazi în închisoare 
militară pentru orice motive, s3 va alo:a în:hbotilor respective 
din a dexa zi a dapunerei lor şi până în ziua inclusiv a eşirel 
din fnckisoae, pe caie timp Îhzetează drepiarie lor da seldă, 

- şi hrană la corp. Otăin circular No. 7 M. O. 10 R. 1806, 
pag, jaă, S m. 

ART. 89. — Pentru oamenii cencentrați sari nu se 
-suprisd în efectivul bugetar, hrana se ordonanţează şi 

se Jickidează la un loc eu aceea a irupei permauente 
dacă cste prevăzulă la acelaş artizol bugetar. Când alo- 
saţiile sar da din alie articole bugetare, ea se ardonan- 
țeazi-şi-se lichidează separat. i 

"Na — Vezi art. 3 din D. M. 183 | 9:2 sab anexa li. C, 
şi R, S. tare presarie amănunțit, modul cum se lichidează solda 
şi hrana contentraţilor plătiți dela alte art. bugetare, 

„ART, 87, — Hrana se distribuie trupei “în natiră, 
„mumai excepțional se plătesc tarile în bani. ——- 

„Lichidarea se face prin livratel: de hrană și state 
aeminale, conform instrucţiunilor anexa lit. B. 
 ARP 87 Dis, — (adăogat pila desretal 'eltat la art. 82. 

| La finete liecărui exerciţiu bugetar, îndată ce oti- 

ţerul de întendenţă verificator a terminat verilicarea 
“ultimului trimestru, suma stabilită ea rămasă disponibilă 
„prin contul de gestiune, la fondul soldai şi hranei trupei 
"se consamnează în înireg:ma, pe seama ministerului de 

- război, pentru fondul aprovizionărilor de război şi de 
“rulment, ereiat prin legea dia 20 Martie 1912. 
 „Consemnarea se va late prin trei recipise dese- 

bite, şi anume: . - | 
sl 59, din excedentul vorbi mai sus, 82 Va con 

semna cu indi-ația fond d2 aprovizionare de războlu, 
„ hrană (art. 3 alia. aq din issa)“ ; 

i gl. 30 sub indiația -«foai de aprovizionare de 
--săzboiu, 'mijloace de comunicație cart. 3, alin. b din 
lege, și a 

   



  

.— 

lil. 28%, sup imdicația «fond de săzbeiu, iumezar - 
al aatnisterului de războiu (art. 3, alin. e din lege)“: 

„Aceste trei recipise se înaintează îndată direct. 
ministerului (serviciul contabilităţei), odată cu situaţia - 
fondurilor şi liata cheltuelilor de portololiu, Corpul după 
confirmarea de către minister a primirei recipiseler, se 
va scădea cu suma înaintata, trecând'o în cheltueli, 

Ministerul de război (serviciul contabilitățel) . va - 
» eontrola exacitatea sumelor . din fiecare recipisă după 

registrul control al situaţiilor de fonduri şi le va viza 
pentra Înregistrare în contul de gestiune al contagilului | 
riinisterului. 5 - 

In acest cont de gestiune sumele se vor înregistra . 
tot pe categorii de venituri şi cheltueli (50 30 şi 20%), 
cum s'a arătat mal sus. E 

Sumele rămase disponibile din creditele bugatare -..; 
pentru solda şi hrana trupei, însă ncordonanţate, se var 
vărsa direct la fondul aprovizionărilar da râzboiu şi de. 
rulament, ordonanţându-se asupra eyntabilului ministerului 
care le va înregistra prin contul sau de gestiuas, în. 
cele trel proporții stabilite de legaa acestui lond. | 

ART. 88. — Indemnitatea de activitate se ordonan-   
țează şi se plătește odată cu solda și prin acelaş stat... . 

| ART. 89. — Indemaitatea de misiune se ordonanțează DE: 
Ţ după conturi întocmite de cei în drept, după eiectuaraa 

„Serviciului, - o - - _ 
Ordonanțarea se face de câtre serviciile de inten- | i 

denţă pe baza aprebarei data. Sa ti 
Se poate da fiziat: oterlor o parte dia îndem-- NE: 

nitatea de misiune, când srvicrul se îndeplineşte în stră- 
| inătate sau intinerarlui este cunoscut, | e tz 

| După îndeplinirea servic:ntui, plata sa face da csr- 
puri, cari țin suma ia partotoiia şi se rambursează la =: 
emiterea mandatelor. — -.- Da . i 

ART. 90. — Indempitatea de mutare şi chirie se er- - : 
donanţează şi se plăteşte nuniai dupa abrobarea munig. îi 
teralui, Ste i a ai 

- Vechiul corp, dacă dispune de fonduri, -peata da 
olițerului cei mult jumătate din indemnitatea de mulare . 

|. are se tree pe certificatul de încetare de plată și se 
| Fambursează mediat de noul corp. ae 

      

  
s    



a 

_ coâtactată şi justificată. 

Zeniat de cel însăcinat cu primirea Vesi nota de 2 “de 
„mal j0R). a ae 

  

“ART. GL. —— Primele de echiipăre ia înaintare și pen- 
„Dem “intrare în campanie, se, ordonanţeăză după state 

nominale întocmite în dublu exemplar. 
- Corpurile plătesc indemnitatea pentru intrare în 

: campanie tututor ofițerilor destinaţi a îi mobilizați; suma 

"se tine între cheltuelile de portololiu până fa emiterea 
mandatului. - | 

"ART. 92, — Alocaţiile zilnice de hrană pe timpul 
concentrărilor campaniei şi ambarcării, se ordonanţează 
lunar pe timp servit, după state nominale. Tot aștiel se 
ordonanţează şi se plateşte ori ce fel de prime și in- 

demnități. | Aia 
Nota. 4 — Ordin riscular No, 24 din 22 Iunie a. c. 

velativ la urdonunţarea cheltuielilor de cancelarie. 

| (M. O. 17 p. r. 1909 
Inalta curte de conturi prin adresa No, 1.509/909, cerând 

ca, pentru f-:deplinirea art. 97 din legea asupra contabilităiei pu- 
ice chelturhle de cancelarie ga nu se ma! ordonanţeze pe nu- 
mele a diferir funcțonari, numai pe simpiă semnatu's, fără 
p oduere de acte Jisuihicauve ct numai dupa ate cani se COn- 
Stață că efectul lor ese de a achita o datoie a Sratulul regulat 

- Se puna” în vedere comandamentelor, corpurilor și servi- 

ciilor de a se conforma sus zisei cereri a inalti Curți de coa- 

” tări Cu începerea exerciţlalui în curs, 
Cos:purile şi serviciiie care au fonduii ie Întreţinere vor 

“ Grma însă conform ord'nului cirzular No. 12, „Monitorul Oastei“ 
No, Î3. din a. c, | “ | 

ARȚ. 93. — Calculul dileritelor feluri de alocații cu 
venite militarilor se fac astlei: ST 

a) Solda ofiţerilor funcţionarilor civili, reangajaților 
şi indemnitatea de activitate, se calculează pe zile, însă 
luna se socoteşte de 30 zile. | 

-b) Solda şi hrana trupei, indemnităţile diverse, se 

calculează pe zile; | o | 
„-£) Toate celelalte accesorii cari se plătesc militari- 

lor, se calculează în total dupăstarife şi drepturi stabilite, 

ART. 94, — Mandatele emise de ordonatori, se plă: 
tesc prin administraţiile financiare prevăzute în ele. în 

"mâinile casslerilor corpurile de trupă și serviciilor. Ad- 
silnistratorii financlari serunează în livretul de saldă: pre- 

7 

r   

   



  

Când din tniprejugări diverse se refuza plata unui 
mandat, administratorii financiari dauo declaraţie scrisă 
arătând motivele pentru cari n'au făcut plata. Această 
declaraţie se trimite ordonatorului care a eliberat ma n- 
datul, peutru a rectifica erorile, dacă vor Îi, şi.a regula; | 
ca Suma cuvenită să se plătească. | | 

| In campanie mandatele se plătesc prin agenţi spe- 
diali ai tezaurului sau de platitori militari la epocile şi 
focul care se hotărăște, atunci după împrejurări. : 
„Se inapoiaza ordonatorilor mandatele rămase ne- 

plătite în cursul duratei unui - exercițiu bugetar, pentru 
a se repurta suinele asupra exerciţiului următor. 

Nota 1. — Orar circular No. 57 dan 15 Seplemarie 
1910, privitor la înaintarea fară întdpzieri a situaktilar, 

opernţiuniioy de ordonanţare 

(M. O. 40 8. 1910) 

Art 166 din legea asupra contabilităţei publice pre- 
„Vede că, în primele aile ale fiecărei luui, ordonatorii sa- 

„ €undari vor înainta ministerului de care depind situația 
operaţianilor de ordonanţare ale lunei precedente, situaţie 
în care, intre altele, se arată și plățile efectuate în acea 
lună, extrase din borderourile pe cari administratorii fia 
nanciari de judeţe şi casierul central sunt obligaţi prin- 
art. 169 din zisa lege să le înainteze în primele 10 zile 
ale fiecărei luni, | 

Cum înaă aceste borderouri de plăți se primesa ade- 
„ Beori cu imari întârzieri, provocând asfel întârzieri şi în 

înaintarea situaţiilor de ordonanțări ministerul finanțelor | - 
prin ordinul circular No. 68.629 din 28 August 1910, pa 
Care la dat tutulor administraţiilor financiare şi casierisi 
centrale a hotărât ca borderourile în chestiune să fie îaaia- 
tate ordonatorilor în primele 5 xile ale fiecărei luni, 

Aatiel fiind comandarasntere sunt rugata a lua măguri | 
ca în viitor situațiile de ordonanțări să as înainteze fără 
întârziere și în aşa îel că, col mai târain pană la 10 ale fis- 

- cărei luni, ele ză fie neapărei primite de minister. 
Dacă întâmplător, într'o lună nu s'ar fi priesit dela - 

_Yiâ-o administrația financiară horderoul de pliţi, în ter. - 
> wenul fixat de ministerul finăițeler i s€ va sare da ur- 

  
     



  

zenţă pris “adresă tatanală ta ds 30 va zelezi la, maaţio - 
natul srdin eiroulae al acelui minister şi. “în acelaş timp 
sd va -raparia cazul şi ministerului dă război, spre a se 
pula ssmnala esiui dela finanțe neglijanțele aeslor admi- 
platraținasi Haansiafe. 

| Nea, 3 — — Feleliv ia reantiniirea . reguleior pentru di- 
“ehidarca şi ordonanțerea cheltualiler a se observa diapesi- 
-punile cuprinse în 0. C. 65 M. O. 48 R. 1810, de 
mai fos: . 

| Ministerul finanțelor, ca adresa No. 2.533 dia 16 
Ootembrie a. c. semnalează diferite neobservări ds forme 
cerute de legi şi regulamente, cu privire la lichidarea şi 
ordonanţarea celt stilor 

Pentru a-nu sa mai da loo lA asemnea întâmpinări 
sa reamintesc urinătoarele reguli, ce trebuesc cu stricteţă 
obuervata da către toți cei îosărcinaţi cu întocmirea, li- 
ch'darea şi ordonarițarea actelor da cheltueii, 

î. Ordonanţele şi mandatele de plată trebuego emise 
pe numele perzoanalor ce au dreptul ori îndatorirea a, le 
prezenta aspra încasare. 

Prin urmare sumele cuvenite firmelor “aooietăţilor, 
casslor de comerț sau industrie, ato., se ror ordonanța pa 

“numele acestora, adăogânda-se cuvintele : „prin N. N. pro- 
„curator (ori reprezentant)“. 

“Pentru acești procuratori sau reprezentanţi trebue 
neapărat să sa anexeza. la aota procura prin: care sunt 
autorizați să ridice ordonanța sau mandatul şi să înea- 
sere valoarea lui, afară numai dacă această împuternicire 
mu le este dată chiar prin insaşi contrăctul încheat eu 
autoritatea militară respectivă, 

Deia aseastă reguli sa excepiează: Banca Naţional 
a României, Banca Marmorosch Biank & Comp., Banca 

de credit român. Banea - generală română, The Bank OL 
Roumania Limited- şi Banca agricolă. Ordonanțple şi mau- 

datele cuvenite acestor bănci miniaterul finanţelor a e- 

“vărâi că se pot emite ps numele lor, îkra vreun -mume. „de 
„persoană ca raprezentant sau procuriat. | 

Se exceptează asemenea. ordonanţele și mandatele de 
plată emise pe numele corpurilor de trupă şi serviciilor 
„armatei în privința cărora se vor obaarva regulile ati 

„lite prin regulamentul de administrația și acel al soidei, | 
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„tul. de plată. 
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Sif 

Bine înţeles, dacă un îurnizor. sau întreprinzător este achitat de către un corp de trupă sau serviciu, care îna- intează conturile relative pentru ordonanțare la liberarea banilor către - aceat furnizor. sau întreprinzător trebueso ehiervate toate regulile ca și cuna s'ar face direct pe nu- mele lui, - Ei | 
În această privință se atraga cu deosebire atențiunea asupra explicaţiunilor date și prin adnotaţia No. 2 din 

instrucțiunile lit. C, anexate la regulamentul soldei, publi- . 
cate în Monitorul Oastei p. r. No, 44/910, pag. 445. 

2. Ordonanţele şi mandatele de plată trebuiesc libe- - rate Humai în mâna titularilor, - _ | 
Aceste ordonanţe sau mandate trebuieac prezentate 

pentru achitare de către însăşi titularii sau madantarii lor 
iegali, ținându-s0 seamă că miniatera! finanţelor a hotă- 24 Să nu se mai achite ordonanţale sau ' mandatele tri- 
miza prin oameni de serviciu sau alte p2rsoane ce nu fi- 
gurează ca titulari sau autorizați cu. procură în regulă, 

3. Pe ordonanțele şi mandatele da plata pentr far- 
vituri întreprinderi şi alte prestațiani supusa la plata taxei 
de înregistrare, trebuie să se arate numărul recipisei . și 
administraţia financiară la care s'a vărsat acea tază ; iar 
dacă ea urmează a se reţine din valoarea ordonanţei sau 
mandatului, aceaata să se arate în mod expres. i 

Tot. astiel se va proceda şi pentru plata taxei de 25* „ bani la mia de lei prevăzută de lagea patentelor pontru 
întreprinderile de lucrări publice, | 

Recipisa: pentru plata tazei de patentă nu a2 va pre 
tinde [aznisorilor de lemne, furaje și alte materiale: eare, 
prin natura lor, nu conaţituese „o întreprindere. de lucrări 
pubiic:*, după cum prevede legea. | 

„4. Ordonanţele şi mandatele de plată nu ze vor li- | 
era titularilor decât. după câ aceștia zor fi prezentat ra- 
&ipisa percepţiei respective, prin care să se constate că 
au plătit impozitele pe trimestrul. curgător, așa după cum. | 
pravede art, 90 din legea de constatare și percepere care 
faca paesoaal răspunzător pa ordonator “pentru executarea 
acestei dispoziţii. 

Numărul recipisei şi percepției care a liberato se 
vor indica pe conturile anezate Îa ordonanță sau mandae 

52 Să  



  

   

    

= Aegeay regulă seva, obi6rva și penkni” plăţile afee- 

„tiiate direct de câtre corpurile de. trupă gi garvioii, 

;... Enţe absolut oprit ca pe ordonanţe sau “mandate de 

"plată să se pună adnotăția că: dovada pantru plata con- 

. taibuțiuniloe să se facă în momsntul achitării. . 

N 5. Actele justificative ce Însoțeat. ordonanța sau man- 

datul de plată, când sunt: mai mulie, trebuiesc în3erise 

“întw'un borderou În care eă fie enumărate lămurit, ară- 

- (Andu-se felul lor şi suma ce justifică fiecare. | 

Actele juatifieative imhordexate se vor întocmi În do- 

sar, numerotat, enuruit și sigilat, spre a ee înlătura posi- 

bilitatea suatragerii vreunui act. Borderovl va purta - și 

viza, indicând număr! data-şi valoarea ordonanţei: sau 

mandatului de plată, | i 

„Între aceata acte justificative, când este vorba de li- 

chidurii de furnituri sau întreprinderi de orice el de lu- 

crări, txebuie. să se găsească în original sau copie: COn- 

tractul închaiat indicăadu-so dacă contractarea “s'a făcut 

prin licitaţie publică sau ptin bună învoială, “ordinul a 

ptobător și jurnalul consiliulai de miniştri, potrivit dis- 

- poziţiunilor art. 81 şi 85 din legea asupra contabilităţii 

„publice. De îi 

7 

Au: cazul când contractarea sa făcut prin bună în- 43 

- xoială, în actnl aprabator trebuie să se Arate foare este 

_ aliniatul din cele 14 enumărate îa art. 11 din. zisa lege 

Sa baza Găruia sin făcut această contractare fără licitație 

publică. a 

Pantea aetele justificative produse în urma ordonan- 

„țării, trobua să aa anunțe pe dosar: numărul ordonanţei 

oti mandatului, articol din buget, exercițiul, sumă, luna 

- în care a fost plătii şi casieria ozi administraţia financiară Îi 

care a efectuat plata. a 4 

-. Duplieatele aetstor justificative vorbite mai sua, ce ji. 

se înaintează lunaf ministerelui îinpreună cu recapitalaţia 

“operaţiunilor de ordonanțare, trebueac întocmite la fel cu & 

„. eele” anexate la mandatul de piată, spre a se putea Con- 4 | 

“-trola dacă ordonanţarea ma făeut în regulă O - 

îm 6. La lichidarea şi ordonanțarea chaltuelilor se vor 

" ebaerva dispozițiunile art. 6 din legea contabilităţii pu- 

-blice,- care prevedea -că: tracțiunile mai mici de Cinci bani 

“sa neglijează în folosul Statului. a ae  
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mtele: alocaţii pentru hrană, - pot- - „Se. exceptează dife ii penta - 
covit, gi altele asemenea, cari prin felul cum sunt alocate 
și. plătite nu sunt susceptibile de reduceri. .. -: 

„Nota. 3. — Jnsiracțiuni. relative la funcționarea serviciului 
ordonanțării în timp de război... . Ia Mă 

_ i (MO. 5 RI) . o 
in ziua decretării mobifizării, comansamentele cart în. tim 

de pace au serviciul de ordonanja:e, vor încheia toate ogeraţiu- . 
nile făcute până în acea zi. întocmini și: înaințând ministerului | 
de război (servi.iul contsbitităii) recapitulaţia împreună cu foile: - 
recapilulative ale tiecărui articol bugetar, după cum se 'proce=: 
dează şi în timp de, pâce ia fiecare sfârşit de lună, potrivit art, - 
156 din legea asupra contabilităţii. publice, -. 

- Creditele bugetare rămase neîhirebuințate'- până în acea zi, 
din- ordonanţele de delegaţie emise, fiind de drept anulate, coman- 
damentele vor Inăinta ministerului borderourile de anulare, în 
acelaşi tinp cu recapitulaţiile, pentrusa să “dea cuvenita descăr- .- 
oare şi să se stabilească la cât se urcă disponibilltățile bugetare, . a 

- de cari este vorba îa art, 14 din reguiamentul, serviciului tezau- 
rului în timp de război. - o PE a 

Prin urmare, din ziua decretării mobilizării, „Otdonanţarea. 
cheltuelilor încetează din creditele bugetare, ea începe a. se lace- 
atât la partea sedentară, cât şt la cea activă, paniru * toate chel-. : 
tuelile armatei—indiferent de natura lor-—numai din creditul glo- 

„bal de război, ce se va hotărâ în timp. o ia 
Oidonanţarea din ace! credit va coniinua şi după trecerea - 

armatei pe picior de pace; până -la data ce se va fixa de minis- -. 
terul de: război, de acord cu cel. de finanțe, aşa cum prevede . . 

- regulamentul sus- menţionat. și care dată ministerul o "va aduce! 
din vreme la cunaştința geuerală. Sa 

In. ziua decretării mubiiizărti toate 'corputiie şi servicilie ar=: 
- matei vor ridica "dela admifistrgţile financiare iocale londul lor. 

„Dacă “unele trupe de acoperământ nu vor avea fonduri îndes= 
tuiătoare, vor raparta telegrafic ministerului, sp:e a: dispune ca -: 
administraţia financiară respectivă să le pună imediat la dispozi= 
țiune suma necesară... e i 

„Cu privice la lichidarea, ordonanţarea și piata cheltuelelor, 
se va proceda conform regeliior stabilite: -de legaa . asupra Con= . 

pubiicată în Monitorul Cyiciat No. 78 din 9 iulie şi în Monitorul - - 
Oastei p. r. No. 21 din 18 iulie acelaş an, o i 
__- “Mandatele se vor emite numai din carnetele de mandate 
Md. No. 8 (n:obitizara) de culoare verde, cari s'au distribuit deja” 
piin îngrijirea: ministerizivi (direcţia 7-a). „ o 
„Se va observa cu stricteță iustrucțiunile tipărite pe contra- . 
pagină fiecărui mandat, iar reţinerile peniru pensiune şi tezaur . 
se vor înscri pe mandate după cum sunț arătate pe nltinia pagină 

o. 

      

i 

"de război, în schimbul recep'selor ce posedă în cassa corpului: . | 

tabilităţii publice şi cu derogaţiile de la această lege, fixate pri 
- „art, 7, 8 şi Q din legea decretată sub Mo. 4915 din 8 lvlie 1913, 

 



       so 

  

Ogeraţiunile se vor trece în regiatrul de ordonanțare Md. 
No: 7 (mobilizare), observându-se înztriicțiunfle tiparite pe” prima 
pagină a registrului, Si i aaa 

Ordonanțarea le parice' sedenlară 

Ordonanţarea cheltaelilor fa partea scdentază se va face 
de către: . a] 

a) Ministerul de război; 
bd) Diviziile l—X; 
c) Comandamentul marinei : 
d) Intendenţa stabilimentelor centrale. 
Cererile da credite la minister şi ordehanțarea chettaetitos, 

se va [ace întocmai ca şi în timp de pace, comandamentele vor 
chibzui şi prevedea nevoile cu toată scrupulozitatea, spre a se 

“evita pe cât posibil cereri de credite fa intervale. prea scurte. 
Drepturile tuturor corpurilor şi servicittor neindiviztonate, 

cari aparțin unul corp de armată, se vor ordonanța de către divi- 
zia pe teritoriul căreia se găsesc: ale serviciilor, stabilimenteior 

centrale și trupelor cetății Bucureşti şi regiunii întădt P. N:.G, 
de către intendenţa stabilimentelor centrate, lar ale trupelor şi 

„serviciilor înarinei de către comandamental marinei. _ 
Aceleaşi divizii vor ordonânţa şi drepturile. orizărei unităţi 

care făcând parte în timp normal dintr'un comandament teritorial 
sau divizie de cavalerie, ar fi rămis-la partea sedentară pe teri- . 
toriul său. a 

Da Ordomanțarea ka partea actiud 

Potrivit ast. 16 din susmenţlonatul regulament, mlelatesui 
de război va delega, chiar din prima zl de mobilizare, intendeu- 
talui genera!, dela marele cartier, credite îndestulătoare-peniru te- 

buinţele corpurilor și serviciilor dela“partea activă * 
Din aceste credite intendantul general, pedeoparte, va lace 

ordonanţări directe, lar pe da alta va subdelega tuturor ordona- 

torilor secundari dela-partea activă. . - i 
“ Procedeul întrebuințat la cererea creditelor şi delegarea lor 

eate prevăzut în amănunt, la cap. |] din „Regulamentul serviciului 
tezaurului în timp de război“. 

“Se va evita pe cât va îi putință, a se da corpurilo; avanse 
în numerar din casele comandamenteior. ! 

- "Totuş, dacă s'au dat asemenea avanse,. corpuriie de tiipă 

şi serviciile vor prezenta: — îmborderate —: actele jusuilcative de 

oheltuelele făcute, pretum și numerătul rămas eîntrebuințat, riu- 
mai autorități! dela care au primit mamerarul, urmând ca această 

- antăritate -să justilice avansele primite prin ordonanțe săa- man- 
date de plată, IE i 

„Pentru avansele emise asupra casteșiitor de război, actele 

ustifieative—-după facerea eheftuelilor—se vor prezenia tot acelei   
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Casterii de război, prin comandamentul care a emis mandațul 
avasis, lar după desființarea casslerilor de război, actele se tor 
prezenta ministerului de război, care, la rândul său. le va înainta celui de finanţe, unde se vărsă scriptele şi gestiunile casieriilor de război, spre a se: anexa la mandatul avans, A 
„Pe coperta dosaralui de acte se va arăta numărul manda- 

tula! de. plată, comandamentul sare a liberat avansul, cassieria de război asupra căreea a fost emis şi luna În care s'a achitat, 
Pe ziua trecerii armate! pe pielor de pace încetează ordo- 

panțărite la partea activă și prin urmare, se va încheia serip- tele şi înainta ministerului, sfiuația ordonanțărilor, împreună şi cu propanerea de anularea creditului ce-ar îl rămas disponibil asupra Olleritelor administrajii financlare sau cassierii de război, 
In fimp de cel mult o tună dela data trecerii armatei pe picior de pace, unităţile și formațiunile carii au luat fiinţă pa tim- pul campaniei, vor lua măsuri pentru închierea gestiunii lor, vărsând actele țustilicative. da cheltueHi, Tegistrele și fondurile ce 

le-ar mal fi rămas peintrebuințate, unităţilor cari le-au mobiizaț, 
Marele cartier, caitiereie armatelor și cele deia comanda- memele de etapă ale. Armateior vor vărsa gestiunile . tor înten- 

denjei stabilimenteloz centrale. | 
" Comtabili gestionari al acestor formaţiuni, vor fi menţinuți concentrați până la complecta Inehiere și lichidare a pestiu 

for, stabilit (ind, că în nici an az menţinerea lor nu va depăşi 
timpul de a lană arătat maj sus, - , _ 

-_ Avansele care la treserea armatei pe picior de pace, ar fi rămas 'nejosițficate se vor Wmpezi acolo unde se lace vărsarea. Oiservare. Relativ fa instruețiunite date în vederea demobilizărei ar- Batai ia 1 iulie 1918 privitoare la modul de plată și lichidarea soldeler, brdemnltăților, ete vezi M, O. 39. B, FOB, | 

Nota, 4. — Ordin oircular No. 8 din 26 „Martie 1915, 
pelati la predarea ordenanțelo» şi mandatelor da plată, 

| (M, O. 8.R. 1915 7 
, Pentru buna aplicara adispoziţiilor art, 96 din legea 

contabilităţei publice, ordon următoarele: 
1. Ordonanţele de plaţă emise de minister pe numele 

corpurilor, serviciilor sau diferitelor adiminiatrațiuni pu-" 
blice, se vor expedia la destinație în plicuri sigilate, cu 
mențiunea: .coniidențial- personal“. | 

Prin excepție ss=pot libera ordonanţele, de plată: 
2) Comandanţilor de corpuri, sau șefilor de servicii, 

pe Bumele cărora aut emise, când aceștia se prezintă 
pertonal și subscriu de primirea lor; a 

b) Ofiţerilor din corp sau serviciu, cari se prezintă 

ff



     

cu: delegaţie, acrisă, prin “care. sunt autorizaţi a. primi e ot 
i + donanţele de plată. - PF 
î5 '2. În aceaş zi în cafe sau: expediat sau predai.o 0r- 
3 donanţele de plată, serviciul :ordonanțării va comunica, 

“ conhdenţial-personal comandamentului sub : autoritatea că 
maia se găseşte corpul sau “ seiviciul, numărul și valoarea * 
A ordonanțelor de plată. emise, pentru a-ue lua notă și ur- 
„mari înregistrarea bailor în. scripte, 

3, Ordonanţele de plată cuvenite turnizorilor. 86 VOL 
preda numai în mâna titularilor. lor, -bine cunoscuți şi le- 
gitimaţi sau împuterniciţilor lor cu procuri în regulă. 

In acest din urmă. caz lurvizorii sunt obligaţi a în- 
știința ministerul prin o cerere în regulă. la“eare „vor anexa 
0 copie după proenra dată împuternicitului lor. 

“Când ordonanţele da plată ae emit pe numa .de: so- 
eietăţi, instituțiune -sau diferite stăbilimente; acestea surt 
obligate de isemensa a comunica ministerului numele per- 

- soanei și copia procurei dată, înșiiințând din vrema orice 
schimbare san  înlocuirs. de. persoane eu asemenea nsăr- 
sinare, 

E 4. Orduranţele de piată, ceiniss pe numele; ofiţerilor, 
“pentru diferite indemnităţi pot fi ncradiaţate lor personal 

sau trimise spre a ie îi- înmânate prin corparile î în cari 
„contează 

5, Toate dispoziţiunile de. mai Sus 86 vor aplioa şi 
" de ordonatorii secundari de pe lăngă corandarente şi 
= imtendenţa  sțabilimentelor cantrale, 

6, Șeiui serviciilor de intendenţă, ordouatori secundari, 
aunt obligăţi a comuiiica îazeiis la fiecare „trimestru, ofi- 
şerilor de intendenţă verificatori, din serviciui comanda- 

- dămentulai ior, toate ordonanjele făcute corpurilor. și ser= 
„viciilor pe are le au în priveghere aomministrativă pentru 

a urmări și controla înregistrarea fondurilor în soripte, 
Dacă asemenea comunicări nu li s'au făcut la timp. 
oliţerii de intendonță le vor cere prin rapoarte scrise. 
“In caz când mandatele emise de ordonatorii secundari 
ar fost trimise unui Gorp sau serviciu care aparţin altui 

„ “comandament, comunicarea se -va trimite comandamentului 
“zespectiv pentru a a transmite ofițerilor săi de intendență. 
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CAPITOLUL. VILE 

Stabilirea alocaţiilor şi lichidarea corpurilor      
în natură și pentru lichidarea corpurilor de trupă se în- . 
întocmesc: 

a) Controalele aominale pentru olițeri, trupă şi cai; 
b) Siluaţii zilnice; 
9 Siaie nominale; - 

d) Foi şi bilanţe de lichidare: 
e) Registrul gesiiunii în bani. 
Conrsalele nominale se întocmesc; . 
a) Pentru oliţeri câte un control separat pe corp de 

„ reangajaţi - trupă, ținut de casier; 

b) Controalele nominale pentru trupă, ţinut la fiecare 
companie: 

escadron sau baterie. 

control pentu cai, de către casier, în care se înscrie 
mai întâiu caii ofiţerilor şi apoi ai trupei. 

inscriu lă escadroanete ia cari se țin în subsistenţă. 
Modul întocmirii controalelor şi ţinerea lor . sunt 

“arătate în instrucțiile iit. A. - 
ART. 96. — Fiecare companie întocmeşte zilnic o 

administraţie şi se- preziniă la raport ajutorului coman-. - 
" dantului. ia 

„ Situaţiile-se ţin și au destinaţia prescrisă în instruc- - 
„viile lit. A. 

nar prin actele de ordonanţare și. de - „plată separat, 

_astfei: SI 
a) Solda ofiţerilor, reangajaților şi iuntționarilor, 0 

„prin sfate nominale de ordonaniare şi “plată ; | ” 
b) Solda trupei prin . îoile dezile numerice ; 
c) Hrana trupei prin tivretele de hrană și state R9- 

„“minale pentru cei plătiţi în ani, 

ART. 95. -- Pentru stabilirea atocaţiilor în bani şi - | 

c). Controalele- nominale pentru cai, ținute la fiecare _ zi 

La regimeniele de infanterie se ține câte un singur” Sa 

Caii ofiţerilor din stat-majorul corpurilor - călări se . SE 

situaţie a efectivului său, care se înscrie în registrul de —.: 

ART. 97, — Lichidarea soldei și - hranei se face lu- îi  
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Dările în nătură se lichidează triniestia! pin lol de 
“zile numerice pentru cai model 41 şi state nominale. 
„ART. 98.—(Astfel cum a fost. modificat pria LI. D. 
No. 2.149 M. 0. 12 R. 1912), o 

La finele fiecărui trimestru se întocmesc biianţe Ge 
tichidare, conform instrucţiunilor aneze lit. c, cari se ve- 

„rilică şi se stabilesc delinitiv de către ofițerul de înten- 
denţă însărcina! cu controlul corpului respectiv, după 

„ce mai întâiu acesta a verificat și a stabilit delinitiv 
joile de zile. a 

"Verilicarea foilor de zile se va putea face şi în 
birourile serviciului -de intendență, în cursul [iecărei 
iuni pentru luna precedentă, a 

"La îinele fiecărui trimestru ofiţerul de întendenţă 
„va verific asemenea, însă numai în. birourile corpului 
respectiv, și va siabili definitiv contul de gestiune în 
bani, înpreuiă cu actele lui justificative de primiri și 
cheltuieli, precum şi toate celelalte registre şi scripte de 
contabilitate, potrivit instrucțiunilor: anexe lit e (Vezi 
art, 4 din D. M. No. 184 dela anexele R. $) 

„Cu ocaziunea verilitării contului de gestiune pa 
„ultimul trimestru ofițerul de intendență verilicator va 
stabili şi cota-parte cuvenită iondului de razboiu din 
sporul cu care a crescut capitalul fondului de întreţinere, 
conlorm art, 32, alin. II din regulamentul legii de neştir- 

„_bire a rezervelor: de materiale şi fonduri destinate mo- 
„- bilizării, Această operaţiune. va i supraveriiicată şi la 
„minister (serviciul contabilităţii) dupa _inscripțiuniie din 

registrul- control. , ae 
Indată după stabilirea ăcestei cota-parte, suma -se - 

„va depune în numerar la Casa de depuneri conform 
„art 33 din menţionatui regutament, păstrându-se recipisa 

în casa corpului; dacă însă capitalul fondului de războiu 
al corpului Sa completat, recipisă, se va înainta minis- 

„teruluit,. Ia 
ART. 98 bis. — (adăogat prin decretul sus citat). 

| Peniru întâmpinarea cheltuelilor de solidă şi hrană 
până la primirea şi achitarea mandatelor de piată res- 

”pective, precum și pentru întâmpinarea altor cheltueii 
grabnice și neprevăzute, fiecare corp de trupă va avea +. „ăSiipra sa un acont p.rmaneni, ce i se va ordonanța la *   

  

   



  

    

  

    

8% _ 

începutul fiecărui exercițiu din următoaree credite în- scrise în buget Pe | „â) Din creditele peniru soida şi hfana trupei i se va ordonanța câte o sumă egală ci solda și hrana irapei pe 0 lună, socotit pe eieciivul bugetar, fAra scăzămintele 
îndicate le art, €2 şi 84. . a 

„b: Din creditul bugetar, pentru solda otiţerilor 
reatgajaților şi funcţionarilor civili se va ordonanța e sumă egală cu %/, din suma hetă cuvenită pentru o lună socotit pe clectival real al ofițerilor și celalt persana! trecut în acelaș stat nominal, 

„Sumele de ia alin. a se vor ordonanța  defiaitiv, adăugându-se în stările de cerere de Soidă și hramă. * ile se înregistrează în primiri la „londul soldei și hranei trupei“ și se lichideaza delia sine la finele exerciţiului, prin vărsarea excedentului acestor două leluri de aloeaţi la fondul aprovizionărilor de rasboiu şi de rulment. . 
„Suma dela alin. b se va ordonanța, sub titlu de “Avans -prin stare de cerere deosebită ; Stima se va înre- gistra la „fondul soldei oliţerilor“ şi se va scădea nea- Părat din mandatul pentru solda ofițerilor pe luna Martie. „Cuantumul acontului permanent fixat mai sus au se va putea spori decât în cazuri extraordinare de vădita necesitate, pentru a căror încuviinţare ordonatorii B8- cundari vor cerceta amănunţit cheltuelile ce sunt de făcut, situația fondurilor şi cheltuelile pe cari corpul le are la - portololiu, 
„În orice caz, asemenea sporuri de aconturi per- manente nu -se vor putea ordonanța decât din cele două cfedite bugetare indicate la alin. q de mai sus. 
Este cu desăvârşire Oprit a se da aconturi pernia- nente din buget pentru aprovizionări de lemne sau furaje întâmpinarea unor asemenea cheltueli urmând a se face prin avyanse din creditele bugeta:e anume destinate pentru aceste ncesitați. | - 
Pentru serviciile şi pentru unitățile cu elective mai mici decât acelea ale unii batalion sau divizion fawnd corp. în parte cuantumul acontului permanent sa va sta- bili în limitele nevoilor curente ale fiecărui serviciu sau unitațe, - Ni a 

 



    

   

    

  - - Insteucțiunile lit, B şi Cs, anexăte la. regulamentul 

 l&gei soldei, se vor pune în concordanță cu modilcările 

„ “aduse acestui regulament, 
-. “ART. 99, Poate. dispoziţiunile de mai înainte, con- 4 

“Ararii acestui regulament: sunt şi rămân, desiiiniate. î 

- Calculul soldelor şi. a rejinerilor. | 

“Soidete ofițerilor ieangajaţilor şi funcţienarilor civili din 
serviciul armatzi, în diterite poziţiuni de piezenţă sau absenţă, 

“sunt calculate şi trecută În tariicie- anexate la regulamentul sol- i 

- delor, din acest mantal, a E 

„2: „Pentru intocmirea statului nominal irebue însă să se cu- y 

: “ noască modul cum se fac acesie calcule şi reținerile ce se trec  j] 

“2 Exemplu 1—Solda unui căpilan cu 7 ani vechime în grad. ; 
Vezi art, 2 din legea soldelor şi ast. 9 din regulament. i 

Sola bruto de Căpitan . „ ... „ . .400,— Lei : 

Se adaogă */, din diferență între solda gra- Ă 

“- dului de căpitan şi aceea de malor - E 

pe 500--400—=:00 : '3==33.39X 2, e + 06.66 s : 

ci Totalul soldei calzulabilă şi-1a pensie. 40966, 
"Se deduce 10%/, :pentru pensii, contorm ait, 

-..... 50 din legea pensiilor și art. 6b 'din-R. a 

LS. ia s satdele. mai inari ca 100 lei luna? - 4656 , 

pi e RIMARE se 420 pe 

Se deduce 3/a pentru tezaus coniorin legei .: E 

"speciale ain 1907 îa eoidele mai “mari - 

ca 205 lei ea. i 1280 , 

„ui Rămâne solda pe, zisă ntte.» "401,40 
--. Se adaugă inidemnitatez de activitate, “care . 

    

„7 e "contor art, 10 din L.'$. hueste supusa 

„îs da nici o reținere, e a. cc... 60.00 , 

Ti Tolatei sold cu accesorii ce urmează o 
a primi în mână, 467.40 , A) 

“Pentru statui nominal calculul 'se araijează astfel + 

Totai i Meine ri __ Total 
, spor Se 99 seţt- Suna 

> ii ur — Mezaur Beri daplată 

5 Ti2a0 09.28 467.40a) și 
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    „+ = Se deduce 397, pentru fezaue . 198) 

  

   

     

    

„“ Exemplu. 2-—Solda unui Lt; colonel, comandant de regiment + 
şi cu 4 ani vechime în grad, Vezi ast. 3 din [.;.S, şiart,-11 din R.S... 

7: Solda bruito'de Li. Colonel... 050. : 
„. „Se adaogă:!/, din diferența între soidade 
Li-col, și aceea de Colozet:S500- 650— | 50:2=. 1 

Ra a EI Ă | -. Tolal, a a 195 -, o î 

+ Se deduce 1090 peniru pensii i îti a 7250 ia 

   
   
   

  

- + Rămâne. 632,92! 
„Sa adaogă indem, de activităte, . , : 100. 

  

sia: ” pg 

"Totalui soidei ce urmează a primi, 73292, A) 
Pentru statul nominal calcului - ge aranjează astia! 

_ E : Total  -Retineri “Pola 
pa „Ace. ae ordo- "10% 5 -reţi. - Snma . 

_.. Soida . Borii nanțat pensii “ezaur ..nuri.- de plată 
„723100 820 7250 195 0208 13292 A) 
Ia zcest most se viieulează soldeie tatulor -ofițeritor prevă- 

zuţi la ast. 3 din legea soldetor. 
  

Călrulul suldei şi a zejinerilor în..cei tieintali în gradul. : > 
EEE de sublocotenent . A oa 

- „Exempiu 3.-ln mutațiunea: 1 înlie înaintat la. gradul de 
sublocotenent, se rejine câte 1, din soida pr. zisă pe primele - 
două iuni, corform ait, 6 şi 12 din regul, tezei geterale de pen- 
sivni M. O. 9-R 19:3 şi-art. 66 din R Su adic: „a 

Soida lunară biuio, fără acesorii . ,. Lei 260, 
Se reţine mai întâi 10%/9 în profitul carei : 

pensiilor, conform art, 12 din regulam, 
fans . 3 > 3 » a. .. 2 > a . . - sv. 26,-.- ze 

+ Rămâne, , A) 23 
Se reţine apoi 1/4 din ceeace a râmas, (A). pi 

  

„tot pentiu cassa pensiilor, ccnlorm art, Su 
6 din regulam, citat . , Team 88.50 

- | NE Rămâne „i 175,50 
- Se reţine 59, pentu tezaur, , i ap 527. 

oa | Rămâne i 41093 
„„-. Se .adăogă indininii, de atiivitate, câte con 
>» “term art, 10 din iagea soldelor, nu este. — 

- “3upusă la nici o reținere, , 1, 

„Totalul soldei ce urmează a primu, „220.23 B) „ 
 



    

E 
Aceasla este solda cate se va plâti în ptitaeie două Juni, 

a cel înaintați la gradul ăe sublocotenent zau asimilat, urăând 
da din luna a treia să primească solda întrcagă de lei 27688. 

A se obserra ca reținerea de 1/, se aplică și în acei oli- 
jesi san tupcționari, reirtraţi după o întrerupere de serviciu, con- 
ferm art. 0 al. d, precum şi la cei rechimaţi din dizpopibilitate, 
peationati, rechemaţi la serviciu, ete. conform art. 13 şi 14 din 
regulam, legel de pensiuni M. O. 9. R. 1914. Pentru ofițerii de 
rezerră chemăţi timporal în activitate, vezi art, 66 regulam soldej. 
PR, statul nominal piata soldelor, operațiunea se aranțează 

aSilei : Ă 

| Rojiueri penui 
Se'dă Aec. teii 10%, —1/, Tezaur Pot, retin, Same. de plată 

„260 50 310 26—5850 527 t977 22023 BR) 

Exemplu 4.—In caz când înaintarea are loc pe altă zi a lu- 
mei, se calculează solda cuvenită pe numărul zilelor respective, 
avându-se în vedere că conform art. 4 din R: S. otițerii primesz 
soldă din ziua indicată în decret, sau când nu este indicată dela 
data decretatui. 

Exemplu —7 Aprilie înaintat sublocotenent, 
Solda bruto, fără accesorii, lonară lei 260: 

»90=8,66 pe zi: 24 zileX8,06â==,. . , Lei 207.93 
Se deduce 109fs pentru pensii. , . . , . „ 2079 

Rămâne. . . „ 187.194) 
" Se reţine !/, dig ceeacearămas A). . . „ 4678 

Rămâne . . .:,, 140,40 
Se reţine 3*/ pentru tezaur, e o. e u 42 

| Rimâne . . . „ 138.19 
Se adaogă indemn, activitate pentru 24 zile 
XI166 . . cc... . | n 39.98 

  

  

  

  

Totalul soldei ce urmează a primi . . „ 176.17 A) 

Probe, 

6 zile X 8,666 . . . . . Lei 92.— . 
„Se deduce 10%, pentru pansii „520 

Rămâne . . „ 46.80 
Se reține *,,. cc 11.70 

Rămâne , . „, 35.10 A= 17617 
Se retine Fie teza . . . . „105 B=> 445 

  

  

- „n Rămâne, . . a 8405 Total220,22 
„ Se adaugi indemn, de âtivii - | 

pe 6 zile X 1666, 0 
Tele! pe 6 zile, „ 44055) 

"e   
 



    

    

„Ne, —A se obzerre ca în funile următoare săse pețină ii, dia sotdă egal cu suna aceste! reţinezi pe 2 luni complete. - 

Exeoiplu 3. — Solda uai subiotot, înaintat la gradul de 
Lotot.. pe î-a zi a lunel, 

Solda de Jscotenent a RO lei Se teţiue 10%, pentra pensii | 38.— , 
. | Rămâne 270.— , Se reţine sporul A) Di 36. 

ai e „ Rămâne 234... , 
Se rețioe 3%/, pentru tezaur 1% , 

Rămâne 22098 , 
Se adaugă indemni'zaţte de activitate 30.— , 

Totatul soldel ce urmează a primi 27653 , 

Adică solda de locotenent pa prima lună este exact egală CU aceea de subiocot. din cauză că îndem. de atiivitata esta același, | Ia | - Dacă înaintarea are loc pe altă zi a tunel, se procedează - ca în exemplu de. mal sus. E 
| Calcuta! sporului 4). | 

" Soida de locotenent SD 
Solda de sub.-locot. 260. , 

Diferenţa. 40. , 
„Se deduce 10%, 4—. 

Rămâne spor aet35— A) 

Exemptu 6. -— Sotda unui locot. înaintat căpitan pe i-a zi 
a lucei, a | 

Solda de căpttaa | 4080. —kai 
Se reţine 10%, pentru peasti '40.— , 

n “Rămâne 300, —, 
( Solda căpitan  400.— : 

Să Solda locot.  800— 
Se deduce spoiul ; Diferenţa  100.—  <0.— tei 

- Is: deduce 10%, :0— 

Rămâne 40,— 

, | Răniâre 270— Let 
Se reține 3e/, pentru tezaur 310, 

| . Rămâne 201.0, 
"Se adaugă. indemnit, activitate de căpitan 60.—, 

N = “Potalal seldei ce urmează a “primi 321.90 , A) 

 



    „Salda neto de iocotenent O. 7” “'261.90Lei 
Pi “And, actiy căpitan. d Dum pi 

. tal A). "324490 ». 
Solda neto cu acces, de locotenent E - 341.90 

- Diferenţa i TI, | 

  

Deci primește “mai mult în prima lună 10 lei, care este di- 
lercufa £ între îndemn. de activitate de locotenent şi. căpitan 60—50 
rar şi, - [i 

Dacă îuaintarea are loc pe altă zi a lunei, se. calculează nu 
mărul zileior de so!ldă pentru liecare grad, procedându-sa ca în 
exempiu 8 de mai jos, . 

Exemplu 7 
1: Un 'căpitan este înaintat Maior” pe 1 Aprilie, Ce soldă i 

se cuvine pe această lună 2. - 
Conform art. 50 din legea. generală de -pensiuni, art. 6 şi 16 

din reguismentui acelei legi şi ast. 66 din legea soldelor, se re- 
__ ne sperui pe o lună a soldei cea dobândit, 

„Calculul se face astfel: 

— is 

  

Solda maior pe Aprilie . E - L00.—Lei . 
Se reţine -10%/, pentru pensii a e 

Se deduce sporul A) -- -.. . “99 , 
-. Rămâne. Bă 360 po 

Se reţina 30%/ pentru tezaur”. 10.80 » - 

.__- Rămâne solda neto de Căpitan. - 349,20 
Se adogă indemnit "de aciivitate 2 80— 

„Urmează a primi. 42920, 
„ Solda neto de. că tou cu azcssoiii fiind de 409, 20 pri- 

 mește mai mult în prima jună 20 tei, care este diferența între 
îndem. acti vit, ce nu este supusă la: zeţineri 80-60-20 fei) 

Calculul sporutut A) + , 
Soida de malor ește po 500.— îi 

  

  

e [7 căpitan este E 0 2400 n 
e îi Diferenţa . | | 100, — 

Se acas ca e 109j - i i _10.— a. 

Sporul net ce se. reţine a 99— A) 

= Statul nominal 

Se aa Retiseri pensii Terase - E . N = Suaia de 
Suita Accazor Tatai 97. _100io—apot 30țo - . „Total reținari lată 

„000.80 „580 — 50-90 — 20,80 -— 150.80 — 42920 :     
 



          

        

        
      

        
      
      
    
    
    
    
    
    
    

    
        
      
      

        

    
        

        

          

“ Excmptul 8. Ua câpltan “înaintat la maior “pe ziua de 8 Morile e 
Svlda de căpliau ge * zile 73213,338 „93,33 Lei 
nn Malot „28 „ 23X15660 383,32 n 

Totalui soidei. <« 415,65 a 
Se deduce 109 pentru pasi. - 41,55 - -: & 

„Rămâne 42899, i 
'Solda de maior -- 500.001 | 

. » . căpitan ! 400— 400—00j DR 

at Diierența 7 10v—Uus 
Se deduce sporui 23 zileX3,333, 16—65 68,99 n 

Se deduce 10% __7—660 

Râmâne spor net. bB—9' 

i Rămâne 360,00 , 
Se deduce 3%, pentru tezaur - 108, 

  

Rămâne s6!da neto. de căpitan O. O 34920 „- 
“Se adacgă indem. de activitate: n 
„7: zile căpitan 7X2,—==14,00 ) 
23, mator 23X266=-6118 |. _ 75418 

Solda. ce urmeaza & prin! ” 42488» A) 

Proba. o - 

Solda neto de căpitan cu accesorii. 409,20 Lel 
Diferenţa la indem. activitate ;. 
23 zile X 0,65 15.18 

Total A) a 424,38 

“Statul nominal 

“ Reţineri vezi Ret. tezaur Suma  .; 
Solaă Actesor - Total ord. oo -—— .Spo 20|. Tot, reţ. de plată - 

416,65-1-:5,18— 351.83 —41, 64 |! 1.68, 99! - i8;£0— 127,45 =>. 424,38 a 

Exempia:9. Ua căgitan cu gi rada înaintăt maior pe.ziua 
de 10. Malu, Să calculeze scida i e cuvine e acea lună, : 

„ “Solda de căpitan pe 9 zile 9x15,555— 
,» malor pe 2 21 X 16666349, '99j 48990 Lei 

  

  

Totalul soldei 30 zile „48960... | 
Se reţine 10%/ pentru pensii a 48,99 Lei 

Rămâne MI .00 pi 
ÎN ' So!da de mai „50900 * „i 

a | în căp. ci graă40566 | 
: Diferența î ZI | aan - ui 

Se deduce sgorui 21 zilei 11 ! 3333 . 21.00 sr: 

Se deducs 109%, 7 233 
'Ramâne spor nat O 2100; ie 

Rămâne Ia 200 a 
 



ai 

Se teține 3; -ceatru tozaur N : i 2.50 
Rămâne solda ueto de căpitan cu gradație 407,40 
Se adaogă indem. da activiiata:. | 
"9 zile căpitan 9X€2,00==18,0 | 

31 maler 21X266—5588i Ă 7386 , 
Solda ce tmează 2 primi = 48125 „ A) 

Prele: 

Seida neto cu acces, de căpitantu gradaţie 467,40 ,, 
Ditecenţa la îndem. activitate 31 zileX0,66. 1386 , 

Teţal A) 481,29 , 

Diferite dispoziţiuni relative ia caii de trupă 
„și cet ofițerești. 

ÎI. Diapoziţiuni velative la primirea, transportarea şi. cere 
cițiul remonților, la mari area şi reformarea cailor, ln 

N 

fermalitajile de îndeplimt în caz de moarle, de uesdere 
si de diepaviția cailor. (D. M. 404 M. O. 28 R, 191 

. i. Primirea remonțior : -- 

Art. 1.—in principiu remonții ce se vor da ca parte 
anuală corpurilor de trupă, școalelor şi celorlalte ser- 
Vicii. ale armatei vor fi în numă? de 10 la sută din e- 

„ Hectivul bugetar, | 
„Art. 2—Remonţii procuraţi în țară se vor preda 

. delegaților corpurilor în localitățile unde îi va strânge 
"comisia de remontă, | | 3 

„Caii procuraţi în străinătate se vor preda ia fron- 
tieră, 

- + Preşedintele comisiei de remontă va înștiință tele- 
gralic liecare corp, arătând numărul cailor de primit, 

„4ua sosirei lor şi localitatea unde să se aile delegatul. 
| Predarea se va face. prin încheere de proces-ver- 
dal (în patru exemplare) pentru liecare “corp în parte. 

Art. 3.--Ca delegat se va trimite un plutonier, a- 
vând în sub ordine un numar de oameni socotit unul 
la trei cai, iar pentru caii aduşi dela Ungheni un om 
la 2 cai a | 

Dacă transportul este mai mare:de 30 cai se va 
delega un ofiţer. a 
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    -Oameiii vor avea ținuta foarte îngrijită, cu. tunică 

brăcată sau în bandulieră (după anotimp), +: 
Vor [i fără arme, delegaţii însă vor avea sabia... .. 
Fiecare om va avea o găleată și un căpăstru (că- 

; păstru de rezervă) iar. între 1 Octombiie și 15 Martie     
   Pentru remonții din Rusia. cari se aduc pe jos de 

   reche de dârlogi,și o zăbăluță de pus la calul pe care - 
1: îl va călări. _ - a _ 
„De căpâstrul acestuia se va iega în dreapta celălalt cai. 

|. - Art, 4—Foile de drum pentru transportul remon-! 
|. tilor şi însoţitorilor dela Iași ia Ungheni sau dela orice 
i: alt punct de frontieră sai: din ţară până la garnizoanele” 
4 -de predarea remonţilor, se eliberează de preşedintele 

j comisiei de remoniă, | e 
d Art. 5. — Delegații rămân răspunzători de starea... 
| _remonţilor pe dată ce au semnat procesele verbale și. 
4 nu-i. vor pârăsi sub aici un cuvănt, Sa 
i Preşadintele şi membrii comisiei de remontă vor E 

„putea inspecta inopinat transporturile prin staţiile -pe- 
4 unde au să treacă. DN aaa 
|. . Da acea delegaţii sunt sub ordinele preşedintelui 

i comisiei de remonta până la sosirea cailor în garnizoa- 

    

      

     
   
   
     

  

: nele respegtive. 

  

   
Ş- OO0O—U fngrijirea remonților în vagoane 

  

Art. 6. — a) După îmbarcarea cailor, delegaţii vor * 
N desluşi bine oamerilor cum să îngrijească de cai pe tot 
d timpul drunuilui şi vor lua înţelegere cu personalul căilor - 

i lerate asupra gariior unde se vor adăpa caii. In această 
d privinţa ei se vor coitorma art. 96:și 318 din regula- 

i mentul transporturilor militare, . - Ea a 
: 8) Ei Vor. Ingriji a se da îfurajul la vreme şi fară . 
„Tisipă, ca sa ajunga pe tot drumul; a 

W -- c) Pe timp'.râu şi pe Irig se vor închide amândouă 
„ Uşile vagonului, iar la nevoie şi ferestrele, | Si 

i  .Petimp frumos ferestrele vorfi mereu deschise ziua: 
și noaptea. Una din uși - poate rămâne deschisă tot 

    
     

  

    

   

  

sau cu bluză și-cu sacul de “merinde, iar mantaua: îm- -- 

va mai avea câte a pătură şi o chingă de liecare cal. 

la Ungheni ja lași, fiecare om va mai avea câte o pe-



   
      timpul drimului dacă e zădut în vagon, Nictodată nu 

We Vor lăsa; deschise amândouă uşile, Anume va tămâne 
închisă. aceea din-spre vânt, ploaie ori soare” arzător ; 

"când sunt în afară de vagon; * - | | „.î-«) Caii se vor adăpa cel puţin de trei ori şi cel 

  

   vreunui cal să bea mai mult de o găleată la liecare 
“adăpat; Da a 

7) Delegații vor priveghea foarte de aproape exe- 
cutarea acestor din urină două dispoziţiuaj, privitoare la 
uşile vagoanelor și: la adăpatul cailor, căci numai. din. 
neexecutarea lor se bolnăvesc căii în timpul trausportării. 

| | TIE, Procuvarea furafului 

„Art, 7. —Raţia remonţilor este de „0 kg iân, din 
ziua, luării lor în primire de către delegaţi până în ziua 
sosirii la corp, când începe a li se da raţie regulamentară. 

„__ Pentru fiecare remont din țară sau din Rusia se va 
da la îmbrăcare câte 2 Kg. paie de așternut în vagon, iar 
„pentru cei din Rusia se va da 10 Kgr. paie pentru aşt- ”. ernul, în timpul şederi la Iaşi. | | | 

„2 Art. 8— Furajul necesar remoţilor pe& timpul tran- 
„sportului se dă. de comisia de remontă, tare-l procură 
„die dela Iurnizorii cailor, fie dela unul din eorpurile de 
„trupă din apropierea frontierei, achițând corpului geostal Z „enumărârii, pentră ca să-l poată pune la loc; „În cazul din urmă, preşediniele comisiei va înștiizița 
„a timp corpul de trupă, arătând ziua (chiar ora, de se 
„va putea) sositii trenului şi cantitatea de furaj ce trebnie 
„Să predea comisiunii în gară. . - | 

DN, Ingrijirea” vemonțilar în corguri 

„i Ari, 9—Pe dată ce remoţii sosesc în gară de de- 
-stinaţie, delegatul înștiințează “serviciului -de zi al regi - 

" mentului, care, la rându-i, trimite grabnic numărul necesar 
„de oameni să ajute la debarcare şi anunță pe ajutorul 

- șelului de corp. și .pe veterinar, . E | 
1. Gorpul trebuie să [i hotărât din yreme oamenii cari 
a 
20 

„+“ d) Pătusile nu. se pun pe cal 7n vagoaue, ci numai 

mult de patru ori pe zi. In nici un caz nu se va da: 

  
 



  

să ajute la debarcare, cum şi locul: unde irebue să se . așeze remonţii la sosire. a Remonţii nu se vor băga însă în grajd până nu v6r Îi examinaţi de veterinarul Corpului, care Constață - starea sanitară, mai ales ce Priveşte boale contagioase. Ca principiu, remonţii se vor aşeza În locuri anume |. Separaţi de caii vechi, toți împreună sau împărţiţi pe escadroane, ori pe baterii, de prelerință-An grajduri ferindu-] de Irig iarna, de acţiunea: directă a Soarelui vata şi punându-le: în primele n6pţi aşternut din belșug, - | Numai la absolută nevoe este Ingăduit de a se pune - temonții în nianejurile închise, 
i Pentru [iecare transport de remoriţi corpul Sau ser- Viciul va încheia un proces: verbal, în care va menţiona starea în care au sosit caii, semnaimentele lor, numele ce să dat fiecăruia Şi escădroriul sau bateria unde s'a ! repartizat, Acest. proces-verbal, semnat de comandantul “corpului, de ajutor şi de veterinar, se- va înainta minis- - torului, cel mai țârziu a 30-a zi dela primirea remonți- lor la corp. = Sia | V, Maleinizavea remonilor şi măsurile în caz de boale | contagioasa 1) | | Art. 10. — îndată după sosirea la Corp remenţii se 58 YOr 'maleiniza conform instrucţiunilor speciale, i | Indicaţiunile date de -maleină se vor. înainta. minig= - teralui imediat dirtoţia VI Sanitară), a d împrejurări s'ar opune la maleinizarea grabnică 4 remonților teritoriali, corpul va raporta aceasta direct | Ministerului (direcţia cavaleriei). arătând Cauza, şi va NE Î îştepta ordine, 

Da 1“ Rewmonţii trupei teritoriale nu vor putea fi luaţi la 

  

     
  

area transpoartelor, comisia de remontă ya „Yepartiza liecărui vorp cel malt 30 remonţi teritoriali, Sa * Teţi caii cari au reacţionat tipic'sa vor ține la regi--- ji ment până când indicaţiuni ulterioare vor hotărt a 36 da - ÎN Îa sarviciu ori a se ucide, | Mă o ÎN onţii teritoriali cu eacțiuni atipice se vor lăsa a d Îi aţi la vataă, Ia ! 
i pp 2 TIR         

Î vatră înainte de fi melainizaţi, pentru care scop, la expe- .,



    

2. * Regimentul va îngtilațe îeoă, autoritatea adminisize- 
io pentru a fi aupraveghiaţi de 'serojoiul veterinar. civil, 

. Begizoantul va da ptepistazitos acestei cai, natrucțini, clare 

ztipre modului cum să-i În rijească, dacă 'ar boluăvi. : 

3 Pentru muldinizarea, xemonților teritoriali ministeral 

“aprobă fursjui . namai pe patru zile, ţitră globată de fie- 

“care tenori Da 

“Pentru e«hitarea costului farajului consumat, regimen- 

—tele, prin diviziile respestive, roz înainia ministerului (di- 

=. meţia cavaleriei) state nominale după terminarea maleini- 

“zării fiecărui transport, ou 

- “Rezultatu! maleinizării remonţilor teriteriali so vă îna- 

- înta ierarhie ministerului (direcția VI sanitară). cu raport 

-apesisl pentru fiecare. transport, | 

= Ant, 11, —  Remenţii cari Dau real 

   

   

   

  

i ționat. la maleină 

pot î: umesticaţi cu caii vechi. după 30 zile dola sosirea 

da corp, Te De | | | 

"Poate operaţiunile de meleinizare se vor - îerinină 

"înti'o lură dela începerea lor. lu acest timp “veterinarul 
    

   
„3 GR HI AVDI | | | =: 

Apt 19. — Panta oriee boală. contsgioază consta-.- 

4ată Cuză Borca ramonţilor sau în timpul -celor '30 zile, 

1. când ver. îi ţinuţi în suprazeghere, : S6 vor Tusa pe dată 

masurile cuvenita pi 88 va raporta grabnic ministerutui 

--(direoia VI aanitară pe cale ierarhică, 

Te oxee caz, pe timpul telor '30 zile de suprave- 

  

- : ghere,: tsmonţii se vor adăpa exclusiv din gălețiie ce au 

- lawut, pe dum, Efeetele. de curăţenia, ce li sa dat dela 
Pi Ri e . . „o 

„»- început, VOL servi iimzi lor în timpul acesta. 

Ta amestecarea remonților. cu caii vechi acente găleți 

şi: etmote de curățenie se vor desinfecia. 

remonții zilnie = 

          
i Distribută vemonţilor la schimbaşi | 

„i Ar. 18, == Disteibu 
"ace astiel: o NE A 

. ÎN De ati ci namanii ce var îmnărti în. câte două. 

ia 

- corpuini de va peonuaţa. categeric asupra fiecărui remont , 

dacă iizbus dat la serviciu ca sănătoa or trebue. ucis | 

  

Timpul de 30 zile veterinarul corpului va examina - 

jia cailor” schimbaşilor se va 
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grupuri, pe talie Caii de talie mare se vor da oamenilor 
Înalţi, iar cei mici de talie oamenilor mărunți, Dă 

Caii de talie mijlocie, cari se vor găsi căau schelet 
toarie puternic, că. sunt foarte largi în piept și în crupă 
ca au picoare. şi spinare excepțional de . bune, se vor da 
oămeniior înalţi şi numai lor; ri 

| g Distribuţia se va face, în fiecare grup, prin tra- 
„_gere la' sorţi, N 
"După aceea se va încheia un pioces-verbal care 
va cuprinde: numele schimbaşuiui şi numărul recipisei 

depuse; numele ce s'a dat 'remontului distribuit și numă- 
rul ce purta pe rondela comisiunii; semnalmântele re- --..; 
montului; starea de?sănătate în care s'a predat schi bainşulul,. a 

Ordinea în care se vor trece schimbaşii în proce- 
Sul-verba!l va îi aceia ' cum sunt înscrişi în registrul de 
recipise al corpului (la fel cu al ministerului). „i 

Procesul-verbal se va. înainta direct ministerului. ... 
(direcţia cavaleriei) cet mal târziu la 20 zile după dis- N 
tribuirea remonţilor. ; io 

Art. 14, — Se va pune în vedere schimbaşilor să 
„umble, binisor cu call şi în grajd și la drum, să se poarte -.. 
blând cu ei şi să nu-i gonească niciodată. Li se pune * 

în -vedera că, dacă vor goni cu ei în scopul dea ajunge . : 
repede acasă, caii vor înţepeni din neobișnuință, la drum ! 

Şi nu se vor mai încrepta, 
Li se va atrage stăruitor luar€a aminte că orice:. star 

„întâmpia cailor după pornirea dela cazarmă îi pri-. 
„veşte personal, că nu au drept la nici o despăgubire şi 
că cine îşi va strica calu! va trebui să-şi cumpere un 

„altul sănătos, - — 

    

    

     

  

    
    

VIL Exerciţiul remonțiler 

Art. 15. — Regimeatele şi - În genera: toate servieiila ca 
primesc remonţii vor lua măsuri. ca, chiar da'a2 zi după so-: 
sirea la corp, remonții să fie plimbaţi zilnic până la amestecare 
lor cu caii vechi. — 

- Piâmbarea se va face la mână sau călărină pe u uni și având 
“un altul legat alături, a



   
Ant, 16, — Fiecare. animal ce aparține atizatei se va îm fiera precum urmează:. * - - a a +0) Litera comisiunei 'de remontă (R) pe braţui stâng; 2418) Literele şi uumărul corpului pe coapsa stângă, . 2 €) Numărul matricol pe partea stângă a gâtului sub muciga “cOamei ; . — a a d) Caii din depozitele de remoniă 2 vor întiera ps braţul stâng cu inițiale!e depozitului. respectiv; de exemplu :- Da, (de- pozitul. Cislău). " 

Art, 17, Literile “ce vor servi la întierarea eailer aieriteler >. €orpnri şi servicii vor li cele următoare: E ie A, Artileria; - | i 
Aa. Arsenalui armatei; - 

„Ac, Artileria cetate; 
„Ce Călăraşi permanent; 

Ca, Atelierul de confecţii; 
„ES, Călăraşi cu schibul; 

- De. Depozitul Cislău ; . j = De, Depozitul de echipemâni; i 
G. Geniu; - 

„„ "Gp. B, Compania jandarmi pedeşiri  Buzuraşti ; O. p, 1 Jandarmi pedeștri lași; i II J, Infanterie ; - 
Pa, Pirotehnia arinatei; 

- Pb. Pulberăria; . i. 
Pt, Penitenciatul Târgşor; Na 

Roşiori ; o i 
R. E. R. Regimentul de escortă regală, : a S. Sanitari (companii ambulanță, | i NR Sb. Subzistenţă; Sa 

„Se Şcoal de cvalerie; 
Sf. Şcoala din Craiova. 
- SI. Ş:oala din lași; 3 

. Sm Ş.oala militară infanterie;. 
E S'. Ş. oala de război; . | 

SS. Şcoala militară de artilerie, geniu și marină ; _T. Trenul; : e 
V. Vânători; 

“Notă. — Caii art, călăreată se vor înscria 'cu inlțialele- A, C. caii art, 

î 

4 - 

    

   

    

- următoare: - i e SE ARE cul sc 7 _A2 _. 2 3 20 e 
  

| 12 ant, 2 roștori 3 câtă; 20 înfant, Şcoala Craiova 2 trea 

"munte ca A, M, cei-ai obuzierilor cu A. O. (DM, 149 M.O.8 R. 1913. ăi 
. Dedesubtul literei se aşază număul corpului, în ordinea. die 
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_“ epilepaia, retivitatea ; alterațiunile inimei sau arterelor, - 

     
      

          
    

  

„Art, 18" Pentru cati irupei cu schimbul corpurile VOI avea „0 serie de matricole osebită a cailor Statui, | > Seria numerilor matricole. va me:ge cei muli până la No." 999 inclusiv o A Nu se admite ca un matricol să albă mai muli de 3 cilre,. După No, 999 feria va începe cuNo,l, i "Ant. 19. Dimensiunile literelor și 'cifțeler de intierat vor. N următoarele: a ” II i Literele mari 8 cm,. înălțime: şi 3- mm, giosimea [ierului';.. Literele mici şi cHitele 4 cm, înălțime şi 3 mm. grosimea '” ferulaj, o _ Ea ai „Art. 20. Intierarea se va fate la primirea ahimalelor la 26rp Şi totdeauna” de fusăși veterinarii corpului, -- - = Dacă părul e mare, locul de înlierat se va: tunde, Sai "* Relanolrea mărcilor cu aceleaşi litere şi cifre se va face în luna Octomvrie, dar numai la caii ale CărOr mărci nu s'ar mai Gistiaga bine chiar după tunderea locului. j 
ichi va băga de seamă să se aplice. fierul exact pe mărclie vechi, - , - d Ai 

    
      

       
         

         

         
        

  

       
         

    
     
     
       

         

           

             

         
         

       
        

Art, 21. Pe cali mutați se'vor aplica mă rcile noulisi corp său serviciu sub cele vechi; în lipsă de loc, la dreapta lor, 
= IX. Reformarea cailor * 

| Art, 22. Caii ce se vor pune la reformă s$ vor îma- i parți în 2 categorii: | a j 
A, Caii prea bătrâni cum. şi acei ce trebue mutaţi - la un alt corp de trupă pentru un serviciu de traoțiune 

ușoară, a | B, Caii de orice vârstă, incapabili de a mai servi în. “armată din cauză de hoale incurabile, infirmități divezse cura sunt : i Da SI 
a) Alteraţianile sistemului nâzvos, ca „imobilitatea, 

cornajul grav, hepatizațiuni pulmonare Şi tienafasul, când E ele provoacă sufocara în timpul mersului, limba rete- ” Zată din rădăcini, tioul cu tocirea dinţilor, - când provoacă. - asbire celalui şi pericol. da moaite subită prin mateori- zaţie, alteraţinnile cronica ale rinichilor, alterațiunile Qehi- lor cu pierderea _vederei. Da 
     

  

5 :) Dacă înfieraraa se va iace cu Ingrijire şi pre:cpere, mărțile se dis. Stirg toată Viața calului. veterinari corpurilor ss fac răspunzători de bună 3 Făect lare a îniierătai, -- . : Pun: 2") Pertzu retoema catioz mobilizați, vezi. 0, 14 p! 96, _ Des



   
    

    

           
      
               

          

   

   

  

   

  

    
    
     

   

  

   

chiopăturila “provenită. din paralezii; din altera- 
țiuni incurabile reiimatice, din dugeneressența: tendoanelor, E 
din lozaţii, din anchiloze, din oase moarte, 'cancerul fur- - 
cuţei, diformaţiunile upghiei ptovocate din furbură cro- | 
nică, ete; 
0 Elefanteazisul, cicatriesle. grave. ale grebănului şi 

"ale spinătei ; în fine, „orice diiofmare sau leziune care 
„face ps cai impropriu serviciului militar. 

„Art, 23. Regimontele vor. raporta, iermhie, da. două 
„ori pe an, la 15 Martie şi 15 Oetomvrie, numărul cailor 
„din categoria B. 

Divizia - primind rapoartele; stabileşte, - - imediat iti E 
 neraziul patru  vaterinarul. diviziei, cara. în comisie cu ; 

- „seful Gorpului “respectiv şi sub. preşedisția comandamen- i 
“tului brigadai. espeotive, “examinează şi hotărăşte, din caii ] 
propui, psS cai cs frebuie a se vinde, - 

  

   

| Nota "N Pentru, regim. cavalerie dia div, i gi îl de caval.: 
-apiobările petru refor ma:ea cailor şi hotărârile esupra celor pentu “A 

+ vacțione usoară, se dau de comisia atelor divizii D. M. 4i2 MW 
Ta 0. 23 R, 19:4, 
e 2 Comand, brie. vor, îi filoiţi prin. “of, sup. în timpul 

- „camp. M «0.2 R. 1917 N 

  

a 

  

“Pentru corpurile sau serviciile netnbrigagate 86 va: 
hotărâ, da către comandantul diviziei. respective UD. COMan-. 
„dant de brigadă ca preşedinte, | 

“Veterinarul corpului va prezenta comisiunei un into: 
“ie astpra boala; fiecărui cal. propus pentru reformă cum; 
“si asupra măsușilor luate, In, scopul acesta fiecare 'servi-:j 
“iu veterinar. va avea un registru special, uude se va ține! 

"toţi caii corpului Sa ordinea aeriei matricoie, câte unul ;pe:: 
„ pag'nă, şi unde, la pagina respectivă, se va nota la timp ji 
“ boala, cauza, ei și teatameritul ori de câte ori calul se va, 
„băga în infirmorie- sau ae va interna în- spital. 

Câed se va constata că vreiin cal a devenii impro-iij 
“pariu “serviciului din cauza neglijeaţai veterinarului sau 
-comaiidantului de unitate. (baterie, escadron, companie, eto.);; 
_se'va supune cazul la ennoştința ministerului „pentru a lua, 

„ mănuri, contra vinovaţilor. ă = . - 

      

    

   



  

Art 24—-După ce“se aprobă de către divizie a se 
„vinde caii. propuşi de reformă, capul corpului îndeplineşte . 
. imediat formalităţite pentru vânzare potrivit legii de conta- 

biiitate publică şi regulamentul serviciului administrativ, 
apoi se procedează la vânzare prin licitație. publică în 
târgul oraşului de reşedinţă al corpului. | Ri 

"_» Sumele rezultate din vânzare se vor vărsa la iezaut 
„în profitul Statului, iar recipisele şi listele de licitaţie. se- 

vor Înainta ministerului, - a D= 
Vânzarease face de către delegatul diviziei respective 

"un ofițer de intondentă, în unife cu al ministerului de 
„finanțe, pe care divizia îl. va anunţa la timp, ambii asis- | 
„taţi de delegatul corpuiui de trupă-sau ai serviciului, - 

„ Caii vânduți se dau în primirea cumpărătorului în 
momentul vânzării, făra altă aprobare, Pentru aceasta € 
destul. apricierea olițerului se intendență. (care a făcut 
vânzatea) că prețul rezultat este avantajos: i 

-De asemenea, fără a zai aștepta ordin special, cor- 
pul va şterge din controale cai vânduți, dând ordin de 
zi şi menţionând procesul verbal de vânzare, A 

Art. 25. — Dacă printre caii corpului vali existat . . 
răpciugă în Cursul acelui an, caii aprobaţi pentru relormă 
se vor maleiniza, observând regu!e prescrise prin regu- 
lamentul de profilaxie a boalelor contagioase în armată, 
Din ei se vor vinde numai acei cari un vor reacţiona, - 

"£ă 4 Art. 26. — In tabela cailor din categoria. A, corpul 
„Ya propune. un număr de cai socotit aşa ca, înprâună cu 
numărul celor din categoria B, să. nu treacă - procentul 
de înlocuit (10% din eiecțiv), specilicat la ari; 1 din. 
această decizia, 3 

In această categorie se” vor. clasa caii cei nai bătr- 
âni din corp, începând cu cei ai căror siare generală, 

„ indică o debilitate senilă încompaltibilă cu cerințele serv- 
 iciului militar, precum și cai de orice vârsiră, ce vor 

trebui a fi mutaţi la un alt 'corp-de: trupă peniru un 

  

   

   

  

   

      

     

    

    

    

    
  

„1... seiviciu de tracțiune ușoară, - Sa mii 
A Tabela de cai-propusă pentru mutare va fi inaintătă 

de către divizii, ministerului războiu, o 
„al din categoria A, se vor constata de comisie în: 

„+. .4una Octomvrie și în urma aprobării comandantului divi-



     842 

„„ziei, cei admişi pentru retormiă, se vor vinde cât * mai - neântârziat, patrivit regulelor stabilite la art, 23, 24 şi 25. „= Not.— Vezi şi ord, cir. No. 55:M. 0. 28 1912 ca tabele “Să se centralizeze ja comandam, şi înainteze ministerului 1 Dace- -morie, - 
| ! o Nota Prin DM No. 15 M O. 3R. 1914 se prescrie "-următoarele: N 

“Art, 36 din D. M, No, 404/9i1 ss complacieaza după cum " AFMează - | | După ca'prin mutări se var sotnpiecia electivele bugetare : "ale corpurilor de trupă de infante;ie, speciale, szcţiilor de pomp- “eri, excadroanelor de tren- şi servicilior cu cel imai bani cai din gategoria A.—ciasaţi ca buni Pntru tra-țiuhea ușoară, comanda- mentele de divizii vor ordona ca reatul să se vândă prin iicitaţie „Bublică, după ce mai întâi vot cere aprobarea ministerului (Dire ţia 3-a Artilerie) | Art, 27— Cali schimbaşiior se reiormează de eo:n- andântul diviziei respective, întocmai cum s'a zis mai “sus, “Ei însă nu se vând, ci se lasă propietarilor a dis - “pune cum vor voi, cu Obligaţiunea de a prezenta în ter- mei regulamentar (3 luni) nu ali cal înlocuitor sau a depune” suma necesară, ontrar, propietarii vor (i trecuţi „În serviciul permanent. i | 

  

- 

XI Dad morţi, ucişi sau dispăruți 

“Art 28.— Cazurile de moarte ordinară se sonstată “prin proces-verbal No. 386, încheiat chiar în acea zi de ajutorul șefului de Corp, comandantul escadronului sau „bateriei şi veterinarului- respectiv, | - Pe'temeiul acestui proces-verbal, se dă ordin de zi „Pe Corp, de ștergerea din controale pe ziua datării pro- - “cesului-verbal, fără a mai cere vre-o autorizație, Un * exemplar al procesului-verbal și actul de aiitopsie, se “Vor înainta ministerului pe cale ierarhică spre ștință, „„.* La escadroânele sau bateriile "etaşate. de Corp, -inoariea şi uciderea se constată prin proces verbal, înch- ciat de ofițerii escadronului sau bateriei. Uciderea pentru caz de boală contagioasă 'nu se va putea face însă lAră. avizul scris al veterinarului Corpului, care ya “semna “procesul-verbal. . | | Da i Cali atinși de Tăpciugă, (regulamentul de profilaxie - boalelor contagioase în armată). cei cu fracturi, cei cu ..   a am



   

    

    
boale grave chinujtoare și incurabile sau cu ialirmități cari îi fac inproprii oricărui serviciu şi le înpedică vâ. zarea, Se vor constata ca la arţ, 28, prin încheere de proces-verbal mode! 236, 1a virtutea acestei costatări caii se vor ucide şi şterge din controale prin ordin de „Zi pe corp lără altă autorizare. | | | Uu exemplar original al Protesului- verbal şi aetul _ de atitopsie: se yor înainta ministerului, 30. — Caii ucişi pentru Tăpciugă, ca şi eci morți de orice altă boală tontagioasă, se ingroapă ey pielea crestându.]i. se în diferite sensuri, iar plămâni, tracheea și botul cu co:neţii, se vor arde cu pstrol sau păcură, pe Iarginea gropei. UE , Să tru, pătura, 'chinga, țesala, peria gi tratată de 0f2, ce au' servit calului ncia de răpciuga, se vor arde, „Ele ce scad din registre pe baza prosesului verbal, „Câte constată arderea Procesul-verbal! va fi semnat de ajutorul șeiului da Corp şi de veterinarul corpului, - Art. 31—Doşedirea ;Orţii eaior la domiciliul schi- 

   

     

ribaşilor se va fare prin proces-verbal incheiat la auto. i. ritatea cotiiunală locală și dadat din ziua morței E] va i rinde și semnalentele calului şi, pe cât e en pufință, esul boalei care a Ocazionat moartea, Ii Cadavrele caltor schimbașilor nu se vor jupul în alei ua cuci se vor îngropa cn pielea, ori cari ar fi fest boala ce a produs ioartea, - 
Aceasta măsură se ia pentru a evita răspândirea <O7 = germenilor boale!or prin manipularea şi prin transpor- “tare pieilor la -escadroane ori la regimente, cum şi spre a feri pre schimbași de a lua boalele contagioase dela . E . N ai morți | | N Art, 32 — Când dispare vreun cal, comandantul es- | cadronului sau bateriei încunoștiințează prin raport pe „Seful corpului, cel mai târziu 24 ore după dispariţie, . Şeful corpfiui va lua imediat inăsuri pentru găsirea . . i «calului, anunțând autorităţile civile și militare : in acelaș imp stabilește răspunderile, o “| Calului dispărut i se face mutaţia și se ţine absenţ în siiuaţie, în registrul matricol şi: în controale, 3 luni, d După acest timp se va cere pe cale ierarhică şter: - „„ Berea din conțroale. | 

     



   

       

    

       
     

    

     

   
    

   
     

     
    

      

      
  

       oare. 

“Notă, = Relaţiy la situațiile de cai ce urrzază a se-inainta ml 
vister utui (directia 3 artilerie) în piima zi a fiecărei tuni vezi- modelele în 

"MA, O..13R, 19i2, Ve zi Asemeni ord, ir. 34 din M 9. 32 o, 1914 + celativ 
: la trimiterea sitaţi ilor de că, 

    

d Dispociţiuni relative ia. doraiirea romanțe în primul 
- an de. gerviciz A 

DM. i M. O 2R, 92. 

Miniateral văzând că nimăral caile propaşi. pentru îi 
:setormiă, de către corpurile de trupă, daptişeşte. proporția i 
"da. 10"), „admisă ca un mazimira prin. D. M. No. 104 $ 
diu 18 Iunie. 1911, atribua- acest fapt'în. cea “mai mare ii 
“parte relei fogrijiri și pregătiri a ronionţilor în” primul an il 
'de gasviciu, lucru, ce. ară urinâri Psnpra, vieţi întregi a; 
sailor, a ; 
Cum "această stare "de iueza. pa ceă “pagubule Maâ- : 

“ teriale pa sari: Te aduce Statului, expune încă corpurile să i 
"ae găsească în “înomentul! dacrată ii mobiiizării cu efeetivete i 

_- necoripleete sau: în tot aaa cu o S muljaae da ai, nsvol- A 

„niei decid i — 

- „1. Sa va aplica cu cea: mai. ars atzletaţe dispoziţiile | 
“ăia regalamentui cavalerii şi artileriei, în ee privește pro= 

„ gresiunea da: dresaj: & cailor precum şi deozebitele inatzue 
„țin: date prin decizii. ministaria!s, în ce priveşte primirea 4 

cailor, malsinizaras, sclimatizarea şi antrenarea lor. + 
2 Este oprit de ase tohima sau înoăleca în frontăi 

-. la. rând eu caii cei: vachi fără nici o! deosebire; fie pentruți 

= exereiţiile. greis cări cer. marşuri lungi şi sforţări mari, di 

“Îiă 'pantru eoiicantrarea în. tabora: sau madevra de-toaranăji 
ori. la. trageri de. război, semonţii cazi ia au “svat cel 

puţia 5 ani “înpliai ți în psimăvasa- anu!ni ds inztrucția res-Aă 
; „pectiv, Și, "fără ca ei 'să îi trecut fatecaga Brogrosie & îreii 
„aajului pi -să îi înst e progăti și pin 0 gatrenare, treptată șiăi 
: „sistematică. - 

-. Remonţii mai puţia: “aaerieltaţi, san Ba) ala “coate 
“mai nu sg văz tuse în front în asomenes; ocazii, fnsinii 
da. a ara &. sai toplinifi, sei atât e acimntivarea; st. 

      

   
    

        

   

            

   
    

        

S
T
 

   



    
    
   

  

 dresajul şi antranarea unor aaemanea cal, trebule să se. -     
putea vâră în front la rând cu caii cei vechi, 

3, Da asemani-nu este învoit-a se iuhima sau încă- 
lica fa Înont, remonţii chiar mai mari -de 6 ani, decât 

„după ce vor fi împlinit cei. puţin 6 luai de la înarmarea 
„lor la corp, întrucât timpul rămas n'ar îi îndestulător pen- 

tru aclimatizaraa, dreaajui şi antrenarea progresivă a acea- 
„tor remonţi, e 

4._1a cazul când un corp de trupă âr primi ordine 
„dela comandamentele superioare (etatmajorul general, cor= 

- purile de armată, divizie, ete,), să iasă în: asazmani Îmapre= : 
“furări eu efective atât de ridicate, încât ar fi silite să 'scoată 
“pentru complectaraa, aceator efontiva şi remonții cari cu ar 
„îi în condiţii, potrivit deciziei de faţă, capii de corpuri vor 
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   d . &teutatea ca întâmpină pentru executarea za, fără a căldă 
.. dispozițiunile regulamentare în această privință. - 
“la casul.eând comandamentul respectiv ar menţine - 
„ordinul, corpul îl va executa, însă va raporta pa dată - . 
“cazul „confidențial personal“, direct cabinetului ministaru= . 

lui de războiu -- - ERIN | | . N: 5. Afară da inspecțiuniie asupra dresajului remonţilor 

   
   

    

   | zarea, antrenaseu şi întreținerea rermonţilor şi cailor în ge- 
|  :neral, preşedintele superior at rsmoniei ara îndatorirea de 
N :a se încredința şi do-a rsporta minieterulai, cum aplică 
i .corpuriie preseripțiunile 'prevâziiti în regulaiueulate azme- 
A ilor călări, cu privire la dresejoi progreaiz si remonţilor, . 
A : precum:şi toata prezezițiunite prevăznta pria decizii mi= 
i. :uisteriăle, zelativa la mafainizarea, -sciimatizarea şi antre- 
|. area remoațiloz, cât şi cats prescrise prin datizia defaţă . 
d În acest scop, preged nte'e superior. sl remontei va 

  

   

     

        

    

|. “mai pothivite, supurând itinszutiul inapeaţiuniloz aprobării 
; ministerului de zăzboiu, a a : 

    

     
“de trupa afară din sm vieia. D, -M.. 66 M..0. 8 BR, 1910, 

SE "Abând în vedere faptul că ze văd adesea grade ine - 
ferioare “călări pe cai de tnipă. plimbându-se. prin Oras Bau. 

   
   

facă mai ales în mod treptat gi sistematic, înainte de ai. 

Taporta comandamentului, de 13, cara ar. îi primit ordinul, 

“| „si. supraveghazea capilor iveaihiei în ce privegle aclimati- | 

Ă vizita în ficare an remorții vospurilor, în parinadele cela _ 

3, Întârzierea g-ad:lar înforioure de. a se fiicălica caii -



   

  

prin împrejurimi și scoțând de multe ori căii Statului alară 
din serviciu, fără ca cei vinovaţi să fie trași la vre-o răs- 
pundere ; -: | . | 
„Avand în vadeze că aceșii cai nu pot ţi întrebuin- 
Vp decât la asrrielu ; decid : 

|. Caii da trupă nu pet îi încălicați decât în intere- 
sul serticialui. | 3 | | 

„2. Comandanții unităților şi șefii de corp aumt răs- 
„ pungători peenaiar do orice accidânt îmtâmplat cailoe de 
trupă de sub comanda lor, provenit dit nerenpectarea 

 dispozițiuni de mai sua. e | 
3. În afară de această, vinovați desasagie ver fi 

„pedepsiți și pa cale disciplinară. o 

4. Mediă de distribuție a cailor da tracțiune uzoare 
_ „M 0.7R. 1982 a 
Potrivit cu art. 26 din decizia ministenală Mo, 

404 | 911, diviziile urmează a înainta ministerului taba. 
lela de caii trupetor călări, constatați în luna Octomvrţe 
a liecărul an, ca improprii serviciului în trupele cătări, 

„însă buni pentru a fi mutaţi în trupele pedestre, esca- 
droane de tren, secţii de pompieri, stabilimente, sau ser- 

„vicii, etc, pentru tracțiune uşoară, O. A 
> „în scop” de a se-simplilica și ușura la minister îa- 

depiinirea formelor pentru executarea mutării acesior 
“ cai, am onoare a vă ruga să binevoiţi a lua dispoziţiuni 
„ea pe viitor acele tabele să [ie centralizate la coman- 

dament- pe corpuri, în două tabele nominale separate, 
„unul pentru regimentele de artilerie ale diviziei-și unul 
--pentmui regimenieie de cavalerie (roşiori, câlăraşi şi di- 
vizionui călăreț), care îşi au reședința pe teritoriul di- 

Aceste tabele să [ie înaintate ministerului cel mai 
„sârziu până îa data de 1 Decemvrie a fiecărui an, şi 
„anume: ce! al repimentelor de artilerie prin direcțiunea 
„l-a artilerie, iar cei al regimentelor de cavalerie prin 

” direcțiunea ÎI a cavalerie, | 
„Odată ct tabelele cailor regimentelor de artiterie. . - 

„ comandamențul cu onoare este rugaț să înainteze minis- 
“terului, direcțiunea a III-a artilerie, și ua! doilea fabel - 

    

  

 



  

ui, asupra trebuinței corpului, de â.i se da numărul de cai cerut, Pentru escadroanele de tren. cererile să se înainteze direcțiunei cavaleriei, . - In caz când după înaintarea acestui al doilea tabel Sar mai ivi, eventual, Cereri de cai pentru tracțiunea. - ușoară, comandamentul este rugat a le înainta ministe-  rului, la orice data, până la 1 Decemvria a anului armă- tor, însă, pe cât va îi posibil, centralizaie. „WE Oarece până în prezent ministerul ' n'a primit „încă, dela toate trupele călări, tabelele de caji propiizi pentru tracțiune Ușoară, iar cereri de asemenea cai pri- meşte zilnic şi în mod individual, cu Onoare, vă rog, să ; binevoiţi a dispune să se înainteze ministerului, dupa. - 

3 pe corpuri, de cererile ce mai sunt pentru caii de trac-. țlune ușoară, (Vezi şi art. 26 cu adnotaţiile trecute din D. M. 404 de mai 5us). E NOTA, — Relativ la remontaraa cajlor necesari armatei, 
vezi şi D. M, 557 M. O. 50 R. 1910. Mă » Mânjei ce sa nasc în grajdurile corpurilor de îrupă, M. O. 10 R. 1916. - | + Având'în vedere că prin înfăptuirea depoziielor de- î DR E 

| “Creștere dela Jigăliă şi Ciucea ne găsim în putință de Di 
|. a ocroti și a nu mai instrăina materialul cavalin deve. - nit atât de căutat, 

Decid : Na 2 | | Art. 1. — Orice mânz născut în grajduriie corpu- rilor de trupă din iepele Statului se va. îaseri în re- gistrul matricol! al corpului, pe temeiul procesuiui-verba! încheiat -de câtre comisiunea regimentară în unire cug- iţerul de intendență respectiv, iar acolo unde nu există, Ormalitatea va îi complectată de către comand. garnizoanei, Art. 2, — Nici un mânz «nus Se va mai vinde. ci. la împlinirea vârstei de 8 luni se vor trimite depozitului   € Creștere dela Jigălia, nnde se vor preda prin dresa-  



  

      

  

tea cuvenitului proces-verbal, din care “un exemplar se 

va înainta ministerului. E ea 

„iar, 3. — Dispoziţiunile anterioare şi “contrarii ce- 

“lor de iată suni şi rămân desființate . - 

 Pubiicarea prin Mortur ține loc de notilicare. 

6, 4ăpetul, cailor, modul Cum. trebue . să se Îacă, .. 

“Ord, cir, 27 M. O. 12 R, 1912. e 

Dia actele ce se primesc la minister constatându-se 

„că între accidentele cari dau naştere Ja ştergerea din 

controale a caitor morţi se ailă unele ce se. întâmplă pe 

timpul adăpatului şi cari, prin O mai de aproape grijă 

a celor în drept, ar îi putut îi întăturate și Statul scutit 

“de pagube; ordoni; . Ci 

„. Adapatul să se facă, în general, numai în. grajduri, 

-cu găleata şi individual, aceasta. Îiind mijlocul cet ma: 

“curaţ, mai repede şi mai sigur. contra 'ascidentelor. 

„An cazuri -când această regulă nu ar mai putea 

“păzi, din diferite împrejurări, caii se vor conduce la 

 adăpat nuinii cu zăbăluţa, fară - excepțiune, far pentru 

„caii nărăvași se vor iua toate precauițiuniie ca Să un - 

“dea loc la accidente deloviri, o | 

: “în acelas timp sa lace cunoscut că ministerul . nu 

'va mai putea admite, 'n"viitor, între cazuitile de forță majoră 

“accidentele ce se vor naște din nepăzirea acestor eguli 

şi “va face respuizători pe cej ce sevor găsi vinovați. 

  

     

  

  

  

   

Gali de serviciu ce se dau de Stat ofilerior 

    

    

   

  
   

   

DM 19 0,0. 4R. 92 - 

1 Poteiuit ast, 21 din legea soideiai «ptoinuigătă. eu. faaltol 

detrei No, 943 din lă Hartie 1910), trebuie să sa dea de căue, 

— Stat gratuit etevilar din şcoalela” mitizasa psegătitdare, când suat 

înaintați, ofiţări: în trupele călzi. câte un cal de sasvici, care 

“Ț îi 7 ani, până când ofiteri fazintează la: giadui de maior. 

1. După art, “29 al aceleaşi icgi, Statui irebue să - dea un Za! . 

de“ serviciu şi căpitanitor din trupele pedestre, însă numai odată 

un ingrir cai, căre se dă acestor căpizani câud sunt înaintați la 

- gradul de. maior; Cu excepții pentru absolvenţii Şcoalei superioare 

de săzboiu cari au drept-l de a primi acest cal și fnainte de 

inaintarea lor la gradul de maior 
   

  

cal' se înlocueşte (se prenieneste) tot €:. căira Stat periodic, dia E



  

   

  

a 
categorii : 
_.__%) Ofițerii cărora ţi se întocueşte (premenegte) calul de ser-— vielu, periodic din 7 în 7 ani până când ofițerul înalitează la gradul de maior. - 

„2 Oiierii cart prizaese cela Sit uni singur: cal de serticia, odată pentru totdeauna... | Ani „ Asupra felului cum ge remontează și cum se impart acei cat calor în drept, i - _ „ Dectdem:: a 
| CAPITOLUL | a 

Calul de serviciu dat de Stat pe temeiul art, 21 din a “legea soldelor 

"Art, L. — Aa dreptul la'“un asemenea tal: * 2) Elevii gcoalor militare când sunt Înaintaţi sub- „ tocotenenţi în trupele călar pp - - 8) Suboliţerii când Sunt înaintați sublocotenenți în activitate-în trupele călări; 
9) Veterinară, a | Art. 2. — In fiecare an se va [ace remonte speci- ale cu destinaţia de a se procura «cai de serviciu» pen- iru oliţerii arătați mai 'sus.: | _" Aceşti cai vor trebui să ' aibă la_dața remontării | for cel puţin 4 ani împliniţi, 

Preţul acestor remonţi se hotărăşte de către mi- - nister în fiecare an, - 
3. — Caii temontaţi pentru acăst scop se vor.  Însuma la şcoalele speciale de artilerie şi cavalerie, unde vor fi dresați de către olițerii-elevi; iar la terminarea anului Școlar, acești cai vor [| împărțiți elevilor din a- nul al 2-lea al şcoalelor pregătitoare respective, inain- “ fali la gradul de subl cotenent. Impărțirea se va face. de către o comisiune, com- din comandantul Şcoalei, ajutorul_ său, instructorul | dc călărie și veterinarul şcoalei, 

p
r
e
a
 
r
m
 

deogibesc caii: cumpăraţi pentru servicii speciale -. i (carier), cari vor rămâne la şcoale numai. pentru desti- |; Paţla speciala ce au: neputându-se . înstrăina sub nici 

m pi e   

Din combiuajța acestor articole rezultă următoarele două |



  

. 
Da 

| Art. A e Comistunea prevăzută: la art. 3 va pro- 

ceda la, clasarea cailor hotărâți-a se. da «de serviciu», 

“ținând -seamă de talia ofițerilor. - | 

* Predarea și primire fiecărui „cal. se va jace prin ta- ; 

“ cheierea unui proces-verbal Md. A în dublu, din cari 

un exemplar se va-înainta ministerului spre aprobare. 

"Art, 5. — Oliţerii cari lă terminarea „şcoriei pre- 

__gătitoare de cavalerie sau artilerie, din motlve bine |sta- 

bilite, nu vor [i primit caii dresați, li se da. caii de la 

- depozitul Cislăa, dia acei clasați drept „cai de serriciu“, : 

iar la nevoie li se poate da din alte remonte speciale. .. 

Veterinari vor primi. „caii de serviciu“ prin direc- - 

ţia artileriei sau a cavaleriei (dup cum” vor fi destinati 

“cu serviciul ia..sfârșirea-studilior, în una sau „cealaită : 

din aceste arme), din depozitul de la Cisiau, iar la ne- 

voi& din alte remonte speciale. - 

Art. 6, — Caii ede. serviciu“ cari sar constata după : 

predarea lor ofițerilor că at anumite deleete ce i-ar [ace 

improprii serviciului se pot inlocui sau .mai bine zis: 

sehimba însă numai qQ. singură dață. OHţerul trebue să. 

facă cererea de schimbare În timpul celor dintâiu 3 luni.   
socotite de la primire. Trecând acest terinen schimbarea - 

nu se mai acordă sub nici un cuvânt. De asemenea nu , 

se schimbă un cal chiar de ar avea defecte, dacă sar: 

constata însă că a lost: rău întreţinut de oliţer. 

Schimbarea „5e va lace pe temeiul constatării unei 

„comisiuni compusă din capul corpului, un ofiţer superior 

de trupă călare și un veterinar delegați de minister *) : 

Această coini 

reforma. 

- fără a mai trece pe la trupă. 
„Art, 7. — Acordatea - =ţaltor, de serviciu», cât şi. 

- î) Pentru ofițerii dela deosebitete servicii ale armatei în tocul e: 

mandantutul corpului se deeigi de câire minister ud al doilea ofițer d 

trupă călare. - 

îs
 

c
i
 

Pe'a:est proces se trec şi părerile deosebite de ari, 

In cazul, de se aprobă reformarza, calui se vinde. 

„3 

siune va încheia şi înainta ierarhic mi--. 

pisterului de războiu procesul-verbal Md. B: în care se: 

va arăta precis defectele: ce fac calul impropriu pentru: 

serviciul de ofițer şi destinaţiunea ce propune-a i se da: 

“adică dacă imai.poate servi la trupă sau trebue a. se. 

- 
4



  

  

_— 

schimbarea. sau înlocuirea (premenirea) lor, se va facă numai cu.aprobarea ministerului, pe baza actelor ară- tate mai sus. - . o 
" Corpurile, direcţia artileriei şi direcția cavaleriei din minister ţin registre speciale în care trec deosebit cai: de servicu daţi periodic din 7 în 7 ani de cei daţi ofi- ferilor odată pentru totdeauna tu data aprobării, pre- . "Cum şi data înlocuirilor și a dessebitelor schimbări ce Sar mai ivi în poziția acestor cai, Se notează anume _- motivul pentru care ar fi fost schimbat un cal constatat - că are detecte art 6). | Art. 8. — „Calul de Serviciu“ nu devine niciodată proprietatea ofițerului. Un cal schimbat sau “înlocuit .. (premenit după 7 ani) se trece la trupă, în corpul din care tace parte ofiţerul sau la un corp de tritpă călare din garnizoană, ori se reformează de nhar mai fi bun pen- tru nici un serviaiu, după regulile stabilite pentrw refor- marea cailor trupei. Tot această regulă se urmează şi | „CU cati de serviriu te ar deveni improprii pentru servi- ciu de ofițer; ei se varsă la trupă, sau se relormează ” Şi se vinde,. fară însa ca ofițerul să aibă drept Ia în- locuirea sau schimibarea calului. Ma 
Termenul de înlocuire (de prenienite) decurge dela ! “ data de când ofițerul a primit calul. Inainte de sfărși- 

  

rea termenului de 7 ani, calul nu se înlocueşte (afară de cazul de schimbare arătaț în art, 6), chiar dacă ar deveni - impropriu pentru serviciu sau dacă ar muri, oliţerul avân 

  

d mijlocul pentru acest din urmă caz, de a-și asi- . &ura caii ja Cassa de credit a ofiterilor, . | 
„_ Veterinarilor- ofițeri, când au drept de înlocuiri 1i se dă cai de către cavalerie sau artilerie, dupa eum se "va găsi în acel moment făcând serviciul în una sauj alta ” din aceste arme. | i 

Inlocuirea „cailor de serviciu“ ai olițerilor se face „cu cai din depozitul Gislu sau cu caii din remontă 
specială. Ea o a 

„Art. 3. - Ofiţerui al cărui „cal de serviciu“ ar fi . devenit inipropriu pentru serviciul de otițer din orice || „ Cauză, înainte de termenul de 7 ani, ie că se varsă că «i la |. rupă, fie că se reformează (art. 8) este dator să-și procure 

L



drept calul, îi se va da-un cal de câtre Stat: îăt calul cum 

sat cu mijloacele ollţerului +âmâne la aa tn 

"să-l vândă sau să-l păstreze proprietate. 

      

un alt cal prin mijloacele sale 9. La împlinirea, însă, a termie- 

nului când ar fi trebuit să .i-se înloculacă (primenesca) de 
z 

. ) 
ând 

in cazul când ofițerul ar dori să păstreze acest cal 

drept „cal de serviciu“, i se poate admite, însă numai 

dacă catul este în bune condițiuni, constatare care se 

va [ace de către comisiunea prevăzută 'la art. 6, care va 

încheia un. proces-verba! în dublu cu arătarea vârstei, 

taliei. semnalmentelor, cum şi. dacă calul întruneşte con- 

-— “diţiunile cerute unul bun „cal ofițeresc de serviciu“, cât 

"ministerului spre a hotări. 
şi preţul. Un exemplar de proces-verbal se va înnainta 

_- Dacă se aprobă, calul se va înscrie ca proprietate 

a Statului, iar ofiţerul va primi echivalentul în bani după 

estimaţia facută de către comisia de constatare. In orice 

caz, preţul cumpărării va. îi cel mult egal cu acela cu 

care se face remontarea cailor ee se dau „de servi- 

viciu“ ofiţerilor. | - 

"Propunerea pentru trecerea la trupă a unui cal 

„de serviciu“ devenit impropriu pentiu serviciul de oli- 

- mare sau. o lipsă de lrumusețe a calului, de Oarece 

“aceste calitaţi au lost constatate de comisiunea care a 

= 

țer înaințe de a împlini 7 adi, cât şi la împlinirea 

acestui termen se face. comandantului diviziei, de către - 

comandantul de corp,- pe baza constatării făcute cu pro- 

ces-verbal de către 0 comisiune compusă din capul 

corpului, un ofiţer superior şi un. veterinar. 

Comandanții de brigadă pot cere din oficiu coman- | 

danţilor de divizie trecerea la trupă, înainte“ de terme- 

nul de 7 ani, a unui cal „de serviciu“ devenit împro- 

priu pentru serviciul de ofiţer dar în nici un caz aseastă 
Pi 

cerere din oficiu nu poate să invoate 0 rea contor- 

destinat calul ofițerului. - 5 

Comandantul diviziei pe, teritoriul căruia se allă 

corpul, înaintează ministerului această cerere însoţită de 

procesul-verbal. al comisiunii, și dacă se hotărăşte tre- 
, > 

N : ă _ . 

= pigeioțeles că 'ofițerul își ” poăte proaura acest cai, dapă aprobarea 

-- ministerului de la Cislău sau din remontă speclaiă, ori- şi-l procură din 

tomstț. - 
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cerea calului la trpa ofițerul este dator să-şi cumpere. „alt cal până la Implinirea termenului de 7 ani, „Art 10. —— Calul dat de Stat „de serviciur hu poate [i înstrăinat sub nici un Cuvânt. Instrăinarea este socotită ca risipire de avere a Statului și, prin: urmare supusă ia pedepsele: prevăzule de codul de justiție mil. tară pentru asemenea lapte. | 
Art. 11. -- Oizerii. cari din orice niotive, părăsane armata, înapoiazi calul ce ar avea primit dela Stat, care cal se dă În trupă su ao păate da, după osrere, aHui ofițer „drept cal de 'agrviciu. a Da 
In acest de pe turmă caz, calul se constată do către Comisiane conipiisă div capul corpului, ua ofiţer superior şi un veterinar care întoemeşte cuvenilul procea-verbal ce trebite tzimia miniaterulei spre aproba trecerea calului pe numele, ofițerului ae a făcut oareraa, | . Ant, 12. — La mutarea dintr'un corp Bau serviciu în altul oliţeru! ia-eu dânsul „calul de servicin“ ; :veebial corp trimeţând eelui non foaia matricolă a calului, în care se va nota numărul şi data prin oare ministerul a apro- bat dazoa “calului de aezvielu, cât'şi celelalte amăninte din registrul speeial precis la art 1, | 
Art. 18. — «Calul de serviciu» al unui ofițer absent rămâne la. corpul de serviviu în care contează ofiţerul, bind Îngfiţii ca orice cal ofițeresc, aub răspundarea coman- dantului unității în care contează. 
Dacă absența ofițerului va duza mai mult de dom luni, comandantul poate hotăr ca un asemenea cul a | servească provizoriu drept cal „de sezvicia“ - unui al ofiţer ce ar-avea drept la un asemenea cal. 

„Ant. 10: -— Ofiţerul cre are „calul de ser-. viciu“ sub orice titlu, când este înaintat la gradul de maior, îl păstrează până când deviue” impropriu serviciului de .. 
„Ohțer, când se va treca la trupă, sau se vă reforma, după cum -hotărăște. ministerul asupra opiniunii din procesul- verbal a] comisiunii constițuită ca la art. 6. o 

   



  

   BA 

a „CAPITOLUL Îl | 

" Caii „de serviciu“ daţi de Stat conform art. 22 
| | din legea soldelor - | 

Art, 15.—. Au dreptul a primi un gisgur «<eal de 

serviciu» dela Stat ofițerii următori : 

a) Qăpitanii din trupele pedestre, când sunt înaintați 
la gradul pe maior: | 

| d) Căpitanii din trupele pedestra, absolvenți si. șeoa- 
lei superioare de războiu; ! o 
6) Qăpitanii din statul-major provebiţi din trupele 
pedestre, . e Dea 

_ Ofițerii din categoria 5 primezo calul „de serviaia“ 

atunci când sunt chemaţi ca stagiari în serviciul do stat- 
major. | . 
(Gel din categoria e pot primi oricând «calul de ser- 

viciu» dacă nula primit în cazul arătat la aliniatul pre- 
cedent. - o 

“Art, 16.—'Toţii ofiţerii. prevăzuţi în articolul prece- 

dent (15)-au dreptul-la un singur cal „de servicia“, care 
se dă odată pentru totdeauna, rămânându-ls în serviciu 

  

până ce devine impropriu serviciului de ofițer, : când se 
trece la trupă Bau se reformează și se. vinde prin licitaţie 
publică în folosul Statului, după cum: hotărăște minisţerul 

în urma opiniunii din procesul-verbal al comisiunii con- 

- atituită ca la art. 6: | Să i 

„Acești ofițeri au însă şi-i dreptul de ali se schimba 
calal în cele 'dintfiu trei luni dela primire, după cum pre- 
vade art. £, a E 

Art. 17, -- Remontârea cailor pentra acești. ofițeri 'se 
asigură. Da E 

1. Prin e remontă specială pe prețul fixat de minister ; 
2. Prin caii cumpăraţi de ofițerii foșişi, în limita 

prețului fixat de minister, cazi rambursează banii ofițerului, 
Art. 58. —Caii enmpărați în acest scop prin comisinea 

ds remontă, sa vor iuatala în depozitul -Cislăn, unde se 

“vor maleiniza şi supune unui început de dresaj timp 
de mazimuza șase fani, după care sa vor distribui, conforma : 

"_- dediziei ministeriale No, 261 din 1908, relativ fa funoţionăzea 
depozitului Cislău, | 

N 

Art, 19. — Predarea cailor se va face prin Aresarea să    
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“unui proces-verbal), din sare un „exemplar se va Inainta 
ministeriilui spre aprobare, 
e" Art. 20, Caii cumpăraţi de ofițeri, contormart. 17, 
al. Il, se va constata de o comisiune compusă din: 

Comandantul regimentului de cavalerie sau artilerie 
din garnizoana în care se găsește ofițerul cumpărător al 
calului, sau din garnizoana cea mai apropiată, ajutor aaa 
un căpitan comandant de escadron sau baterie şi veterinarul 
aceluiaș regiment. Ri 

- Regultatul se va semna într'un proces verbal Ma. Ă, 
În eare se va arăta: vârsta, talia, semualraentele, dela cing 
4 fost cumpărat şi pa ce prâț, dacă îndeplinește condițiunile 
cerute serviciului și dacă în momentul constatări valorează 
prețul iixat prin sat, 17, | : ' 

" Procesul-verbal, împreună su cererea. olițerului și un | 
cont al vânzătorului, se șa înainta ierahic rainisterului 
spre aprobare și plată, | | 

Art. 21. —Cail care ar deveni, din orice: cauze, 
improprii pentru serviciul de ofițer, după cum se prevede 
prin ultimul alinia: de sub art. 9 de mai sus, fără ca 
ofiţerul să mai aibă drept a mai primi un alt cal dela 
Stat, dar find obligat a-și cumpăra alt col, 

Calul reformat, dela an ofiţer cari intră în acezală 
categorie, pa vinde cum se arată la art. 16, fără a a6 mai 
trece la trupă: - | Ia 

Art. 22. -- Prevederile at. 1, 10, 11, 12, 13: şi 14 
“din această decizie, se voz aplica, în ce-i priveşte, și ofi- 
jerilor cari tor primi cai în condițiunile art, 22 din le- 
gea soldelor, | E - 

| CAPITOLUL IMI - . 
i . : 

„Art. 23. -- Odată cu situaţiile lunare în care ae ara- 
=» 

tă numeric oamenii și caii ce posedă corpurile, cu arătare 
de cham» sau «zea>, se va înainta şi un tablou nominal 
de ofițerii corpurilor, cu azătare în dreptul fiecăruia. de 
cali proprietate şi de serviciu ce ale fiecare ofițer, aatlel : 

„.a) Regimentele de cavalerie, escadroane de tren, șeo- 
ala militară de infanterie, şcoala superioară da războia şi 
școala militeră de cavalerie vor îndrepta către direcţia 
cavaleriei situațiile şi tabloul vorbit mai aus, iar trapels - 
Pedestre și comandamentele cari au ofițeri dia cei proveniţi 
e DI   Li



ia sub art. 15, primind 'cai prin direcţia. cavaleriei, vor îna- 

    

inta numai tablourile de.cai ofițereşti. O | 
2) Regimentele de artilerie. și. şcoala militară de arti- 

- lerie vor înainta situaţiile cailor ofițereşti și de trupă dir- 
„ecţiei artileriei, iar trupele. pedestre, primind cai dintre caii 
velormați dela artilerie și clasați pentru tracțiune ugoară, 
vor înainta direcţiei, artileriei. situăţiile cailor de trupă, 

Art, 24. — Toate aceste sitnațiuni trebuieso n îi pri- 
mita la minister în. primele zile ale fiecărei luni, 

- Amt. 25. — Diapoziţiunile contrarii desiziuni de faţă 
sont şi, rămân desființate, O o 

“Pabliearea prin” «Monitorul Oastei: a prezentei deeinii || 
servă drept notificare. a 

Notă —. Relativ la trimiterea situaţiior de tai, vazi ord, cir. 34 M. O. 52 of. 1914, | N Sat 3 Mode A: 
PROKCES-VERBAL 

Astăzi a 
NA, 2, comandantul 

“în uuire cu „2 ajator   instructorul de călărie şi veterinarul școalii militare de a 
„ întruninda-ne în comişiune, aşa după cum prevede at 3 din 
decizia ministerială No... . /912, am constatat următoarele: 

Calu... ....+ ale cărui semvalmeata suni : 

Taia Ia 
Vârsta, | a 

„Semne pariicmlare 
înirânină toate condiţiunţie cerute unui cal ofițeresc, sa kolkrât 

„în unanimitate, de către comisiunea arătată mai sus a ge da : 
“pentu serviciu sublocotenenatulul OO: din 
regimentul 

Aceasta pe temeiul articoluiăi 2i din legea soldelor şi de- 

a
c
a
s
 

        
'ciziel ministeriale No... . 7912... | 

" Pentră care s'a închelat acest proces-verbal, 

Veterinar, - cc - ” 
Membri Ea 4 

Am: primit calul și mă declai mulțumit. 

Preşedintele comistunii
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8. Dispoziţluni felative la caii: cuinpărați de ofileri cu: banii. „bor. proprii sau împrumutați dela“casa de credit 
n D.M 8t M. 0. 13R: 1910 

Dispoiiţiunile art. 26 din dâcizia ministerială No. 54 pubu- eată prin Monito:ul Oastei, partea re lamentară, No. 9 din 1905 sunt interpretate în diferite chipuri, Spre a se stabili o unitor- mitate de procedare; decid: | Sa Art, | — Caii cumpăraţi din comerţ, de către ofițeri, complectarea 'cailor regulamentari, se vor constata de către o comislune compusă :din:. a NE Se a) Comandantul. corpaiui sau seful. servicialuy, ca preşedinie 5) Ajutorul şefului ds corp sau serviciu, şi €) Veterinarul corpului sau un veterițiar din garnizoană. ondițiunile ca :trebua :să îndeplinească cali sunt : d) Să lie prezentabili şi periect de sănătoși ; D) Să aibă o înălțime; de cei puțin 1m,53 ; 2 3 nu lie maj mari de 12 ani (când se cumpăra) ; Pâru! să fie ce culoare unită ; nu se admit cafi albi său vineţi, | Ă Da - Art, 2. — Procesele inchelale de .către omisiunea de. maj Sus, se vor inalata spre: aprobare. autorităţii imediat. Superioara, adică comandanţului de brigadă respectiv, a Prin urmare, rămâne, bine stabilit Că -aceagia este autărim tatea imediat superioară de „La gâre emană aprobarea. și cars este ținută a aduce la îndepliuire cela. prestrise la art, 4... . Art. 3. — Punerea la farij a „acestor. ca) seva dace printran ordin de zi, dat de comandaniul fegimentalui san . şelului servi. citatul, pe ziua prevăzută în procesul verbal, e Scoaterea dela hrană se va tace motivat. i .tol.. pipivun ordin de-ai, da de comandantul rezimantulal aa Şeinhul serv „Sislul, raportându-se şi fiinisteralui, epre- a tite Optrățiunaa de scădere în registre respectiv, | . | At, 4. — Un exemple ui; 20esarii-varbal. de . constatarea catuluj aprobat se va inainta :nintstezalui, spre a il în cunoştință „de mişcarea cailor ofițereșii. 
in cazui insă când calul: a fost plătii cu bază imprumiutați. deia Casa ds;credii şi econouie a ciițeritor, se va. irlmite m | acestei Case un rxemşiar. al procesului. ce *Oistatarea- calului cumpărai și eprobai, o Se exreptează dei: aispozițiuntie ori 2 Qe mai sus caii ce .. - se primes: din depozitul de remontă Cislău, | - Accasia pentru molivul că adi, PIOcurarea câlior cât și selecțiunea înainte da împărțirea lor, se face -da către o comi- siune specială, stabilită prin art, 23 din dec!zia ministerială No. 20! din 1908, adică: | a Directorul cavalerii sa preşedinte, având ca membrii ; Uu ofițer superior din cavalerie ; pa 
in ofițer snperior din artilerie ; 

 



     

aa 

Neteripatul-şet al armsiei, şi - 
Comandantul depozitului. 
Punerea la hrană a acelor cal se va face numai prin ot- 

dinul de zi dat de regiment sau. serviciu, având ca bază proce- 
sul-verbal al depozitului de remontă Cislău, ce se încredințează 
ofițernlui odată cu predarea calului căzut la sorți, | 

Miaisteruiui nu se va trimite nici o copie de pe procesur- 
verbal al depozitului de remontă, Se va trimete numai Casei de 
credit a ofițerilor, dacă se găsește în cazul aliniatului Îl de sub 

art. 4 de mal sus. 

9, Model de procea-uerbal det de Minister prin Ordinul 
*Xo, 10308 din 1908 

Peniru cal cumpărat 

PROCES- VERBAL 

Astăzi ziua luna anul - 
Noi, Colonelul K. K. Comandantal Regimentului X, preşe- 

dinte, în unire cu Lt.-Colonei V. V. ajutorul şeiuiui de corp, cu 

veterinarul corpului şi cu (gradul și numele ofițerului cumpără- 
tor) constituind comislunea prevăzută la art. 24 din decizia MI- 

nisterială Not 54 | 905, pentru a constata starea calului g, pre- 

'zentat de către (numitul ofiţer cumpărător) din regimentul............ 
pe care ofițerul l-a. cumpărat din comerţ şi al cărui cost de......... 
Tel... Sa plătit cu banii proprii at ofițerului (sau cu banii ce 
ce s'au avansat din casa corpului, san dela casa de credit, după 

- cum va îl eazal), a E - 
* Comisiunea: -. - | e 

-- Procedând ia seeastă cercetare, constată că calul ], cumpă- 

rat și gprezentat noţiă de Lozot, X şi ale cărui semnailmente sunțe 
X - . 

- Vârsta; nâsciii 

Părul 
- > Bate prezentabil, se află Intro stare de sănătate şi ca prin 

urmare îndeplinește condițiuniie a. 25 din docisia 54 | 905, 
_ Pentru cele arătate mai gus. s'a închelat prezentul proces- 

verba! în tripiu exempiar aia care două se var înainta Ministerului, 

Membrii: 4 Veterinar e 
| “Locot,  foliţer, coup.) i 

Presedinte: 

> Colonel, 
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” 859 | 

CORP DE ARMAŢA | 

DIVIZIE 

PROCES-VERBAL 

Peptro reforme de cal 

Astăzi, | | 1920, noi comandantul = în 
unire cu veterinarul „a AD examinat caii notaţi mai 

„j0s susceptibili de reformă pentru cauzele notate în dreptul lor, 
precum urmeaza: 
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_Meşii cai, după examinarea lăcută, sau soastatat improgati 
serviciului, pentru care se va preserta ace ptoces-verbai D-lui 
comandant 3 uuuumm 8 intervenit aprobarea, 

Comarulanl, Si 
Veterinar,



  

"MOD PROCES VERBAL. PENTRU CAII MORȚI 

CORP DE ARMATA - 
„DIVIZIE .........7. 

1) 

| PROCEȘ-VERBAL 

Azi, sal, contandantul! D. 

ara în unire cu D-nul 2) “Veterinara 
corpului, am constatat că 3) . . - “deani „părul 
a şi € cu semnele următoare | a. . a 

4), 

= Pentru care am adresei aceat praces- -verbal în! dubla, dia 
tate un exemplar se va prosentu comerdaniului. 

„Comăndaniul regtmentătai, i 

- 2 - | „ Delegaiai comundatatuj,, 

EXPLICAȚIA NOTELOR: î Numirea corgaiui, 3) Detegaiul comandan- 
: tal, 3):Caiui san iapa, d Se va arâțe cauzele cara au provocat moartea 
- Lu, dreptu! în despăgiibire, 

0. Procesele- verbale relative la caii cumpăraţi de ofițeri a nu 
se mai trimete minisieralui.. 

Orâloui miaist Noi “zini2 (âirezita artileriei) 

- Am onoare a comunica “că” contorm deciziei ministeriale 
:No,-18/1$i2 miaiste:ul; direeția-artiteriei nu mal: ținea decât un 

„registru al callor ce se” dau de „sereeiul obițeritor contorm "Sus 
Chatei decizii. 

Si Minișterui su No, 1654 din 15 August a, €., a rugat derizia 
să dea ordin regiinentelor din -asei comandament şi cari țin de 

direcția Artilerie! să nu mai trimeată Ja. minister . procesele:ver- 
- dale relativ la caii eu:npărați de ofițeri ca proprietate ; proce- 

sele verbale relative li aceşti cai aprobându-sc de dătizia, mini- 

       
a 9 trimet de corpuri 

| 
| | 

i 

i 

4 

2 terul Îa cunoşiintă de acești cai numai dupa situaţiile lunare -;  



   

  

       
= „ Cam sunt încă corpuri cari toi mai trimet la smiinister pă cese- verbale de cumpărare da cal, cu onoare vă rog să binevoiţi a retnoi ordinul de mai sas şi a dispune ca nici divizia să nu ; nai înainteze asemenea prosese-serbale, cu modul acesta se - | reduce şi corespondența. Ma 

14. Caii bolnavi a! ofierilar 

O. C. Mo, 10M.0.7.R. 1812 

Ministeră! inând cunoşiință că corpurile. procedează în di- 
ferite feluri, atunci când caii ofițerilor se înbo!năvesc, unele supunând pe ofițeri a plăti costul medicamentelor, lar altete Ru; 
pentru a fi aceeaşi măsură pentru toți decid; - 

Pe viitor cai: olițerilor din trupele călări precum şi acei 
ai olițeriior din alte arme ca drepi ia cal, vor îl îngrijiţi la fel 
ca şi caii de trupă: când sunt bolnavi, urmează . ca aceşti cai să île căutați în infirmeriile corpurilor sau la spitaiulol militar veterinar, şi a li sa da medicamentele necesare ea şi cailor de tropă, costul fiind plătit de regimeat din tondul de întreținere 

Nota. — Relativ la asigurarea mutuală contra morței a cailor ofițe» resti, vezi M, O. 13 R. 1912, i 1; Caet de sarcine pentru zemontarca cailor artileriei, mitraltere şi . serviciilor armatei M, U. 14, 0. 1913,  - ! “ : Ideni pentru remontaraa catlor cavaleriei M. 0, 5t R. 1910... 
Comisiunea pentru remontarea cailor armatei M. O. 1914. 

  

şi 13 R. 1gi4, | Da | 
9 ss & Potcoave, “modul confecționări, conservări şi intrebuinţărei lor M. „O. „13H, a 

E 4. Părul dela cozile cailor să se verse obligator tu fiecare an la peal- teaciatu! militer Târşor. O. C. 81 M. O, 33. R. 1912, 

5. Regulamentul provizoriu at trupei cu schimbul cătare[M. O, 16 R. 1915, 
5, Rechiziţiunea la mobilizare a callor necesari căpitanilor Int. dia 

rezervă MO. 24, R, 1818, - a 
< 

N    
    

2, Concnrsuri de călărie şi alergări militare de cai M.. 017 RE O 
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| OOO“OmangrreLe: .? 
| ANEXE LA REGULAMENTUL SOLDELORY -- 
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_s.- 1) Cu tncepare daia | Sopiambie 1919. sporiăda-se saltele did 

„ &ia suni trecate ta tab'ou! dela nota 8 de sib art, 30 dle legea estdaler, „. ritzle alăturate urmează a îi pare îi soatosduață ţa acele snlde, i   , 
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GRADUL 

  

Snida bugatasă 

  

Pe an Pe tună 

  

Geaeral de divizia 

Qeneral de brigadă cowmnadant de 
„ &heale san corp de armată san o 

„.... funețle simplă (5 ani varhime) 

Conera! do brigadă sau asimilat 

Cotoael comardant de brigadă sau o 
„ dintţie simliară (5 gat ivechime) 

Cotanei, acu atimilat | 

 Lbacet, cot, de regiment gat o îunc- 
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Art 8 legea voldei. 

pa a 

IEEGE Pope pp PP MIDI ra tare mut   

Tariiul. No. 5, 

Solda irupei în termen. de serviciu 

    

„PREZENȚA 
  

  

  

7 

  

                

GRADUL SAU FUNCȚIA | .Pe zi “| Pe nina | Pe an OBSERVAŢII 

Le: |8.] Lei!B.|Lei |B Ă 

i na | " Tariia zilnică de hra- 
Trup e Şi marina ț “| nă pentru ţrupe şi ma- 

fină se fixează. prio 
Sergent major 180) 5 | 1292 bug“4 -— în total și pe 
Sergent 130| % | |103/50Siie ministerială. 

„Caporal sau briga- PR | Pentru grăniceri este: 
. ma 10 bani, pe zi, iar ce- 

dier JO] 2 36/5010 chemaţi a urna 
Soldat 105 "3 18125) şcoala 50 bani -pe zi. . 

a. * | 3 35| , IE ăi - 

= za. a 
Grânicerii !) iati a la - 

Sergent - [602 1219 
Caporal 145] 1 î. 116425 
Soldat | 130 10950 
Soldaţi în I-iul an 10) 1 3650] .- 

Notă — la timp de războlu, soda trupei este sporită cu > 20%j0, vezi art, 8 din legea solidelor, 
în 1919 şi notele de sub art, 50 aceleşi lege. - 

pirea iraiulul,; s'a acâr- Relatib la indemnitatea pentru scum 
"dat cu începere dela 1 Decembrie 1918 
- caporalilor doi lei şi sergenţilor-trei iei. 
"țăret se vor afla (nota 6 de svb ast. 50 L. S$) 

as 

N 

pe zi: orl în ce 

PR =, pu = ÎN , . 

A Soldele ia grâniceri s'au Caiculat coalorm iegei 
niceri BM. O, îl R. 7972; - 

astfei cam a fost modilicat 

soldaţilor un leu pe-zi, 
parte a 

  5



   SA S.Jenea. soi ețor. 
  

  

 Tacitut No. Lă 

„- Reţinerile din,solda militarilor și funeționarilor  ... civili intrați. în spitalele militare > 

        

  

     

     

  

     
    

   
   
         

  

  

PUR Rețineri | “ Grade şi funcţii pezi. > Observaţii 
INI N aa . 

ea pote eee n a ae a RR TE 

a) Ofiferi 3 . 

Ofiţeri generali | 6 „Reţineriie se trimit. n „ Colonel” a aie cemrep mare. |.“ Lt-eolonel 
3,50 Hrănirea lu spitale se Maior 
3 ceşte tară astfel, ca Căpitan | 2 5Ojpere cheltuielile ; defi- 

Liocot. şi sublocotenent _ 2 cite nu se admit, 

b) Capii de muzică și funcțio- | |! 
nari civili din armată ; - | E „i - “Cu soldă say diuruă mai mare | _ = ca 800 li N 6 cai _ Între 800-600 li. i d | 600-400, 3 

„400-309, o - | 50| 
„* 300—200 * pa [pa 200--100 7 150) 

“Mai puţin sa. 100 lei Î. so 

) Graa: inferioare pe 

“ Plotonieri,. reabgajsţi, subofițeri Îi dă „de ad-ție şi subofiţeri guarzi a 
-„.. de artilerie şi geniu cu soldă : _ î*:. 10fală mai mars- ca 100 li, | | Il : ; ldem între .100-—50 lei | O |sAdem mai puţin ca 50 lei BO 

   Dă 

1) Vezi ant. 33 din segt'aeniui aoidelor şi adnotațiunile retațive, 

       



  

     

    

Tatal No? 

Alocaţiile de hrană ale ofiţerilor; funcilonarilot “şi 

N 

maeştrilor aflaţi în închisoare fără solidă 

  

  

Gradul sau Îuncţia _ Aocaca | Observaţii 

- Lei | 3 

_Oliţeri generali 5 s 

îi Ofiţeri superiori 10 | N 

"2 Ofiţeri inferiori - 
| _ i 

“Inspectorii muzicitot 

Capii de muzică d. 1 

Funcţionarii cu soldă tunară 
mai mare de-300 lei inciusiv |; 

Capii de muzică d, Il şi bi 

Funcţionarii cu soldă tunară 
"dela 200 la 300 iei... 

Maleştrii şi mecanicii _. - 

“ Functionarii cu so!dă iunară 

    

mai mică de 200 lei: 

- 

- Submaieștrii şi submecanicii 
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Art, 21, 23, 24 legea aotdei. 

  

„- Taditut No, 14 

Priinile şi alocaţiile de hrană pertimpul concantrărilor 
sau campaniei 

  

Gradul sau funcţia 

  

  

  

  

Elev din şcoalele militare îna- 
intat ofițer | 

Oiiţer general 

» Superior 

„inferior 

Elev 

Plotonier și subolițer asimilat] 

Funcţionarii retribuiți ce soldă | 
sau diurn  — 

Până la 150 lei lunar 

 Dela- 151 --- 400 lei lunar 

» 40] — 900 » 5 ,     

  

  

  

  

  
1150 

În Coucentr. ma- ti | 

S | nevre şi aplicaţ | N Cârpanie 

E | Alocaţia ziiaică = 
i de hrană > ş 5 

9 Tr . SG = 9 

| cul pa [ESL ES 
E E EC E trupă îi trupă î z 
IL oi p R_ 

Lei |Lei,Bii Lei:B.| Lei: L=ijB 
j — 

! ' ț 
i gi 

500| : : i i 
| pă i |. 

a | IEI 
3 i 5. [800 5 , 
ij pi Îi ME ' 

si î 3: lsool 3; 
E i E RE 

1|50; 2: 1400 2: 
A ME AR 

î : i - 

]; | : 

50) 751 15. 
E Ma E Ia 

! 
bu N a 
50| 5 15 

d 1:50 

i fi : + 

2-4 3 3 
N NE 
ah 

i 

i . 

Nota, — Vezi art. 23 din legea solda astiel cum afost ma. 
dificat în 1915, retativ la primele de echipare pentru campanie la 
funcționari, șefli muzică, elevi adm-ţie, preoţi, etc. 

- Pentru alocajille “de hrană vezi nota 7 de sub art, 50 din 

   

„legea soldelor, prin care sau modificat aceate alocațtuni, 
. 3 :
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ac - a - a 

= eg - moca re ga ec 

; A : 

  

GRADE ŞI 
. | a a : , i. 

i să | 

25) 

  

” Geheral de divizie... > 

  

- General de: “brigadă și asimilat - . Li 7 

   

    

53 ColGhel în funcţie. sapecpară cu '5, ani i Vechifie ” LB 

Colonel” Şi i psi idea E 

Lt -colonei şi asimilat” - sp i 

ş Maior. „Şi asimilat ci 7 ati voce i să iai “ 

“Maior şi asimilat Ş Și i - ne e a Ra 

„cm şi asimilat cu fani vechime, Pat = : i ? 

Capitan şi asimilat 
li „. Locotenent şi asimhtat , i a 

"1. tr . » 

„ Suplocotenerit Și simţ Ă , Ă ati Ă 

  

si "NOTA CĂ: p- Vezi zi adgotăiunite âşia cati ES anejealsaitazat pentsuaplda 
„dispbr ibilitate e la Olijeri: în. captivitate, .. 

„» idem-art, 33 astțl: cum a fosti moă aificât fy. 98. În dispânib: titaţe 

  

* 

    

" pentru caz: de. bilă său înt:raltați ofera! are ee E Ndafiitreagătiee 
. pgrale, fără aceseriz fără a sa. wma: face dfinstiriuții tmitatea pro 

vină din. felul, e eţi ofera i fo ase na rece    

     

2. General de brigadă în hincţie, Superioară 5 ani vechime. 

  
s: ata Ec E 

 



   
-* Taritul: No, 8. 

„ponibilițate. „=. 
| 

  

   
    

Licenţiare de corp. Suprimare | : e o ! Sau încetare. de: funcţiune. , | PentrucCaz de boală sau „Pentru caz de boală sau In captivitate și după îatoar- infirmităţi timporale înfiemităţi (imporale prove- 
” cerea: din caplivitate, 213 din solaa oite din felul vieţi ofițerului (Solda ante | __ 115 din soldă 

    

  Pe lună : | * Pe zi “| Pe lună I Pe zi Pe lună Pe zi. 
_Lei je. cei [n] cei; Țg. LeilB.| Lei |B.] Lei ȚB.|. 

1300 43 33| : 866|66|' 28/88] 520 17/33] 

    
      

    

„1200)_|.. ao| | .soo| |. 2efee]_as0| | a6i 
1100| | -3066! :733]33] »ala4|. aaol::|:. 14166 „1100 

„$ 

950|]: 31166 „633fa3f' “zilii|, “aso[-“| ol66| | 

800| |  26J66 1.533]33 470 320| | aol66l 7, —         Io [Cza5i | - alis] aaa” 161| 200) | 96 |; |: esa | zile] i 4aalaa!  zalaq] :260l..|. see 

9 

8 
550| | 43 „366/66) +12la2|. 220|. | 7[3 

i 500) 16/66 33333 UI ta], 200) sei | 

|--a66leel 155| “aaulaol .10f87|-+186|66l,' . 6/22]: 
400 |: să 

[300| 1 0] | 200| | efeef. 30 fa) Sie 
+ [206] |.“ sloe| * szalaal” ” sim 104| | 36, 

“|. ao0) -  aalas| +a6eleel - aisel “:ueol                           
       



    

882 | 

Art, 34 la 38 din legea soldâor. 

Solda: de rezervă 

Trecut din oficiu 

tragere fară a ave 
vârsta prevăzută 
de legea gen. de 

în rezervă sau fre- 

PA RU 

Infirmităţ 
stâbiciunca 
porată p o- 
vicții, n. po- 
țelor militara 

  

a 

  

  
  

  

cini gradului: ău 

G R A D E pensiuni dela 

Cu drept la [Cu dreptla 
pensiune pensiune 

Lei |B |Li|[B 

General de divizie — — — —-— 

General de brigadă în funcţie supe- 
rioară şi cu 5 ani vechime — — 

General de brigadă sau asimilat — 

Colonel în funcţie superioară și cu 
5 ani vochime— — ———— 

Colonel sau asimilat — — — — 

Loc,-colonel în funcţie superioară şi 
cu 4 ani vechime— — — — — 

Loc.colonel sau asimilat — — — 

Maior Sau asimilat cu 7 ani vechime 

Maior sau asimilat — — — — — 

Căpitan sau asimilat cu 7 ani vechime 

Căpitan sau asimilat — — — — — 

Locoienent sau asimilat — — — — 

Sublocotenent sau asimilat— — = 
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+) Această solda se plăteşte pe timp de 3 ani sau până ja dobândirea 

-1) Aceste tarife au fost moditicate prin diferite legi apărute ulterior legei
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888 _ 

Tariful No, 9, 

retragere şi reformă 1) - 7 

IRESUT IN RETRAGEKE DIM CAUZELE __ __ [= __REFORMA: 
incurabile sau | infirmitaţi innura- Î.nfirmităţi provinite of i 
mintală ori €or- [bile sau stăbiziuni |d.n «auza unei 3er.] £ veni'ă din felul |mintală sau corpo-| viciu comandat, | £ | Fără drept 
spdarea conoştia [rată ca-e îi pun înj:areît pune în ne- & |, i; îOrE*PUNZAN0ar | neputinţă de a-şi | putinţă de a-şi | 9 [la pensiune eliminare de 3 ori | câştiga existenţă Câştigă existența | — |... 

.. înaintare | - 3 | 
Fara aiepi de * ” 

| __Peniune Făcă drept la pensiune - S | Pe timp-de 
Pe timp de 3 ani]. : 9 un an 
"Pe lună [Pe zi |__Pe sună [joc zi] > iună [Pe z: Pe una |Pe zi 

Le: | B.)Lei] B. | _L e î _|B. Jai B.| Lei [3 HaiȚ 5. |] 5.| Tei Lei 8 

45ă[sojiațta) 4331321 .[44| 975| lazlscl | 25| ok 

400| 113133 „400| [13/33 90! 130 | 3004 Ito 

356|66/12122|  36ulo6ltz[22|: 25| lovls0l= | 275| |9 
a - 

. > Pa 

| -316/601110[52 316/66|.0|54 112|5U23/15] 3 | 237150) 7191 
2 “ 

260|5-| 88| 266160] &f8|  60ul- [20 [5 |23ul | 6ls6 

|. 35| 
241|66| 80: 243|66| 80 545175)18). | | 181125] 6104 

216/6u| 1|22|  216(66| 722] 48715 li6l25i2 | 162150] sia | | a 
183/33| 6|L1 183133] 61 4121501431751 5, | 13.I50| 4l58 

16v/6b] 5/55]  - 16ol66] 5l5s| 375 1260jş 125] |.4l16 
9 

1525 | ee]  155[5] sț18] 350|. [1166]? «| 116|66] 3lea 
3 

13:13] 414 13333 Alaa] - 300| [10| [2.4] 100| | ai33 
» 

100| [ala acoj Țafa| . 225| [7bolE-e| as] [also 
! 3 

80166! 2|8+ 86/66! 2[88! 195| !6(50i "| 65! 216 
. , UI 

Îi Li         
snti funcțiuni ori ocupaţiuni căpătate înainte de acest termen. 
"uoldelor ; veai adnotaţiunile de sub. art, 34 şi următorii din legea soldelor



Indemnităţile 

  

General de torp de armată 

"General de divizie 

General de -brigadă 

| Colonel 

Locotenent-colonel - 

„Maior - 

“Căpitan 

Locotenent: 

Sub- locotenent 

| Inspectorul muzicilor %) 

Sef de muzică principâl 5 

“Sei de muzică clasa | i 

Sefii de muzică clasa 11 și WI 

ze | 

*) Indemnităţile pentru inspectorii şi şefii de muzică, sau calculat 
are o indemnitate de 150 lei pe lună, 

Pi



  

              

  

  

  

          

PE AN PELUNĂ | PE ZI 
Lei „lei B. Lei B. 

3600 300 10 

3000 250|. 8:33 
” 2400 200 666 

1800! - 150 5 

1200 100 33 

„ 960|. 80 266 

720 6o 2 

6og| : 50 „1166 

Goo| . 50 1166 

120|” 100 „3133 
960 80 „26 
720|. 6o 2] 

600 „50 [66 

_]   
după iegea din M, O, 11 R, 1912. Inspectorul muzitilor cu 7. ani vechime, 

 



  

  

ANA RA-al. 

” Indemnităţile 

  

  

  

]) Vezi notete | și 2 de sub art, 12 dim icgea soldelor, prin care 

e 
- 

  

                

o OT 
a Ş s| Se lea 

GRADE ȘI FUNCȚIUAL 25| e m” 
ps | RS EI 5 3 

a Pi 2" 33 GsE 

” (ei |B.| Lei iB.ltei |B 

A) Ofiţeri . 

General de corp de armată. : : 30| 20| 15) 
» „divizie . 25 1665)  12|50 

» „brigadă 22| 1465) 1l| 

Coionel 18 12 9 

Loc-cotonel 15| | 10 7]50 
Maior 13| | 86 6|30 

Căpitan su 1| 30 5|50 

Lo:otenent şi sublocotenent y 6]. 4150 

B) Funcţionarii armatei retribuiţi 
cu soldă lunară 

Dela 1000 la 801 „lei "12 _8 b 
1, 800, 60 » ES 10|. -6165| . 5 

„ 600, 40l „ 865) 55) 4 

„400,301 | ?|3cil 4185] - 3130 

» 300 „201 p 6 | A 365 

„ 200, lol „ 4 2165] - 2 

“Mai puţin de loo lei 2 do 1 

C) Grade inferioare A 

. 
ș 

Plotonieri reangajaţi, subofiţeri de 3 o | 
administraţie şi subofiţeri garzi . = - 

-de artilerie şi geniu d 130 1 

Celelalte grade inferioare Z 0] 40|  0[40



  

  

    

  

  

  

    
  

            
        

887 

! | Tarif No. 11 
4 de mistune | 

i IN STRĂINATATE a) 

- (4) w | 6 
i 1 îi ce Si « . | , 
Sl es |âte OBSERVAŢII 
i Say m: E Sai : 

„|S%e| âs |âăs 
i Ma TB tei [BI Lei [8 

bo 4v 30 
5o [3 2.| la) Indemnitatea de misiune nu se reduce 
44 29|30|| 22 cârd serviciul se îndeplineşte în gar- 
3 23 18|. nizoane deosebite, 
3e 2v 19| 16) la cazul de la No. 2, dacă numărul 
25| | 17130] 13 zilelor de misiune va [i mat mare de 
22 14|65| 11 15 se va socoti: pentru primele 1o 
18 12 9 zile indemnitatea întreagă; pentru res- 

tul zilelor deadreptul jum. din indem- 
nitate iar nu 2/3 

| €) In cazul dela No. 5, dacă numărul 
“ zilelor de misiune va fi mai mare de 

| 20, se va socoti: pentru primele 15 
2 iv 12 zile, idemnitatea întreagă pentru res- 
3. 13130] 1ol- tul zilelor deadreptul jum, din indem- 
17|30 145c| &les| tate iar nu 2/3 

14|90|  g| ol 1:80] NOTA 1—Contorm legei din M, 0.11 R. din 
; 2 8 6 1972 indemnit de misiune pentru şetii de muzică 

> 5 e 4 este: 

Pi , Inspectorul muzicei cu 7 ani vechime 18 lei 
4 2|65| 2 mai nou . 

Set de muzică “Drincipali 13 3 
>. „ Clasal n > 

- „Uşi Il 
NOTA 2. S:Prin ord. M. R. No. 57lo di 27 

Mai 1916 s'a aprobaţ până se va: reveni la tim- 
. puri normale ; 
4 2j55 2 1) Sub, of, adsiie şi reangajaților de toate 
cl8o "080 018 | categoriile 4 ei pe zi (în loc de 2) 

2) Sergenţilor 2 Iei pe zi [in lo: de 40 b,). 
, | 3) Cap. şi sold. 80 b. țindem) 

Sau șiări aceste inci mnităţi. .



  

4 - _ | , i . . : f i „. | . | 

ie SD die Iademnităţile în bani pentru - 
  

Gradul sau funcțiunea 
a 

m ma pie i. , î 

  

Oiiţeri general; e 

„:-. Superiori. 

„ imefiori o 

| Inspestori şi Capii de muzică 
ip 

“ Plotonierii reangajaţi. şi i subotițerii de administraţie, sub- 

  

oliţerii guarz de artilerie şi geniu 

. E | i E - „ Funcţionarii civili 

“Cu. leafa sau  diurnă dela 109 - — 200 lei 

.» . . : p - “p- i >» 200 — 400 » 

mp 400 — 800 
E po n ă îi Să n 800 —1000 » Pa „ d 

 



  

    
    
  

transporturile cu trăsura 
    

    

  

  

  

  

  

  

- pa Pepene app Cauzele cari provoa-ă deplasarea - 
Mutarea definitivă, ala 
detaşare mai lungă Detaşare până la e 
servite e lit tat serviciul limitat. O BSERVAȚII 

indernitate re kilometru ” 
Lei |B|_ lei 8. 

- Această indemnitate se „a 2 1 cordă pentru ţransportul oli-. 
țerului, familiei și bagajelor, - —Ima| Calculându-se pe numărul ki-. 150 0|75| lometrilor ori câte căruțe ar 
întrbuința, * 

1 0|50j . - 

0|75| 050 

0|50 0|25 ” 

0|50 0|25]. ” 

1 0|55 

1/50) 0/75 ” 
Ţ ; ” - E 

2]. 1| ..*          



  

ru i 

  

  

  

    
          
  

: | o 3 . rr Ii ha -- Sa 

pi a Indemnităţile. de 

= indemnităţi de mutare şi cuiiie pentru “| - Indemnități de mulare 

: mutări făcute în interes de serviciu mutări făcute prin îna 

insurat sau Î- insurat sau 

, : Insurat insurat 

- e | cd, | fără copii - Nensurat 2 fără copii 

GRADUL == 5 

3 el=| 5 |zls5|elslel5 

Lei | tei | Lei] ei || teil] Lei | 1şi Lei |- Leii Lei 

General de| | | N a , | | 

divizie 1900|1500|600|1500/400; 1500/450|750/309,750   
General de 
brigada. |900     1200|600|.200l4u120u[;504600)300'600 

  

- „Colonel |7o8 1050l500 1030|30011050]350425/250]525 

„| Loezcolonei 00) 800500] 8004300) 80/350/400/250,400 

  

Maior. [100] 640]500] 640800) 6408502025020 

: Capitan - [500 540 300] 540 200.540]250)270 1501270 

Locotenent [300| 45alao0[ 450300] 450250 225|150|225 

- Sublocoten. 500 450lsuo| 4501300). 450|250/225/150/225 

- Jispector de A o „| 

„muzică 7-C] soils00! 800|30| &00]350;400|250400 

Dă “Şeti de na _ a 
| 

ia „zică. princ, |râi 640500; 640/3090) 640|350/320'250]3
20] .   

300) 54:01 54020 do, 2 4250 27050270   
  

                                   Ş. REA 2 d: : N 3 N i 

d a şi i Boo saobo a5ol0ol 450 25020 

sa inspezrurii şi sri 6 uzi, sa ca „sist indetni  
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mutare şi chirie .    

    

Taritul | No. 13, ” 

      

   
intare |; 2 
  

şi chirie: pentru. lidemaităţi de mutare şi chirie făcute pn. - 
__ dislocarea corpului 1|4 ” 
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. EL . 
9 » e + Si | Ss | si ss A 3. ji = 5 3 3 = 'Z = 5. = 5 z 5 = 5 9 

j R , - . Lei || Lei'B.| Iei | B.ij Lei | B. ||: Lei | B.|i Lei | Bi Lei Lei| B ! | 
      

  

    
-“hăola2a| 

   

   
    

„ |O0j276           „+ ioolas 
i I- 

d 
Su
 

1225] |375 

175| [160 

    
125|. 135 

125| [112150 

175| [200] 

175| 1160 

123| 1195 

175! [262l50h25). [262150 

125| |L12l50 

125 200 

125| 60             125| |112|50| 75| 112]50 
"8-a cin MIO. n 

75 12159 

150| 375| l1vg 

75| |L12150| 

75 

75 

        
ur) 

ii, 

1135] 

112156 

112/50 

209 

160   i 
h
i
o
e
m
n
i
t
ă
ţ
i
e
,
 

de
 

c
h
i
r
i
e
 

pe
 

l
u
n
ă
 

se
 

c
a
l
c
u
l
e
a
z
ă
 

1/
6.
 
d
i
n
 

ta
ri
f,
 

în
 
c
a
r
e
 

se
 

a
r
a
t
ă
 

    n.
 
Xi
mv
in
 

ac
es
to
r 

in
de
mn
it
 

| 
ți 

pr
ev
ăz
ut
 

de
 

art
. 

14
 

şi 
15
 

di
n 

le
ge
; 

ac
es
t 

ma
xi
mu
m 

3 a 

se
 

se
du

ce
 

jo
tr

iv
it

 
co
nt
ra
ct
ul
ui
 

şi 
d
i
s
p
o
z
i
ţ
i
u
n
i
l
o
r
 

-a
rt

. 
30

, 
33

 
di
n 

re
gu
la
me
nt
, 

 



    

Taritul No. 15. 

 Indemnitatea de ambarcare pentru ofițerii combatanți, 
ofițerii mecanici şi ingineri, câ-d suni ambarcaţi pe vase *) 

N 

  

  

  

Elevii din școala de artilerie, geniu |. 
şi marină (secţia marinei) 

Oliţer inferior în subordine 

Ofiţer inferior comandant sau se- 
cund pe vas comandant de ofițer 

" superior sau ofiţer . mecanic şef 
„al maşinelor 

Ofiţer, superior in subordine sau 
misiunea timpoșară | 

Ofiţer superior comandant sau şei 
de stat major ai escadrei 

Comandor comandart al escadrei, 
sau şet de stat major at mari- 
“nei sau în misiune timporară, 

Contra-amiral comandani. al es 
- cadrei sau şef de stat major al 
“marinei sau în misiune timpo- 
rată 

“Conta. amiral comandant al ma- 
| rinei - 

| Vice-amiral         
  

  

—. PEZi: 

in apele | în apele 
ării streine] OBSERVAȚII 

Lei |. Lei |8. 

| luderinităţile de" 
2 3 +mbarcare se reduc 

(a jumătate fâră-a 
Ă ii mai mici de 4 lei 

4 6|. pentru aijerii su- 
-| ” Îoesiori şi de 3 iei 

„pentru cei inferiori, 
când vasul este în 
armament,  desar- 

.: ” Imament sau nedis- 

5 7! 'looaibili mai mult de 
“lo lună, 

6 3|. 

10 12 | 

12 15 

15| | 20 

20| | 25| 

25| | 30 

!   
—sj asilel cun a fost moditicat prin 1, D. No, 3207 M, O. 19 R. 1912.
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„ Tariful No, 16 

      

  

              

    
            
  

Indemnitatea de ambarcare pentru mâieștrii militari funcțio- nari şi sporul de hrană pentru trupele marinei, când sunt ambarcaji pe vaşe *) 

Pe zi 
Pi = GRADUL In apele [in apele Observaţii , țări streine 

Lei =B | Lei |B| 

Submaestru militar, civil, sub mMencanic şi timonier ” 1 2 

Maestru militar în subordine, civi] 
şef de maşină . 2 3 Ă 

Maestru militâr comandant de vas | - sau șef de mașină "| 3 4 

Trupa 

, : J ; Spor la alocația de hrană 
-regulamentară 

_ 
|| - sotaat | 
NI Caporal A 20 40 
| Sergent a - NE , * NE: + Elev.din şcoala de marină a 

ac] aj: Plotonier şi subofițer asimilat „7 | 
- Ji 

| - 1) Plutonierii de orice grad 'când sunt ambarcaţi pe vasele “matinei, _ - Militare, au drept la indemnitatea prevăzută pentru sub maieştrii militari, iti "adică 1 leu în apele țărei şi 2 lei în apele străine, în: “locul Sportului. de ici 040 D, M. 265 M. O, 15 R. 1914. , i 2) Sub maeştri milit. când sunt îmbarcaţi ca șefi au drept la aceia și i ind, de imbar, ca maeștrii (2 lei ţară 3 iei străinătate) M. O, 19, R. 1915. ! 3) Idem. Plotonierii şefi de “specialitate M. O, 14 F „19i6. *) Astfel cum a fost modificat prin. î. D. No. 3267M, O, 19 R. 1912 Notă, — Tariful No. 17 relativ la indemnităţile de serviciu pentru Oliteri şi trupa din grăniceri a fost complect modificat prin art, 202 din „Yegulam, legei corpului de grăniceri M, O, 22 R, 1912, i    



    

"894 

  

Anexa A din regulamentul soldeloer ') 

INSTRUCŢIUNI 
pentru ţinerea controalelor nominale sittaţiilor 

A 

zilnice și Statelor nominale 

Cuut: oulele pe ulru oferi 

Peutru fiscare corp de trupă sau serviciu, se ține un 

singur control nominal de. către căsierul corpului sau șelul 

clasei. In acest coutroljae înscriu : ofițerii, funcţionarii civili, 

„ plotoriierii şi reangajaţii subofițerii de administraţie, subo- 

fițerii guarzi de artilerie şi geniu și maeştrii ; cu alte cu- 

vinte tot psrsonalui prevâzui în buget cu solda dela acelaș 

„articol bugetar. Sa 

“ Companiile cari fac corp separat însuriu pe ofiţeri şi 

celalt personal în controalele trupei la începutul lui. 

Ofițerii se înscriu în controale pe grade, în raport cu 

efectivul bugetar : pentru fiecare grad se destină două lo- 

curi (deapărţituri), pentru a se putea: înscrie cei veniți în 

urma formări: controlului. 
Otiţerii înaintați în grad, dacă rămân în corp, se şterg 

"din control de la vechiul grad şi se înscriu la cel nou. 

După ofiţeri, se înscrie celalt personal, pe categorii, 

urmâudu-se aceleași regule. | 

Se şterg din coatrol toţi acei cari încetează de a face 

-parte din corp, sub orice motiv cari le ridică dreptul de 

a mai avea vre-o alocaţie de soldă. 

Controalele se vor reînoi la începutul fiecărui exer- 

ciţiu bugetar, Ele pot continua şi în “anul următor, dacă 

există locuri suficiente pentru a se reînscrie în urmă toţi 

ofițerii şi celalt personal al corpului. 

Mutaţiile se înscriu în coloane, după ordinea iviri lor 

Ca mutație sa consideră orice schimbare în poziţia ofițe> 

-rului, care provoacă o încetare sau schimbare de alocaţie, 

ori servă de bază pentru alocaţiile viitoare. 
- 

1) Parte din dispoziţiunile cuprinse în anexele A B şi C din regu- 

lementul soldelor, zu îost modificate şi puse în condordanţă cu 1, D. No. 

2149/9:2 prin care sa introdus câteva modificări în acest regulament, 

Se publică mai la.vale, dupe instructiunile lit. C. modificările aduse 

prin D. M. No. 134 M, O. 12R şi D. M, No. 183 M. O. 13 R. ambele din 

anul 1912, 
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Contronlele pentru trupă | , | 
i Fiecare Companie escadron sau baterie, făcând parte 1 dintwun corp de trupă, îşi întoumaşte controlul său no- minal în regiateul de administrație la începutul fiecărui i - exerciţiu bugetar sau la îufioțarea de noi unităţi. | 

mai acei cari sunt plătiți cu solde fize şi a căror lichidare 

| 

| 
| 86 face lunar cu state, 

N 
| 

La compania de depozit se înscrie tot personalul care nu figurează la companii. 
După ce se lasă un număr îndoit de locuri goale, A pentru înscrierea noilor reabgajaţi însumaţi, se numero= i tează controlul, începând de la No. 1 până la fine şi se | înscrie restul de oameni pe grade adică : sergenţii- majori, | „sergenţii, caporalii şi soldaţii, pânându-se în urma gradu- | lui și luucţia pe care o îndeplineşte îu companie, ca; furier i teboșar, cornist, cismar, etc. i i 
Pentru fiecare grad se lasă goala un număr îndoit de __ locuri, pentru a se înscrie în cura! anului noui veniţi, 
La escadroanele cari au trupă cu schimbul, acești Oameni se înscriu în urma soldaţilor trupei “permanente, 

după ce se rezervă un număr shficient da locuri, pentru a se înscrie contigentul de recruți și oamenii îasumaţi în ” cursul anului. a o 
Oamenii puși în subsistență legală, de la o companie 

la alta, se înscriu între oamenii permanenți, la râudul care 
urmează. Sa e 

Complectaşii şi rezerviștii concentrați se înscriu în,con- . 
„troale, după gradal ce au, în urma trupei activa. 

Controalele pentru cai şi alte anânal» 

Ma Controalele nominale pentru cai şi alte animale se țin 
În registru de: adminstraţia, ca şi acela ale oamenilor, însă 
numai de către trupelă călări. | | ea 

La trupele pedestre, casisrul ţine nn singur control 
” pentru toţi caii aparţinând ofiţerilor sau Statului, 

  

po
at
a 

acei de trupă, în ordinea numerilor matricole, .. .   |     pe 

wi + Se înseriu mai Întâiu eaii proprietate a ofiţerilor apoi 

ie - Se înscrie, pentru memorie, mai întâi plotonierii şi i reangajaţi, pe grade, categorii şi în ordinea vechimii, nu- . 

7” 
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„La escadroanele teritoriale se înscriu în urmă şi caii 

- aparţinând trupei cu schimbul. 
Caii ofițerului. din .statmajorul corpului se. înscriu la ” 

escadroanele la care se hrănesc; tot astfel se Înscriu'și caii 

ofiţerilor străini corpului, cari ar fi puși în subsistență legală. 

După fiecare categorie de cai se lasă libere un nu- 

măr îndestulător de despărţituri, pentru a servi la înscrierea . 

cailor cari s'ar însuma în cursul anului. îi 

Celelalte animale pe cari le:ar poseda corpurile se 

încriu în urma cailor. - SE 

Procedăvi la înscricrea mutaţiilur 

"Poate schimbările cari se produce: în situaţia oameni- 

lor sau. animalelor și cari dau loc la o schimbare în alo- 

cațiuni, provoacă o mutație care se înscrie în controale, 

în despărțitura respeetivă, în ziua când sa întâmplat, când 

se trece şi pe situaţia zilnică. - Si 

La începtul anului când se formează controlul oame- 

pilor prezenţi, nu li se face nici o mutație, ei fiind con- 

sideraţi ca prezenţi prin faptul înscrierii în control, za aflat 

sub drapel. Celor cari la 1 „Aprilie, data întocmirii con= 

_trolului, s'ar afla într'o poziţiune' de absenţă, li se arată 

această poziţiune ; exemplu: 1 Aprilie spital dela 16 De- 

- cembrie, 1 Aprilie concediu de la 23 Decembrie, etc. 

Mutaţiile se redactează pe. scurt şi pretiă, astiel: 27 

Julie intrat spital. 30 Iulie ieşit; 2 August concediu, | 

-Octomvrie întors. Lunile şi cuvintele se vor scrie prescur- 

tat astfel: Jan. (Ianuarie), Fevr, (Fevruarie) Mart. (Mart- 

tie) Apr. (Aprilie), Lun. (lunie), Iul. (Lulie), Aug. (August) 

Sept. (Septemvrie), Oct. (Octomvrie), Nov. Noeimvrie), Dec. 

(Decemvrie), Intr. (Intrat) Con. (Concediu) Spit. (Spital, 

Concent. (Concentrat), Man. (Manevre), Instr. (Instrucție), 

Dez. [Dezertare). etc. Se prescurtează numai acela cuvinte 

ale căror sens Este priceput și. nu poate daloc la înţeles 

greşit. e - 
| Mutaţiile sunt sprijinite de acte justificative: bilete de 

concediu, spital, ordine de zi, situaţii zilnice. Cele înscrise 

"greşit se taie cu o.linie şi so înscriu din nou. 

Rectificarea în date, dacă nu există acte justilicatives” 

„se face prin ordin de zi, după o anumită constatare,
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0 - o Mlitayii 3% şterg din. controale câud încetează defini- „tiv de a mai ramâne în efectiv. Ştergerea .sa: face print'o + linia” trasă” oblir!de: sus::îr jos; dela stânga spre dreapta, » 2dăi atât pestă nula și: apoi în toată despărțitura desti- * 'mătă-Tâutăţiilore tr po 
Militarii înaintați, dacă rămân în aceagi compania, se şterg dela vechiul giaud: și: se” înseziu [a cel nou, făcându- se mutaţiile în amândouă locurile. 

ai n timp de 'făzboi, dată campania ar dura peste un gi dei a pie m eee pe m o tip» Diutaţiil Sxercifiălui, d0u Se înscriu în urmă, arătân- „=::0W=38, la, început anul, astfel. :1910 intr. spital 20 Apr, 

. 

:rIeȘil; sîn' acest -caz se adaugă foi albe pentru trecerea efec- „2tivelor 'zilnice, -:dela- începutul registrului de administrație, ”- dacă Onmenii noi veniți nu ar mai avea loc dea se înscrie. ? “4 e Mai sa i Ec: . i 

pari: En 

1% Prib'situăţia “zilnioă: compania raportează corpului sta- . ” rea'electivului oamenilor 'și cailor, variațiunile efectivului 

creștere a. efeoiivului, precum şi. orice „cereri relative [a adiministrație.; .».: a | Când nu sunt vâtiaţiuni în efectiv Și nu se face nici „0, cerere, situaţia se prezintă în alb, cu meiițiunea ” nu este, nici 0 variaţiuas, şi ici o cerere, . Companiile” îuserin zilnic efectivele lor în registrul de „ adiministraţie, după care prezintă, la raport, situaţia zilei, 

cari. dau log la schimbări de alocaţii, de - creștere - sau des- 

pe 
se 

în alte garnizoane se trimet' prin poştă. 

„"ioari: trebuie să fie la fel cu cea din registru. Acele aflate 

” Comandanții 'de Vatalioane, după ce se asigură că si. tuaţiile sunt bine întogmite și cuprind starea reală a efer- tivului, le: vizează -și le transmite casierului, care le păs- “trează în dosar: separate: pe cQmpânii și pe luni, pentru ă servi la: verilicatea “foilor! de zile numerice. 
a ! Bituaţiile nu se înapoiază companiilor sub nici. un : „motiv şi regtificări la ele nu se admit dacât pe bază de „acte şi în urina constătării : comandantului batalionului, fă- 

cută pe raportul companiei şi după aprobarea comandan- 
_tnlui eorpulpi. 

" Companiile cari fac corp” aparte nu întoomesc situaţii 

57 

r
i
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zilnice; ele înscriu efectivul şi variațiile în situaţiile regis- 

trului administrativ. a | 

Situaţiile se păstrează de casieri până se verilică îoile 

de zile de către serviciul intendenţei, după care se destin- 

țează, dacă nu sa ivit nici o contestaţie asupra aloeaţiilor. 

State nominale 

Statele nominale sunt actele justificative cari servesc la sta- 

bilirea şi ordonanţarea drepturilor cuvenite sau sprijină alocajiile. 

Ele se întocmesc pentru ofițerii și funcționarii civili, pentru plu- 

tonierii şi suboliţerii reangajaţi cu solde fixe de toate categoriile. 

Asemenea pentru rupa cu sehimbul, complettaşii, rezerve, mili- 

ţii, ete, concentrați pe un timp determinat pentr instrucție, 

manevre sau alte cauxe, când lichidarea se face dela alte articote 

bugetare sau se plătesc de alte departamente ori autorităţi streine 

- armatei ; căci, dacă se plătesc dela acelaşi artic! bugetar cu al 

trupei permanente, alocaţiile se fac după control, ca şi pentru 

trupa permanentă, prin foi de zile numerice. | 

Notă. 1.—Vezi ârt. 1,3 şi 4dia D. M: 183/1812 sub anexa C, 

- selativ la întocmirea, statelor pentru seangajati, concentrați, furaje 

şi lemne. | 

Nota 2. — Se întocmesc state nominale în dublu pentru 

hrana milit. trataţi în spitalele seciet, Crucea Rosie. precum şi 

pentru plata soldei personalului: mobilizat şi detaşat la acea 

societate D. M. 530 M. 0.30 R. 1914, , 

In statele trupei se arată: corpul şi compania, felul concen- 

trărilor, numărul anual, matricol, numele şi pronumele oamenilor, 

mutaţiite, numărul de zile şi drepturile cuvenite ca solâă şi 

hrană. " 

- Statele se întocmesc: - i 

| 0) Pe lună, pentru ofiţerii și funcţiouarii civili, pentru plo- 

tonieri și subofiţerii reangajaţi cu solde fixe; 

b) Pe perioada schimbului ordinar, ctim este hotărât a se 

face schimbul; 
, 

c) Pe întreaga perioadă de concentrare exfraordinară; 

d) Pe tot timpul concentrării la instrucţii, manevre, etc. 

| Dacă lichidarea statelor ee concentrări extraordinare pentr 

instrucție, manevre, etc, urmează a se face dela alte articole bu 

getare decât acelea. ale trupei . permanente, comandanților di 

companii li se avansează sumele cu chitanţe ; statele se întocmesc 

în trei exemplare şi însoţite de actele justilicative, se dau casie 

pului la te:minarea concentrării 1), când se lichidează și se des 

7 

1) Toate statele trebuiesc să cupiindă ceitilicarea comand. de com: 

panie, cu Indicarea expresă ca suma dia stata primit-o dela casieru 

g9rpuluia 
. 

Die
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Îilnţează chitanțele, iar actele îmborderate se prezintă comanda- mentul respectiv pentru a regula rambursarea corpului, (Vezi nota de mai sus), o. 
Companiile cati trimit Oaimnenii a forma detaşamente admi- nistrate separat, intocmesc state nominale întrun exeinplar, cari se trimit comandantului detașamentului, pentru a-i servi la în- scrierea oamenilor în Controale, eând ei ar fi Petpanenţi, sau în state dacă sunt în alta categorie. ” E La terminnrea serviciului şi desconcentrarea oamenilor, co- _- mandantul detasamentujui comunică fiecărei companii mutaţiile . ivite oamenilor şi serviciul electuat, spre a se înscrie pentru me- morie, în controlul nominal din registrul de“ administraţie. N ___ Aceeaș regulă se urmează la concentrări şi manevre, când namenii dintro companie se dau Provizoriu în serviciul altei * companii pentru complectarea efectivelor, 
Cei cari ar fi daţi ia alte corpuii, vor fi consideraţi ca: dclaşaţi şi Ji se vor aloca drepturile cuvenite la corpul unde fac serviciul. | 
In caz de mebilizare; oainenii cari s'ar. irece dela un corp său companie la alta pentru egalarea efectivelor, se mută defi- nitiyi 
Şe întocmesc state nominale model No, 125 şi pentru re- cruţii, complectaşii, rezerviştii şi dezertorii, cari s'ar trimite tru- pelor, prin comandantul cercului. de recrutare, In aceste state, întocmite în dublu exemplar, se arată zilele pe care au fost hră- niți oamenii, Unul, certjlicat: pentru primirea lor şi pentru zilele pe cari au fost îndestulai, se înapoiază cercului de Tecrutare, ... celălat se păstrează la Corp, pentru a justifica începerea alocaţiilor, Comandantul cercului de recrutare, primind statele certiii- cate, le îmborderează şi le predă casierului, pentru justificarea avansului primit. Ele se trec în urmă în cheltaeli la fondul hranei, 
Pentra iurajui trupei cu schimbul, alocaţiile se fac. ca şi la trupa permanentă. Dacă concentrarea sa făcut în interesul altui departament sau autorități străine armatei, se tormeză state ca 

şi pentru oameni; în ele se arată suma de bani, cuvenită după tarife, precum şi cantităţile de furaj socotit pe numărul: zilelor " de prezență, 
„Modul de lichidare a turajului consumat în contul altor departamente, atât în privința celui distribuit din depozitele ar- 

matei cât şi pentru cei cumpărat expres pentru aceste concen- 
trări, se va hotărâ de minister prin ordine speciale, ce se vor da - pentru fiecare caz în parte. 

Notă, — Vezi în această privinţă „art. 3 şi 4 din D. M. 183/1912 trecută sub anexa iit. C de mai jos, 

Acte justificative 

: Mutaţii le înszrise în controale şi care dau loc la variaţia 
+ „Xfectivului şi alocaţiilor, trebue să fie sprijinite de acte juatilicative,



9U0 

Aceste acte sunt: 3 Se 
Ordine de zi, bilete diverse şi state, 

Se justilică prin ordine de zi: însumările, reangajerile, mu- 

tările, înaintările, subsistențe, judecată,: trecerile în complectare, 

rezervă, miliții, e!c.; ştergerile din controale prin: moarte, dezer- 

tare, dispamie, etc. i i 

Se justifică prin bilete : întrările și ieșirile din spital şi con- 

cediurile, | | - 

- Statele sunt pentru: plata soldei ofiţerilor şi celuilalt per- 

sonal, concentrări diverse ale 'trupei cu schitbul complectașilor 

rezerveldr, milițiilor, numai pentru a justifica ălocaţiile. 

Lipsa la apel a oamenilor se' constată prin situaţia zilnică 

Ordinele de'zi se menţionează îi mutație, fără a se scoat 

copie dupe ele. | - | 

Anexa lit B din regulamentul soldelor 

- INSTRUCŢIUNI | 

pentru îptoctpirea 'actelor car! : stabilesc dreptarii 

la alocaţii eâvenite oamenilor şi animalelor 

State nominale pentru ofițeri 

Soldele ofiţerilor se lichidează delinitiv lunar prin state no 

minale. SS i e 
: La 10 ale fiecărei luni, corpurile de trupă şi serviciile arma 

tei întocmesc stăte> nominale triple în cari se cuprind toţi oi 
țerii din corpul de trupă, serviciu sau clasă respettivă, cu drep 

turile de soldă cuvenită 'pe “acea lună. | | 

Aseste ordine se cuprind: 
a) Gradul, nimele şi pronumele ofiţerilor; 
B) Mutaţiile luate după controlul nominal al oiiţerilor car 

servă a stabilirea alocaţiilor potrivit poziţiunii în care se afl 

ofiţerul : IE | 
c) Suma brută de ordonanţat; m 
d) Reţinerile ce se fac din soldă şi cari se împart în: 
1. Reţineri în profitul Casei pensiilor: 10 la sută pentr 

pensii, sporul șoldei la cei înaintați, un sfert pe primele două lu 

la cei noi numiţi. Ma a 

__2, Reţineri pentru tezaur (dacă se 1ac).. Sa 

Aceste rețineri se deduc din mandatele de plată şi se fac ve 

nit, de agenții plătitori, la fondurile respective. | 

3, Pentru spital nu se va face nici o reținere în stat, sume! 

cuvenite se vor reţine “din drepturi!e olițerilor şi înainta cu sta 

separate spitalelor, procedâadu-se în acelaş mod ca şi cu sume! 

ce se trimit înshisorilor militare.
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4. Scăzându-se totalul reţinerilor din suma de ordonânţat, rămâne suma de plată ce se covine ofițerului sau funcţionarului. 5, In ultima. celoană se trec dările cătțe Stat sau comună, pe cari ofițerul este obligat â le plăti singur, prezentând rece- pisele casierului, care notează numărul recepisei . și percepţia unde s'a plătit, | a Aa 
Pentru plata dărilor, ofițerii se vor conforma ordinului cir- cular No, 6 M. O. 3/910. i . 

„Două din state se semnează pentru prezenţa îa. serviciu, la întocmirea lui, de toţi oliterii, pentru cei detaşaţi sau absenţj, semnează ajutorul comandantului sau şelul tlasei. ” 
„Statele se înaintează ordonatorilor, cari după ce le verilică, emit mandatul de plată la 20 a fiecărei luni, Unul din state cu | 

semnătura de prezenţă se alătură la mandat, celalt rămâne la biuroul ordonanţărilor, iar at treilea servă la plata soldei ofile- 
rilor, cai semnează pe margine de primirea sumei cuvenită, 

Acest din urmă stat, pentru ghlerii- fără trupă, cari nu au 
gestiune, se trimite ministerului, pe' lângă conturile 'lunare ale 
ordonatorilor secundaii; iar cel al, gorputilor de trupă. şi servi- 
ciilor' cari au gestiune, după ce se plăteşte, se trec în primiri şi 
cheltuel! la fondul soldei. a 

Dacă excepţional, după primirea soldei ofiţerul îşi schimbă 
poziţia, asiiel că i se modifică drepturile la alocaţii, diferențele 
în mai mult sau mai puţin se vor adăoga sau scădea din statul 
lunii viitoare. o. | 

Pentru corpuri, servicii sau stabilimente, tot în statul de 
soldă a ofițerilor se cere:. - , 

a) Solda funcționasilor civili prevăzuţi la același articol 
bugetar; | | | o | 

E "5) Solda plutonierilor, reangajaţilor, subofiţerilor de admi- 
" fiisirajie şi a suboliţerilor guarzi din artilerie și geniu; 

9 Solda maeştrilor prevăzuţi în buget. -_ 
ejinerile legale se varsă la casele respective. 

In principiu pentru tot personalul cu solde fixe și prevăzute 
Ja acelag articol bugetar, se întocmeşte un singur stat nominal, 

Soldele ofițerilor detașaţi precum și a subotiţerilor reanga- 
'4ali şi a funcţionarilor civili, se alocă şi se plătesc de corpurile 

unde aceştia fac serviciu, în caz că detaşarea e. mai mare de o 
I| lună sau nu este în aceeaşi garnizoană, 

Corpul de origină-trimite celui unde se află detaşaţi, certi- 
' ficatul de încetare de plată, împreună cu toate piesele, pentru 
efectuarea. reţinerilor. | Aceasţă regulă se aplică numai atunci când soldele pentru 
„toate corpurile şi serviciile armatei se allă prevăzute la acelaş 

i] articol bugetar, o 
Soidele ofiţerilor aliaţi în străinătate în misii, sau la studii, 

| se trimit anticipat ministerului sau direct olijerilor,' după ordi- 
“| nele ce se dau,
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Foi de zile numerice pentru trupă 

“ Penteu lichidarea drepturilor de seldă cuvenite trupei, com-. 

paniile întocmesc la sfârșitul fiecărei luni o foae de zile nuime= 

rică, pentru acea lună, cenform modelului No. 33. 1) 

Această foaie cuprinde următoarele părţi: 
Partea I: marşurile sau deslocările făcute de companie, cari 

dau loc la schimbări de alocaţii, cum şi explicaţiuni asupra 

acestor drepturi, de pildă: IE | | 

IN „Concentrat la Bucureşti la 1 Septemvrie 1910, ordinul de 

zi No, Ra a 
„Plecat la 8 Septetnvrie, pentru manevre la Focşani, ordi- 

nul de zi No, | SE E 

„Inapoiat la Bucureşti Ja 28 Septemvrie 1910, desconcentrat 

la 30 Septemvrie, ordinul de zi No... - 
Sau: | 

Mobilizat la: 1 Aprilie la Roman. Concentrat, la laşi la 3 

Aprilie, ordinul de zi No...; etc. a Na 
Se esplică drepturile de alocaţii la soldă, după buget sau 

solda de campanie, ară'ându-se când s'a început şi terminat și . 

ordinele prin care se lixează. . Da 
Pentru: alocaţiile de hrână, se arată deciziunea ministerială 

sau ordinele care le: fixează sau modifică. o 
Când se hotărăște a se distribui hrana în natură, se arată 

oidinele și data începerii, terminării, şi tarifele fixate, Asentenea 

pentru suplimente și înlocuirea merindelor. Ra 

„Partea II cuprinde efectivul zilnic al companiei cu dreptul 

de soldă, care este reproducerea exactă a situatiei zilnice a pre- 

zenţilor trecută în rpgistrul de administraţie. | 
Efectivul prezent al companiei se înscrie pe "grade şi cu- 

prinde toţi oamenii cari au drept la soldă şi hrană. 

__ Zilele de soldă se despart pe grade, iar cele de hrană pe 

telul alocaţiiloy fixate și pe naţura tor: în bani sau la ordinar. 

Totalul zilelor de hrană în bani şi la ordinar trebue să fie 

egal cu acel al zilelor de prezenţă, (cu și fără soldă). 

In coloane „Fără soldă“ se înscriu toţi oamenii cari nu au , 

drept la soldă, ci numai ia hrană, (judecare, închisoare, etc.). 

Dacă în cursul lunii se mobilizează trupele şi, prin urmare 

începe a se aloca solda de campanie, se Întocmesc foi da zile 

separate pe aceiaşi lună, cuprinzând: cele întâi, zilela dela înce- 

putul lunii până în ajunul mobilizăsii şi celelalte din Ziua mobi- 

iizării până la finele lunii. | i 

"Tot astfel se procedează şi la punerea armatei pe picior” 

de pace, o o p 
e 

1) Foile de zile mai. setvesc la controlarea zilelor şi sunielor trecute 
Ja venituri în livretul deordinar şi acelor din statele nominale pentru 

plata branei în bani, ” -  
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In campanie solda se plătește numai oamenilor prezenţi în 
electiv, la efectuarea plăţii, pe numărul de zile ia care ar avea 
drept. Sumele alocate penten oamenii absenţi în ziua de plată a 
soldei ca: dispăruți intraţi în spital şi morţi pe câmpul de luptă 
se varsă la fondul de întreţinere cu state nominale Md, No. 125. 
Dacă parte din aceşti oameni reintră în efectiv, drepturile cuve- 
nite lor se constată după statele de mai sus, lise plăteşte cu stat 
nominal și suma se trece în cheltueli la fondul de întreţinere. 

-Ordin circular No. 2 relativ le complectarea intrucţiilor 
anexa li! B din regulamentul sodei în armală 

(M, 0. 3 R. 1911) 

Având în vedere că în regulamentul legii asupra soldei în 
armată nu se prevede ce destinaţie se dă soldei alocată dame- 
nilor pe zile servite şi cari la epoca plăţii se găsesc în poziţiuni 
de absenţe ilegale ca: lipsă la apel, dezertări etc. 

Având în vedere că pentru timp de războiu intrucţlunile 
anexa lit. B din regulamentul solde! prescriu că solda unui ast- 

„fel de oameni se varsă la londul de întreținere, de unde se scoate 
"şi se plăteşte la înapoierea lor. . ” i 

Pentru complectarea intrucţiunilor de mai sus se dispune 
urinătoarele : | 
„Ark 1. — Dispoziţiunea prevăzută de instrucțlunile anexa Îit. 

B din regulamentul soldei se va aplica şi pentru timpul de pace 
prescriindu-se insă. acest drept la 31 Maitie când se închee exer- 

„Ciţiul financiar. o 
Acest ordin va servi ca complectare la înstrugiiunile anexei 

ii, B din citatul regulament. - 
„In coloana „Rezumat asupra cauzei care moditică situaţia 

efeciivului“ se arată pe scurt aceste cauze ele fiind arătate în 
detaliu pe situaţiile zilnice, cu cari se pot conirunta. Es ia 

„ziua 2-a (1 întrat spital), la 5 (2 duşi concediu), la îl (| ieşit 
spital), la 20 (2 cu hrana în bani) eic. 

Verilicarea efectivului și zilele de soldă, se poate face cu 
uşiitință, La l-a zi a lunii se numără oamenii după control și 
toate adăogirile sau scădenile viitoare decurg din mutații. Ase- 
menea verificare, după control se poate face pentru orice zi a 
"unii observându-se mutaţiile, | ” . 

Dacă verilicările se ae la birourile serviciului de inten- 
dență, se înaintează şi foile de zile ale lunii. procedente, pentru 
a se putea controla zilele de la începutul lunii, la fiecare. 
companie. o 
„La. finele acestei părţi sse pun adăogirele sau scăderile în 

electiv, constatate că nu au fost operate în ziua fixată din cauze 
diverse, Ele trebuiesc justilicațe, alât pentru adăogiri cât şi pen- 
iru scăderi. -



    

904. ŞI 

In regulă generală, oamenii primesc. drepturile cuvenite lor 
de la corpul unde fac serviciu iar-nu de la:cel în, care con-: 
tează. Corpul de origină va comunica celui unde omnl-este inutat 
sau detaşat, data până la care i-s'a făcut alocaţii, Se exceptează . 
oamenii nutaţi sau detaşaţi la servicii: cari. nu fac gestiune. 
pentru care drepturile .lor continuă a se: cere tot de vechiul corp “ 

trimeţând “serviciului respectiv suma cuvenită ;orhului  - .: - 
In - principiu trebue să se. calculeze . că, oamenii: trimişi. unui - 

corp prin mutare, să fie însumaţi numai pe 1 şi 16 ale lunii și. 

ordinele date astiel ca omul să lie ajuns ia companie în aceea zi 
Excepţiuni nu, se va face decât în caz. de războiu, sau când mu- 
tarea trebue să fie făcută pe o altă dată, e 

- Când din diferite împrejurări oamenii nu au sosit la com- 
panie în ziua mutării sau detaşerii ei nu se trec în efectivul 

prezenţilor de cât când sosesc. Până ia această dată se plătesc 
şi se-alocă de vechiul corp, comunicându-se noului :carp' aceste 
date pentru a se justifica începerea alocaţiilor.. iN aa 

__ Tot astiel se: procedează la scăderi; când oamenii 'ar îilost - 
mutați pe o zi anterioară şi ordinile nu s'au primit decât mai: - 
târziu, astfel că nu Sau putut scădea din efectiv pe aceea zi, In 

acest caz alocaâţiile la noul corp încep de la data comunicării 
„până când omul a fost plătit în realitate şi alocat la vechiul corp. 

Asemenea rectificări trebuesc însă: înlăturate -căci 'dau loc 
Ja dificultăţi provocând corespondenţă -și operaţiuni multiple ; - 

ele nu se vor admite decât în mod cu totul excepționat şi pen- - 
“tu cauze bine justilicate, Ori o o i 

| „Partea JI servă la calcularea: în:bani a zilelor -cu drept.la 
solidă. a ia anii cai aici tote bei dea 

- Zilele de soldă se iau din tabloul precedent, st: înmulțesc 
cu tarifele şi astfel se stabileşte suna 'cuvenită:-companiei. : - 

Comandantul companiei, casierul corpului; ajutorui 'coman- - 
dantuiui și ofiţerul 'de interidenţă, însărcinat cu verificarea, cer- 
ifică exactitatea operatiunii : fiecare :din: ei rămân "răspanzători - 
de bonă întocinire, 1) - ei 

- Partea IV privitoare la “stabilirea hranei -înenătură, se în- 
tocrteșie numaj când se fac distribuții şi-lithidarea'nu:are loc. 
n bani. - - ama d 

Primirile în mai mult din luna procedeniă se! trec 
următoare. N Ia - Ste i inte rai i E 

„Dacă există în natură, ele se piiresc în mai puţin; dată : 
nu există, se impută vinovaţilor. m 

Primirile în cursul lunii se iau după scripte» şi :bohurile 
date de companii. pă 

Alocaţiile sunt prevăzute în-parteă 2-a a foiei.: -- 2 - 

i lăna 

- 

Coimparâudu-se primirile cu alocaţiile, se obţine rezultatul, . 

Ceeace s'ar fi primit mai puţin, rămâne de drept în beneficiul 

| 1) Vezi modificarea tormularalui al. 2 diă'D. M: 183|i9I2 sub ane- FB. 
xele de mai jos, Pt  
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Statului; iar pentru primirile în mai mult, sez procedează cum | 
s'a spus mai sus. | | ă 

Această parte se certifică de cei în drept, ca şi locațiile 
în banţ, dela .partaa 3-a. E i 

Lichioarea soldei. In cea dintâiu zi a lunii, comandantul de 
companie încheie foaia de zile (un singur exemplar) pe luna 
precedentă, o prezintă comandantului batalionului pentru verifi- 
care. şi apoi o dă qasierului, care plăteşte solda cuvenită com- 
paniei, reținând sumele avansate cu.chitanțe în cursul lunii, 

Casierul recapitulează apoi foile tuturor companillot întrun 
borderou întocmit în triplu exemplar 1). le prezintă ajutorului 
peniru verilicare și apoi le înaintează serviciului intendenţei, în 
cele dintâiu 3 zile ale lunil, pentru stabilirea definitivă a aloca- 
țiilor şi ordonanţare ?). 

Serviciul intendenţei: este dator să.,procedeze imediat la ve- 
riticare, şi, cel mai târziu până la 10 ate lunii, să emită tutulor 
corpurilor din comandament mandatele de soldă: Ele, primite la 
corpiiri, după ce se achită, se trec în primiri şi cheltueli la fon- 
dul soldei. . - . 

„.: Oamenii din trupa cu schimbul, compleciaşii, rezerviştii şi 
milițienii, când sunt concentrați, se adaogă în efectiv, şi iichida- 
rea lor se îace cu a trupei permanente, Dacă alocaţiile sunt pre- 
văzute la alia articole” bugetare, iichidarea drepturilor cuvenite 
lor se face prin state nominale. dela articolele respective. | 

- (Vezi art. 3 din-D,:M,.183/1912 sub anexa lii. C de mo- - 
dut. cuțni.,se..procedează când acești oameni se. plătesc dela-ali 
ari. bugetar). . o 

- Dacă unele corpuri ar îi lipsite de fonduri, pentru a plăit 
la timp solda trupei şi nu ar putea aştepta emiterea mandate- 
lor, li: s€ va' ordonanța, la începutul exerciţiului bugetar un a- 
vans. egal cu 4/; din solda.trupei cuvenită pe o lună, care se 
va. justilica la finitul exerciţiului, prin pile : de zile ale lunii 
Marie). a | îi "Suma se va trece în primiți, la fondul soidei, unde va ră- 
mâne până la sfârşitul exerciţiului, când se va lichida delinitiv. 
La fândul' soliei va:rezulta în tot cursul exerciţiului, un -exce- 
dent de primiri egal cu avansul primit 4), o 

„, „Lăchidarea hranei se lase deosebit de soldă, formând un 
torii sepasat în gestiune, sub denumirea, de „fondul hranei“, 

-u:a Dacă hrana se dă corpului în bani, ministerul fixează se- 
„ estrial, la 1 Aprilie și 1 Octomvrie, tarife pe garnizoane, în 

-...:1) Unicatul borderoului. se alătură la mandat, duplicatul rămâne la 
biroul de .ordonanţare, iar triplicatul impreună . cu foile de zile, servește 
corpului la trecerea în primiri și cheliueli, 

12) Modificat .prin art. 82 din R. S.. IE i i 
+39). Vezi modificarea prin art, 98 bis R. S. relativ la acontul perma- 

nedi e se ordonanţează corpurilor şi avanse pentru soldn ofițerilor. 
„ 4) Vezi modificarea art. 82R. S. „suma ordonanțată la solă se trece 

iu primiri la fondul soldei şi hrana trupei“, 
1
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raport cu prețurile afmentelor şi cantitățile rsgulamenţare ce 
urmează a se distribui, Ă 

In acest scop, comandamentele cu 20 zile înainte de epo- 

cele de mai sus, trimit minisferului „tablouri . întocmite contorm 

modelului stabilit 1) şi ?), | 

In marginile tarifelor fixate, corpurile cumpără din comerţ 

merindele trebuincioase, căutând a asigura lurniturile prin Con: - 

iracte încheiate la epocele cele mai convenabile, conformându-se 

regulamentului serviciului administrativ și instrucțiunilor prescrise 

de caietul de sarcine model tip, — Pâinea se va cumpăra tot- 

deauna dela manutanţele militare, ori de câte ori acestea există 

în garniziane.— Carnea şi zarzavaturile se asigură pe câte un 

an, socotit delai Octomvrie. | 
Lichidarea acestor cheltueli se face prin următoarele acie : 

1. Livretul de ordinar.) — Se ţine câte un livret 

pentru fiecare corp constituit. Dacă sunt unităţi detașate 
în alte garnizoane, se ţine câte un livret separat pentru 

fiecare din ele. . | 

In campanie, când efectivele sunt prea numeroase, 

se poate face ordinar pe batalioane, în care caz se În- 

tocmeşte câte un livret pentru fiecare batalion. - 

La marină și grăniceri. livretele se ţin „pe companii. 

Trupa detașată pe diferite vase sau pichete, se înscriu În 
livrete cu hrana în bani care se trimete detașamentelor.— 

Acestea ţin socotelile în mici carnete.— Comandantul ma- 

vinei şi al grănicenilor, vor da instrucţii de procedările 
în amănunt pentru lichidarea între detașamente și compănii. 

“ Livretele de ordinar se întocmesc şi se lichideasă 

definitiv lunar.—La venituri se trec sumele cuvenite dupe 

tarife, pentru toţi oamenii ce mănâncă la ordinar, după 

"listele date de companii; la ckieltueli, costul tuturor me- 

rindelor cumpărate pentru hrana oamenilor. (Vezi expli- 
cația de mai 103), | 

  

1) A se vedea modelul acestui tablou Ia finele instrucțiunilor de faţă, 

2) Tablourile se centralisează și verifică la comandamente cu li- 

vretele de ordinar, apoi se înaintează ministerului cu propuneri de alo- 

calii pe garnizoane. Ord. minist, din 7 Martie 1911, 
3) Totatul cheltuelilor lunare, îuscrise în partea dreaptă a livretu- 

lui cari se trec în cheltueli la fondul hranei, trebuesc justificate prin sta- 

tul model 34 pentru plata fuiniturilor de hrană, adică chitanțele manutan- 
țelor, atestările furnizorilor pentru primirea banitor şi a ofițerului cu apro- 

vizionarea pentru cheltuelile mărunte. precum: sare; tărâţe, etc, Tot astie!, 

sumele plătite şi trecute în livret, la penultima pagină, sub intitulaţia „chet- 
__tueli diverse relative hranei”, trebuesc sprijinite cu facturile furnizorilor, 

Atât statul model 34 cât şi faciurile vorbite mai sus, se anexează 
__ca acte justificative la livretul de ordinar. 

(Vezi și ordinul cir. No, 55 de mai j98 prin care se dă explicaţiuni 
asupra modului cum trebue să se opereze în livre).   
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Veniturile și cheltuelile se totalizează pe întreaga 
lună, făeându-se bilanţul, care se înscrie pentm memorie 
în coloana respectivă din livret. — După el, comandantul 
corpului se călăuzeşte pentru stabilirea hranei În viitor. 

Mumărul zilelor de hrană la ordinar, pentru fiecare com- 
panie şi pentru întregul corp, trebue să fie egal cu numărul zi- 
lelor sezultate după foile de zile numerice ale lunii respective, 
în coloana „la ordinar“. Di - 

Pentru aceasta, verificarea foilor de zile numerice 'se face 
odată cu a livretului de ordinar, astfel ca numărul total al zilelor 
de hrană din livret (cu diferite alocaţii), va fi egal cu numărul 
total al zilelor dehrană trecute pe recapitulaţia foilor de zile 
numerice, în coloana „pentru control“, 

Dacă în livret se vor găsi la venituri zile mal multe decât 
cele stabilite prin foile de zile, ele se vor reduce, punându-se 
livretul în concordanță cu foile de zile, In acest caz, valoarea 
după tarii, redusă prin rectificarea veniturilor din livret, se va 
scădea de către ofițerul de intendenţă verificator din totalul chel- 
tuejilor dela penultima pagină a livretului de ordinar. ! 

După înapoiarea livretelui verificat, corpul va stsbili, după 
notele ce au fost date de comandanții de companii ofițerului cu 
aprovizionarea pentru oamenii ce au la ordinar, dacă imputaţia 
respectivă priveşte pe coinandanţii de companii sau pe ofiţerul 
cu aprovizionarea, In acest scop, acele note ale companiei se vor 
forma în dosar şi se vor păstra până după verificarea livretului. 

Oamenii din oraş sau imprejurimi, câri se învoesc a merge 
la casele lor in zilele de sărbători, dacă nu iau masa la ordinarul 
trupei vor fi arătaţi numeric pe liste de către companii, peutru 
ca alocaţia lor în bani să poată fi trecută la venituri in livretul 
de ordinar; pentru ei insă, nu se aprovizionează merinde şi nu 
se trece nici o sumă în cheltueli;, economiile produse rezultă 
dela sine în libret şi sunt coprinse în fondul hranei din contul 
de gestiune. (Vezi ord. circ, de mai jos). | 

Economiile ordinarului rezultate întw'o lună, (stabilite pentru 
memorie în livret), se pot cheltui în lunile viitoare, cu condi- 
țiune ca în cursul întregului an, cheltuelile să nu depăşească veni- 
turile, —Se pot asemenea face cheltueli într'o lună mai mari decât 
veniturile, cum ar îi imbunătăţirea hranei Ia Paşti, Crăciun, sărbători 
naţionale, Patronul corpului, etc., cu conăiţiune însă “ca, dilerenţele 
să se acopere în viitor, , 

Comandantul COfpajuj, În cursul annlui, va regula astfel hră- 
nirea oamenilor, în margişiţie fixate de tarife și conform instricţiu- 
nilor de faţă, pentru a ni prodiice economii, aici însă a face risipă 
printr'o rea administrație, | - 

Comandantul corpuigi capul serviciului este răspunzător 
e irsiarale la finele anului, ca cheltuite 

în plus peste alocaţiile stabilite sau cânid cheltuelile vor fi depăşit 
veniturile. — Suma constatată la linele anului ca cheltuită mai mult
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se scade din cheltuelile ultimului livret și se 'reţine comândantului 
corpului sau capului serviciului din . prima . solidă, —Dacă se lac 

schimbări între comandanţi în cutsul anului, urmaşul e dator. a se 

asigura de situaţia cheltuelilor hranei, el devenind răspunzător de 

diferenţe la încheierea anului. . | iu i, 

“Excedentul de venituri ce ar rezulta "necheltuit la finele 

luniţ -Martie,- rămâne de drept la fondul hranei, fără a se mai 

repurta în livretul de ordinar al lunii Aprilie 2). i 
Socotelile 'hranei sîntre ofiţerul cu aprovizionarea şi casier 

se fac la finele fiecărei luni. 
Suhele' trebuincioase pentru acoperirea cheltuelilor. relative . 

la aprovizionarea hranei şi cumpărăturile” zilnice din piaţă -se 

avansează de casier după aprobarea comandantului. 
Penttu cumpărăturile zilnice se fixează o sumă globală, 

-care se înscrie la portotoliu după chitanţa dată şi se preînoeşte : 

în fiecare an' sau atunci când suma fixată se modilică, - ': 
Pentru alimentele cumpărate în cantităţi: mari, se înscriu la 

portofoliu conturile cu cari s'a plătit furnizorilor, socotindu-se 

tot. ca acont asupra ofițerului cu aproviziunarea, - . 
La finele fiecărei luni se scade dela portololiu costul me- 

_rindelor consumate și se urmează asifel până la lichidarea com-. - 

plectă a portofoliului, —Aceste merinde trebuind să fie înscrise 

în registrul ofițerului cu aprovizionarea, la corisuntarea lor se 

compară rămasurile din- conturi şi registru şi se hotărăște asupra - 

deosebirilor cari az exista, e a 

Tărniturile- cari 'se aprovizionează. în cantităţi mari, precum 
şi sumele cuvenite furnizorilor. ângajaţi cu contract, se plătesc 

numai psiu casierul corpului, după state. Ofiţerul cu aprovizio= 

narea nu plătește din: acontul său decât furniturile zilnice cum- 

părate din piaţă. po e 
Este cu desăvârşire oprit a se dă avanse tari să conteze la: 

pototoliu, pentru cumpărări de alimente-sau alte furâituri, fie 

ofițerului cu aprovizionatea, lie la alţi ofițeri. — Dâcă plata nu - 

se poate face de “Gasier, suma avansată la-alţii. se lichidează în 

24 ore, iar actele institicațive: se tree “la portofoliul, : 

Ordin circular . No. 55 privitor. la modul cum trebue. să 

"se opereze în noul livret "peniru administrarea 

îi " ordinarula trupei | 

o Me „MO 97 RI 

Noul model al livretului pentru adipinistrarea ordina- : 
xului trupei ă fost estfel întocmit ș &Peraţiunile din el să 

fie în corcondanță . d iustrucțiunile. p EREU aplicarea legei 

i) Vezi ari. 87 bis din k.S.-pria e -_ „prescrie ca suma rămasă 

disponibilă prin tontui d2 gestiimita' de Soercițiului, să se verse in- 
tegral la fondul aprovizionărilor de Setoiu ăi de rulment: în anumite 
proporțiuni a : a 

Vezi şi art. 5 din D. M. 134|1912 sub anexa it, C. ca operațiunile să 
ea fară na 21 Martia i e Pf 
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soldelor (anexa B, păg. 143) și cu dispoziţia ca economia 
ordinarului să nu îie întrebuințată decâţ pentru îmbunătă- 
țirea hranei trupei. a 
„Cu toate acestea s'a obsarvat că unele-corpuri de trupă 

„continuă a intrebuinţa diferite sisteme pentru constatarea 
şi ţinerea contabilităţii economiei ordinarului, fără a se con- 
forma instrucţiunilor, destul de lămurite,. ce „să. găsesc ti- 
părite pe prima pagină a livretului. i 

Pentru buna orânduială și uniformitate de procedură 
corpurile vor da toată atenţiunea acelor instrucţiuni, rea- 
mintindu-li-se că prin reînfiinţarea dela 1 Aprilie 1910, a 
„fondului hranei”, nu mai este nevoie de operaţiuni “spe- 
ciale în registrul contului de gestiune pentru constatarea, 
economiei ordinarului. . i | 

Socoteala acestei economi ș -ordinarului se ţine, pen- 
iru memorie, numai ps ultima pagină a livretului de or- 
dinar, guma ce ea prezintă îund, cuprinsă în „fondul hra- 
nsi“ din contul de gestiune, In cheltuieală la „fondul hra; 

„ nei€ trebuie” să se treacă suma realmente. chieltuiță în fie. 
care lună, şi arătată în partea dreaptă a livretului de or 
dinar, Această sumă poate chiear să depășească, întz'o luă 
totalul veniturilor indicate în partea stângă a livretului 
destul, numai. ca capul corpului, ajutorul său şi ofiţerul de 
intendenţă verificator să se încredipţeze că, această depă- 
gire se. găseşte în limitele economiei ordinârului . realizată 
în lunile precedente și indicatătin situaţia de pe ultima 
pagină a livietului de ordinar. Accate chieltaieli, eventual, 

„pot chiar să depăşească economia realizată până. atunci la 
ordinar. cu condițiune însă ca cel mai târziu până lă 31 
Martie, suma chieltuită în plus să fie neapărat acoperită . 
prin economiile reălizate până Ia. acea dată. >—O—- 

Se reamintește asemenea că totalul cheltuielilor lunare 
înscrise în livretul de ordinar trebuie. justificate prin sta- 
tul model 34 pentru plata. furniturilor de hrană, adică 
chitanţele manutanţelor, atestările furnizorilor pentru ' pri- 
-mirea banilor şi a ofițerului cu aprovizionarea pentru chel- 
“tuielile mărunte precum: sare, tărâţe, ete, | Da 
1... Tot astfel sumele plătite și teecute în livretul la pe- 
“ nultima pagină, sub intitulația „chsltuieli diversa râlative 
hranei“ trabuiese sprijinite pe facturile fnrnizorilor,
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Atât statul model 34 cât și facturile vorbite mai sus 
_ae anexează cu acte justificative la livretul de ordinar. 

Statele nominale pentru plata hranei în bani.—Nu pot 
primi hrana În bani decât: ordonanţele, sergenţii-majori, 
oamenii detaşaţi permanent la un serviciu şi cei trimiși e- 
vantual în vreun serviciu care îi înpiedică a lua: masa 

„la ordiuar. 1) - | . 
“Toţi aceștia se hotărăse prin erdin de zi, arătându-se - 

motivul.— Suma cuvenită se plăteşte oamenilor înainte, pe 
câte 15 zile de comandanții de companii, cărora li se a- 
vansează de către casier după chitanţe vizate de ajutor. 

Pentru lichidarea hranei în bani, comandanții de com- 
panii întocmesc, la sfârșitul fiecărei luni, state nominale, 
prin care 39 lichidează cu casierul de avansele primite 

Zilele de hrană din aveate state trebuie să corespundă 
cu acele înscrise în foile dejzile numerice, în coloana „în bani“. 

Statele se înhorderează de casier lunar pentru toate 
companiile din corp, după care se verilică de ajuterul 
comandantului 2). O ” | 

Corpurile de trupă plătesc asemenea hrana în - bani, 
până la ajungerea la casele lor: complectașilor, rezerviș- 
tilor ete, — Statele întocmite se trec în cheltuieli la fondulhranei 

Lichidarea. — După ce casierul a făcut toate plăţile, - 
după statul de plată furniturilor de hrană (model 34), 
anexat la livretul de ordinar, precum şi după statele no- 
minale, pentru plata hranei în basi, le îmborderează, le 
certifică şi le prezintă ajutorului, pentru certificare. Bor- 
derourile se fac separat pentru livretele de ordinar, dacă 

sunt mai multe şi seporat pentru hrana plătită în bani cu 
“state. Ajutorul după ce se încredințează că plăţile au fost fă- 
cute de apt, lucru de care rămâne răspunzător solidar cu ca- 
ssieral, le vizează şi apoi se trec în cheltueli la fondul hranei. 

Hrana în natură. Dacă hrana în total sau în parte se 
distribue corpurilor de administraţia războiului în natură atunci 
alocaţiile în bani se suprimă sau se reduc în raport cu alimen- 

1) Vezi notele de sub art. 59 R. A. relative în hrana în banj a ordo- 
nanţcior și secretari de la comandament, - : 

2) Vazi. modificarea dela al. t D, M, 183]/912 afită la anexele R. S. 
în sensul că atât statele pentru hrana în bani cât și cele pentru pâinea 
reangajaţilor,. se trec direct în borderoul cheltuelilor lunafe de soldă şi 
hsană preăvăzut de art 82 R, $, i IN 
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tele distribuite, — In acest caz lichidareă st face prin foile de 
ziie numerice la partea privitoare dărilor în natură, după: 
cum s'a arătat detailat la descrierea foilor de zile partea, IV), 

Loile de zile provizorii 

Când comandanții de companii demisionează, ae re- 
trag sau se mută în cursul -lunei se întocmește o foas 
de zile provizorie, pănă în ziua în-eare se predă compa- 
nia,—Prin această foaie so stabilesc drepturile cuvenite și 
se lichidează cu înlocuitorul. 

„In principiu, în cursul lunii, se vor face foile provi- 
zorii pe 15 zile, privind pe predecesor achitarea drepturi- 
lor cuvenite militarilor sau furnizorilor.— Dacă plata nu se 
poate face din diferite cauze celor în drept, suma se dă 
Înlocuitorului, constatându-se aceasta prin: procesul verbal 
care se încheie; înlocuitorul devine astfel răspunzător de 
regulata achitare a acestor drepturi. . 

"n caz de moarte sau dispariţie, foaia de zile provi- 
Zorie se întoemește de înlocuitor. cu Casierul corpului; re- 
zulțatul încheierei priveşte pe cel:mort sau dispărut, 

Foile de zile numerice pentru cai 

La trupele de infanterie, se întocmeșţe de către casier 
o -singură foaie pentru toţi caii corpului și ofiţerilor. | 

La trupele călări, foile se întocmesc trimestrial, de 
fiecare escadron sau baterie, 

Pe prima pagină a foaiei se arată ; escadronul, tri-.. 
mestrul şi dreptul la alocaţii stabilit prin tarife, sau prin 
ordine Speciale, : i 

| Foaia este numerică ; pentru toţi caii permanenţi sc 
arată zilnic efectivul cailor prezenți la hrană, împărțiți pe 
diferite feluri de alocaţir astfel: 

|. Caii ofițerești şi de trupă, la alocaţia prevăzută în 
tariful anexat la regulamentul de administraţie ; 

2. Remonţii cari ar avea spor de alocaţie pe un timp 
limitat ; o 

& Suplimentele cari s'ar acorda la parte din cai pe . 
“na timp oarecâre, înscrişi fiecare dupe tarifele ce li sau 
fixat ;
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Numărul zilelor de hrană cuvenite. escadtonului se 
totalizează lunar. 

| La finele 'trimestrului, se recapitulează mai întâi zilele 
şi apoi se stabilesc drepturile la alocaţii și bilanţul de 
lichidare. 

Se tree mai întâi cantităţile. primite mai mult în iri- 
- mesfrul precedent şi apoi totalul „primirilor, fătitd cu bo- . 

nuri, în cutsul trimestrului,  - * UR i, 
"Să stabilesc alocaţiile cuvenite! peuitru * zilele do'pre- 

-zentă cu diferite tarife, se compată cui primisile, şi rezul- 
tatul arată situaţia escadronului. 

Primirile în mai puţin rămân de: idrept în foloaul 
Statului. cele în mai mult se transportă ia trimestrul viitor, 
dacă există in natură: contrariv, se impută celor în drept. 

| Foâia se întocmeşte de comandantul escadrohălui în 
întâia zi a trimestrului care o ţine "deschidă de lă început 
înscriind! zilnic: efectivul și o dă caaierului' la. finele  :tri- 
mestrului— Aceasta se asigură, dupe controale şi 'ăituaţii 
că inscripţiile sunt bine făcute, o certifică -: “Și o: prezintă 
ajatorului comandantului pentru „verificare. * : =? 

Actele cari justifică mutaţiile: sunt cusute în dosare 
separate pe escadroane, 

E Verificarea, foilor de zile pentru cai și stabilirea bi- 
- lanţelor; de lichidarea: farajulur: 'se face de către :dfiţerii de 

intendenţă; la finele "fiecărui! triciestru, când se prezintă la 
corpuri pentru veritiearea' gestiunilor în bani, 

a [. 
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Ordin cireular No, 39 din 2 August 1913, relativ la - 

modul cun se se aplice decizia ministerială No.'363/913, 

relativă la fixarea alocaţiei de hrană. 

Prin deciziunea ministerială . No. 363/913, publicată 

în Monitorul Oastei P. R. No. 20 din anul curent, s'a 

fixat o alocaţie de hrană de 60 bani de om pe zi pentru 

toate . garnizoanele şi pentru toate trupele ce trec prin 

garnizoane, | a 

| Im vedere însă că sau distribuit corpurilor pâine 

carne sau alte alimente dela depozitele armatei şi cum, 

din cauza împrejurărilor în câre se aprovizionează vitele 

şi făina cu diferite preţuri, nu. sa putut cunoaşte nici 

până - acum În mod exact la cât revine - kilogramul, se 

fixează la 24 (douăzeci şi patru) bani costul unei raţii de 

pâine de 1,100 grame şi 26 (douăzeci şi şase) bani cos- 

tul unei raţii de 400 grame carne, pentru socotelile li- 

vretului de ordinar.. (Vezi modificările dela finele anexei C) 

Când corpurile nu primesc nimic în natură din de- 

pozitele administraţiei războiului, atunci beneliciază de în- - 

treaga alocaţie de 60 bani; iar când primesc întreaga 

hrană în natură nu li se face alocaţie bănească. Când 

însă primesc o parte din alimentele ce constitue raţia sol- 

datului se alocă numai diferența dintre 60 bani - şi prețul 

alimentului dat în natură, socotit după cum sa arătat 

mai sus.. (Vezi noile dispoziţii de la finele anexei 0). 

În privinţa lichidării hranei primită. în natură, cor- 

purile urmează a se conforma instriicțiunilor lit. B. anexe 

la regulamentul legii soldei în armată, ţinându-se soco- 

teala alimentelelor pe rafii, la partea IV-a a foilor de zile 

numerice; iar în livretal de ordinar se vor trace în mod 

regulat cantităţile pe numărul oamenilor aflaţi la hrană, 

aşa cum se procedează în timpuri normale, trecându-se 

numai penteu control, însă fără, preț. - 
, A 
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Anexa lit. C din regulamentul soidelox 

“INSTRUCŢIUNI: 

pentru alocaţii diverse cavenite corpurilor, lichi- ” darea fârajelor şi a lempelor.— intocmirea 
contâlâi de gasti ne. 

——— 

Alocații diverse. 

z 

Din instrucţiunile precedente rezultă că solda ofiţerilor, plo= * tonjerilor şi suboliţerilor reangajaţi cu solde fixe, precum şi a funcţionarilor civili şi maeștrilor prevăzuţi în buget, se ordonan=- fează- și se lichidează lunar prin aceleaşi state; ” Soida trupei de asemenea se ordonanţează și, se lichidează; difinitiv tot lunar, prin foile de zile numerice, fără a se mai in- tocmi bilanţe de lichidare. (Vezi modificarea art. 82 R. $. şi decisiunile de mai jos). A „_ Pentru hrana trupei se emit mandate lunare corpurilor, iar lichidarea se face prin actele ce se închee la finele fiecărei luni şi anume : livretele de ordinar şi statele de plată a hranei în bani care se trec în cheltueli, Ja londul hranei D. Alocaţiile diverse cuvenite corpurilor şi cari sunt prevăzute ia articolele bugetare deosebite de ale soldei, se cer şi se or- donanţează prin statul. Md. 69, care se întocmeşte pe articole bugetare Ia linitul fiecărui trimestru, * | Aceste alocajii Variază pe corpuri şi după felul prevederi- lor bugetare, a 
Fiecare se lichidează după principiile prevăzute în regula- ment.—La serviciile cari mau gestiune, după conturi, cari se ordonanţează ; la corpuri, după statul Mad. 69, care se ordonan- țează şi se face. venit la fondul de întreţinere care Suportă chel-: tuelile 

„__ Alocaţiile fondului de intreținere la corpuri se face după tarilele şi efectivele prevăzute în buget, iar la acele cari. au şi sume fixe pentru trebnințe diverse, se adaogă și pariea Propor- țională a trimestrului, | 
: La corpurile de trupă cari vor avea oameni concentrați pentru instrucţie în tabere şi manevre se va aloca în plus peste "efectivul bugetar alocaţia pentru fondul: de întreţinere calculată . pe electivul concentrat şi maximul de zile prevăzut în bupet, Alocaţia prevăzută în buget pentru potcovitul cailor se va cere și ordonanța. prin state numerice, trimestrial, pe numărul de zile de cai prevăzuţi în buget şi se va iâce venit la fondul de întreţinere, care va Suporta toate cheltuelile, precum: plata În OO 

— 1) Vezi modificarea prin art. 82 R, $. şi „degisiunile minist, de mai jos,  



        

maeştii lor, fier, caicle, cărbuiii, cte., justilicându-se în gestiune 
prin conturi în regulă. 

Pentru caii puşi în subsistenţi la alje corpuri, alocaţiile se 
vor cere de către acestea din urmă, scăzându-se însă din drep- 
îul de alocaţii ale corpurilor în cari contează. 
| Pentru diferite alte alocaţii ce se acordă din londurile al- 
tor ministere, trupele însărcinate cu lormarea” cordoanelor sani- 
tare, stărpirea locustelor, etc, se va avea în vedere dispoziţiu- 
nile deciziei ministeriale cu No. 330 publicată în Monitorul Oas- 

„tei'p, r. No. 27/307, precum şi ordinele speciale ce se vor da 
de ministerul de război pentru fiecare caz în parte. 

(Modul de lichidare, vezi D. M. No. 183 de mai jos). - 

 Lichidarea combustibilului şi farajului y 

Alocaţia şi lichidarea acestor dări în natură se face prin 
bilanțul Md. 66, la linele fiecărui trimestru. 

Cantităţile de lemne: cuvenite corpului pentru fiertul hranei, 
se alocă pe numărul de zile alroamenilor hrâniţi. la ordinar şi 
prevăzute în foile de zile numerice. 

Pentru companiile detaşate și cari fac ordinar separat, se 
alocă lemnele cuvenite pentru fiertul hranei, în foaia de zile nu- 
merică â unităţii respective. — Pentru toate companiile cari fac 
ordinar la un loc, lemnele se alocă direct pe bilanţ, 

Dacă se distribue trupei mămăligă, se extrage după livic- 
teie de ordinar zilele şi numărul oamenilot din întregul trimestru 
şi pe baza tabloului Întocmit,'se alocă cantitatea cuvenită după farifă, 

Peniru încălzit, alocaţiite se lac pe baza constatărilor şi a- 
probărilor date de 'comandamente pe procese-veibale - întocmite 
sau după aprobările date pentru alte feluri de alocaţii. 

„.Furăjul se alocă după foile de zile numerice întocmite pen- 
tru cai.—Peniru Întoemi:ea bilanţului se înscrie mai Întâiu can- 

„tităţile rămase din trimestrul precedent și apoi toate primirile 
electuate în cursul trimestrului, cu bonuri dela depozit, sau cum- 
părăturile făcute direct de corpuii, cari se încarcă după actele 
trimise la ordonanţare, fie că mandatele s'ar emite direct corpu- 
rilor sau fusnizorilor.. 

Se totalizează rămasul trimestrului trecut cu primirile ; din 
ele se 'scad alocaţiile trimestrului curent şi se obţin cantitățile 
rămase neconsumate, 

Dacă acelaș corp de trupă ocupă. mai mute garnizoane, 
cantitățile totăle se despart pe fiecare depozit, 

Biianţele se întocmesc pe corp şi.se stabliesc delinitiv de 
oliţerui de intendentă_ însârcinat cu controlul și verilicarea, la 
finele, liecărui trimestru; ele se alătură la actele registrului de 
gestiune, cusându-se-în dosar la sfârșit. 

  

1) Vezi al. 4 D. M, 183 de mai jos, relativ la modul lichidării lem= 
+ Belor și iurajelor pentru concentraţii plătiți dela alte art, bugetare, O - 

  

 



  

  

Orice rectilicare făcută de ofițerul de întendenţă, verilicatar în bilanțele vorbite mai sus, va fi adusă şi la eunoştiința celuţ interesat, care va semna de vedere, chiar pa actul rectiticat, ară- tând și data când a luat cunoștință de această rectificare, 

Registrul de gestiune 
Pentru toate Operațiunile în bani, fiecare corp de trupă în- tocmeşte un registru anual de gestiune, are se încheie tri- mestrial, e - a In e! se arată toate operaţiunile de primiri şi cheltuali, în- serise în registru de fonduri, despărțite însă Pe natura iondurilor * şi centralizate pe trimestrele în cari S'au făcut sau privesc . ope: ațiunile. o | | Aceste fonduri sunt: 

| 1. Fondul soldei, care cuprinde in el toate alocaţille ce se dau corpurilor sub această denumire și anume; a) Solda ofiţerilor, subolițerilor feangajaţi cu solde fixe, 

totodata în primiri şi cheltueli; 
Solda trupei, care se ordonanțează şi lichidează lunar, prin foile de zile numerice, trecându-se asemeni totodată în pri- miri şi cheltueli 1), | 2. Fondul hranei, care cuprinde la primiri mandatele ce se dau corpurilor ca avanse și care, se lichidează prin _livretele de ordinar şi statele nominale de plata hranei în bani. Atât hrana -la ordinar, prevăzută în livret, cât şi stațele N0= -minale de plata hrânei în bani se trec în cheltueli, lunar la fon- dul hranei, după cum s'a lămurit prin instrucția precedentă (litera B). 

o | Si - “Diferenţa rezulttaă în mai mult sau mai Puțin Ia finele tri- mesțrului, constitue excedentul hranei, Acest excedent se com- pun€ din două “părţi: a , , a) O parte care rezultă din economia ordinarului? şi care este egală cu cea înscrisă pentru memorie în livretul de ordinar; , D) O altă parte, care reprezintă suma ce s'ar fi ordonanţat mai mult corpului. 
- 

ÎNRIReaien a 
. i . . . i. 

1. 1)-Vezi-modifi area pin art 8 84 so: an a  
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3. Fondul de întreținere, cuprinde la venituri, toate aloca- 
țiile prevăzute în buget Cu -destinație să alimenteze acest fond 
şi orice aite sume prescrise de dileritele regulamente speciale, 
cari prevăd şi modul cum ele urmează să se întrebuinţeze. 

Alocaţiile bugetare se cer şi se ordonanțează trimestrial, 
prin statul Md, 69, alăturându-se ca act justificativ triplicatul a- 
cestui stat. i 

4. Fondul muzicii, Primirile şi cheltuelile acesiui lond sunt 
proprii și prevăzute de art. 78 din regulamentul serviciului ad- 
ministrativ. Dacă se aprobă o sumă oarecare din fondul de tn- 
reţinere pentru cumpărarea instrumentelor de muzică; acea sumă 
„se trece la primiri la acest lond şi în chelţueli la câ] de - între- 
ținere, alăturându-se ordinul. de aprobare la acte. i 

5. Fondul cazarmamentului cuprinde sumele cari se ordo- 
nanţează corpurilor dela articolele bugetare pentru a se întrebu- 
ința la mici reparaţiuni și întreţinerea cazarmamentului, precum 

„şi la înliinţarea sau repararea mobilieruluț. a 
6. Fondurile diverse cuprind -toate ordonanţele sau manda- 

tele care se emit corpurilor și cari pentru memorie şi bvnă 
„ rânduială, se trec În primiri şi cheltueli la „diverse“ dacă pen- 

_tru ele nu există un anumit fond în contul de gestiune 1),. 
Registru de gestiune se întocmeşte de casier, pe..dată ce 

se verifică şi se stabileşte de .către oliţerul de intendență con- 
turile cu cari se lichidează solda, hrana şi dările în natură; el 
se verilică de ajutorul comandantului şi se vede de comandant, 

Verificarea şi stabilirea conturilor de către ofiţerii 
„de intendenţă însărcinaţi cu controlul 

* Pentru fiecare corp de trupă sau serviciu, coman-. . 
danţii de divizii însărcinează prin ordine de zi un ofiţer 
de intendenţă, care să veriiice și să stabilească toate ac- 
tele administrative şi să controleze administraţia corpurilor 2) 

Verificarea statelor de soldă pentru . ofițeri, diferiţi 
_ furicţionari civili şi subofiţeri reangajaţi, foile de zile nu- -: 
„ merice pentru oameni și cai, precum și livretele de ordi- 

nar, se verilică sau în biurourile serviciului de intendență 
“ căruia 1 se trimit la timp de către corpurile de trupă, 

sau direct la corpuri când se lace verilicarea trimestrială. 
In aceste verificări ofiţerii de intendență sunt ajutaţi de 

  

s 

„administrative şi ordonanţări, a se vedea decizia ministerială No. 54 | 9I8 
"la. pag. 237 acest manual; iar pentru controlul special pag. 246 acest volum. 
__: 2) Vezi art. 30 din reg. neştirbire din acest manual prin care s'â 

  

1) In privinta repărțirii corpurilor pentru verificare, supraveghere .   
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olițerii de administraţie și şeli sau subșetii de birouri dela comandamente, Si 
In aemenea cazuri, ofiţerul de intendență în a cărui atribuţiune intră acea verilicare, va indica singur pe cel care trebue să-l ajute iar actul verificat va fi semnat de amândoi rămânând împreună solidari responsabili de ori- ce eroare sau Omisiune. (Vezi art. 98 R, S. şi art. 4 D, M. 134 sub anexa lit. C,) 
Contul de gestiune: în bani și bilanțele de lichidare,: se verifică. trimestrial la reşedinţa fiecărui corp unde merg ofițerii de intendență insărcinaţi cu controlul. Ei au obli-  găţiunea să se asigure de exactitatea efeotivelor creşterea 

  

sau descreșterea lor, stabilirea zilelor cuvenite prin foi de. - zile livrete de ordinar și state nominale, 
Rectifică orice erori, tăind _citrele printro linie şi adăogând deasupra, cu cerneală roșie, ciira reală. „La veriticarea conturilor de gestiune, ofițerii de in- tendenţă sut datori să ae asigure ; 
1. Ca toate sumele de bani primite dela administra- ţiile Îinanciare dela poștă sau dela alte autorități înscrise în livretul de soldă, în registrul de valori poștale (cele ce privesc corpul) şi în registrul de recipise Md, 706, sunt trecute în primiri iar actele cari le însoțesc sunt re- gulamentare, necorectate prin clor, ştersături etc. 

2. Că sau trecut în primiri toate veniturile corpului ca : inchirieri de cantine, solda oamenilor pedepsiţi cu în- chisoare şi lipsă la apel şi în fine de orice alta resurse stabilite de regulamente sau de cari au luat cunoștință în cursul verificării, Aa e 
3. Că actele de cheltueli sunt exact caloulate și că primirea sumei este. certiticată în litere 'de cei în drept 1) 

  

1) Potrivit art, 107 din legea contabilităţii publice, primirea de că- tre cei în drept a sumelor trecute în chitanţe, facturi comerciale, sau fac- turi din carnetul cu matcă, prevăzut la cap. ii. art. 59 din nomenclatura, imprimatelor, se va coristata prin propria lor Semnătură, sau a mandata- rilor lor legali, pusă chiar în momentul primiri banilor, sub certificarea în litere pentru aceasta primire, — Dacă primitorul nu știe carte, sau se va găsi în imposibilitate de a subscrie, el este dator-a adnce nn Cunoscut. care va subscrie ca martor; iar când suma de plată va îi mai mare de 500 lei, va aduce o chitanță autentificată, , 
4 Este cu desăvârşire oprit a se primi facturi sau chitante în cari . să 3€ arate că sa primit suma din ele, iără ca în realitate suma să fi fost -Plătită celui în drept. In această privință se vor observa cu stricteță - dis- - Pozițiunile Ordinului circular No. 8, publicat în Monitorul Dastei îi Nr Cua . a î a e a_ .
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ia dacă nu este se va căuta a se complecta: că facturile O 
sunt țimbrate suficient sau sa plătit taxa de înregistțare ; | 
că prâțul materialului este în iaport cu cursul pieţei, şi 
în ca% dear îi roai mare, atrage atenţiunea ajutorului coman- 
dantului ; că facturile poartă certificarea contabiluiui primitor 
că obiectele cumpărate sau înregistrat la locul lor; că 
cumpărările sau aprovizionările însemnate se îăc prin co- 
misia de aprovizionăre, de a le cărei încheieri va lua cu- 
noştință. ” | NE 

4. Că sa plătit de către funcţionari și ofiţeri contfi- 
Duţia pe trimestrul respectiv; | 

5. Că registrul cu matcă pentru plata soldei ofiţeri- 
lor, funcţionarilor civili şi reangajaţilor, se ţine în regulă 
de către cassier, şi'că atât în matcă cât şi în talon se 

__tmee absolut toate reținerile făcute din solda celui în drept 
fie ca acont din soldă, fie pentru oticare alt motiv ;. 

6. Că reţinerile dela ofiţeri sunt înscrise în releveul 
de datorii și trimise la destinație sau scăzute. dela porto- 

" foliu, că pe statul Ma, 34, pentru plata îurniturilor de 
hrană, a certificat de primire fiecare furnizor, . și dacă 
suma plătită ofițerului teprezintă exact numai eoatul restu- 
lui alimentelor dela ordinar cară nu se aprovizionează 
dela un singur furnizor cu abonament; | 
„1. Că, în fine, toate dispoziţiunile legale şi regula- 
mentare sunt aplicate cu: ordins și economie, atât în in- 
tereaul corpului cât şi a Statului 1),. . | 

_ Verifică apoi operaţiile de scăderi și adunări din re- 
- gistrul de fonduri . şi stabileșie suma ce există asupra 
corpului. E IN | E | 

Stabileste în urmă suma rămasă de rambursat la por-” " 

tofoliu, verifică carnetul cassei corpului cu registrul de 
fonduri, cu portofoliu și referatele, asigurându-se că sumele 

scoase din cassa corpului sunt toate asupra casierului și 
cel6 primite sunt însarise în carnetul casuei, după care 

certifică toate, aceste registre, asigurându-se mai întâiu dacă 

în cassa. casierului se găseşte suma rămasă după registrul 
de fonduri, în numerar sau acta de portofoliu, plus su- 
mele. reținute dela ofiţeri şi netrimese încă la destinaţie, 

1) Vezi al. 5 din D. M.. 183 |„1912. de sub anexa lit, C prin care se 
impune ofiţ. de int. obligațiunea de a gerceta cu: deamănuntul referatele 
pentru acontikile date cassierului precâm şi registru cu matcă Md. 706 
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sau alte sume sosite sau Scăzute și neplătite, In caz de este vreo lipsă și nu se depune imediat, se încheie proces . verbal, 
Ofițerii superiori de intendență verifică şi existența fondului din casa corpului rămas după seripte, plus ga- „ranţiile furnizorilor, etc., dela partea II-a a carnetului. “Când în cursul unui exerciţiu se fac verificările de mai mulți ofiţeri de intendenţă, fiecare e dator a observa „toate actele trimestrului în care face verificarea. După ce face verificarea şi constatarea sumelor enim - se arată mai sus, trece la verificarea contului de gestiune, observând ca fiecare. primire sau cheltueală până la zi să fie înscrisă Ja fondul cuvenit, | A Verifică exactitatea totalurilor, stabilește răniasul pe fonduri la finele trimestrului şi certifică exactitatea situa- țiilor iondurilor de gestiune, care trebuie să fie egală cu acea din registrul de fonduri. 
Veritică îndată și situaţia de fonduri, cara se trimite comandamentului și ministerului de război =). Nici o corectare, edăogire, ștergcre. ete., nu se poate - aduce registrelor şi âctelor verifjcăte de ofiţerul de inten- | denţă, iără a nu se privi faptul ca falş în acte: publice. 

„Gontrolul Portofolului şi al reţincrilor din svlde 

“Pentru înlesnirea controlării cheltuelilor de portofoliu la finele fiecărei luni, casierul corpului va întocmi un tabel al tuturor" cheltuelilor toscrise în registrul de portofoliu, în "care, pentru fiecare cheltnială, va arăta: sumu înscrisă la început la portofoliu și sporurile eventuale, suma rămasă la “finele lunii precedente și la finele lunii în care se în- tocmește acest tabel, precum şi măsurile luate peritru rara- bursare. Acost tabel va fi verilicat de către ajutorul co- 

  

9 Vezi art, 87 bis din R, S. ipentru stabilirea şi consemnarea în 
€ i gestiune la fondul solide: și hranei trupei, Care se varsă în întregime la fondul apr, de războiu și de rulment, Vezi și art. 5 din D. M. 134972 sub anexa C, (a operaţiunile să se facă pe 31 Martie, in(Vezi art. 98 R, S relativ ta stabilirea cotei parte din fondul de în- treţinere care urmează a se vă;sa la fondul de zăzăniu manga Ce Ie din peace iat Îanm snaa ge   
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mandantului și de ofiţerul de intendență respectiv!) și va 
sarvi la întocmirea situației de fonduri trimestrială, : 

Tot asemenea, pentru constatarea. cu ' preciziune a 
trimiterii la timp a reţinerilor din solde, cassierul corpu- 
lui la linele fiecărei luni, va întovmi un tabel rezumativ, 
extras din registrul de datorii și cel de plata soldelor, în 
eare tabel va arăta: suma înscrisă la început, suma ră- 
masă de plată la finele lunei precedente adausurile în 
sumele reținute din solda pe această lună și suma rămasă 
de plătă la finele lunei; iar în o rubrică deosebită va a- 
răta numărul şi data actului cu care. a înaintat liecare 
reţinere, precum. și numărul și data actului: cu care s'a 
confirmat această primire. 

Tabelul va îi verificat de către sutor și ofiţerul de 
intendenţă, respectiv: 1), , 

Ordin circular No. 57 din 25 Nocmbrie 1911, privitor a 
“întocmirea actelor de portofoliu în aşa fel ca să 'se 

înlesnească controlarea lor 
“ “(M. 0. 49 R. 1911), 

S'a observat că modul cum se întocmesc în prezent de 
corpuri şi servicii actele de portofoliu, îngreunează în multe ca- 

" zuti controlarea lor. la timp, făcând-o uneori chiar imposibilă, 
„Astfel, unele corpuri au înborderat toate conturile pentru 

cheltuelile făcute cu diferite cordoane sanitare sau polițienești, 
concentrări, manevre, etc, și le-au înaintat. pentru ordonaţare; 
fără să păstreze vreun act din care să se poată vedea, în orice . 
moment, care este suma plătită de corp sau serviciu, şi care sin- 

“ gură se poate ţine la poitololiu, şi care este suma ce urmează 
a fi plătită celor în drept sau vărsată la fondul de întreţinere 
sau âlt fond, după ordonanţare, 
. Unii din contabili au chiar obiceiul să treacă la portofoliu 
întreaga sumă din borderou, indicând numai numărul şi data - 
raportului” cu care s'au înaintat conturile, procedare cu totul ne- 
regulată, care îngreunează şi face chiar imposibilă controlarea şi 
“stabilirea sumei reale ce “trebue admisă la portofoliu, : 

Pentru evitarea acesior neajunsuri, se vor observa în viitor 
cele ce urmează. 

1. Borderourile de azte vor fi intocmite in triplu exemplar, 
jiecare- exemplar, cuprinzând trei rubrici: prima rubrică va indica 

1) Ofieterul de intendenţă va face această veriiicare Ia finele îrimes- 
trului, când verifică întreaga gestiune, precum şi ori de câte ori va. trebui 
ană nananadata aufatanta familia afinia mmrammaa naaniasmasfzs: er   
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| contuile achitate de Corp sau serviciu și ținute la portofoliu; a doua rubrică va cuprinde conturile a căror valoare urmează a fi achitată celor în drept. sau vărsată la fondul de întreţinere sau alt fond, după Ordonanţare; iar a treia rubrică va cupride to- talul . celorlalte două, adică suma totală ce urmează a îi ordo- nanţată; 
2. Ofițerii de intendenţă dela comandamente, la veriiicarea acestor bordeiouri, va pune cea mai mare atențiune la stabili- rea precisă a sumei admisă ia portofoliu, - - Pentru stabilirea acestor sume nu se va ţine seamă decât de acele conturi în cari -cel în drept a certificat în litere €ă a primit suma dela corp 'sau serviciu, indicând persoana dela care. a primit banii, precum şi data aşa cum prevede ordinul circu- lar N. 8 publicat în Monitorul Oastei, P. R. No. 14/904, pag. 445, amintit prin instrucțiunile litera C anexate la regulamentul legii soldei, (Acest ordin se află publicat și în acest manual pag. 63), 3. Triplicatul conturilor fiind destinat să servească ca act justiticativ pentru contabil, se va înapoia lără întârziere corpu- lui sau serviciului respecțiv; îndată după verificare și, la orice Caz, nu se va lua ca acoperire pentru contabil decăt suma admisă. sau rectificată de ofițerul de intendenţă verilicator. Dacă. suma se poate ordonanța fără întârziere de coman- o dament, triplicatul se va înapoia odată cu mandatul de: plată, purtând viza de. ordonanţare; dacă însă ordonanţarea nu se poate jace de comandament, fie din cauza lipsei de credit, [ie din cauză că acea Ordonanțare trebue făcută de ministerul de războiu sau' de alt minister, în acest caz unicatul şi duplicatul se păstrează la co- mandament până la deschiderea creditului, sau se înaintează la auto- rității în drept pentru ordonanţare, iar triplicatul, în ambele cazuri, se va înapoia fără întârziere corpului sau serviciului respectiv, pur- tând viza comandamentului că acel triplicat va fi un act acoperitor al portotfoliultii, numai până la ordonanţare, Da 
După efectuarea ordonanţării şi achitării mandatului sau or- donanţei de plată, acel tripiicat va servi pentru sprijinirea operaţiu- nii de trecere în primiri și cheltueli, după ce mai întâi se va ceti- fica de contabil și de ajutorul șefului de Corp că suma s'a încașat, arătându-se şi numărul ordonanţei sau mandatului de plată, pre- cum și autoritatea cae a efectuat ordonanţarea. 
4, Corpurile şi serviciile cari în prezent au la portofoliu conturi nesprijinite pe tripticate verificate şi care să să indice pre- cis suma care trebue ținută la portofoliu, vor cere de urgență înapoierea, acelor conturi, pentru a li se înlocui triplicate în con- dițiunile ordinului de faţă, arătându-se bineînţeles, în acele cereri, numărul și data rapoartelor cu cari au fost înaintate spre a se urmări şi trimite. | o : 

.



„tre ajutorul comandantului. 

    

„o 924 

Destinația actely a 

Ă E No 
La finele fiecărui exerciţiu bugetar, actele cari stabilesc ges- 

tiunea in bani a corpului se prezintă comandamentelor. diviziilor 
cari le înaintează ministerului. o 

Actele se întocmesc în dosare separate pe trimestre ; la fi- 
nitul lor se alătură şi actele întocmite pentru alocația şi lichi- 
darea lurniturilor în natură, lemne, furaj, etc. - ! 

Actele de primiri și cheltueli sunt aranjate în ordinea in- 
Y scrierii operaţiunilor în contul de gestiune. 

„Se trimite încă registrul de gestiune, registrul ordinelor de 
zi şi livretul de soldă. 

Se întocmeşte un inventar dublu de toate actele şi regis- 
trele trimise 1), din care unul se înapoiază. corpului certificat de 
piimirea actelor de către secția controlului din minister. . 

Dosarele de foi şi actele cartonate se şnuruiesc şi se sigi- 
lează astiel ca să se poată consulta bine toate actele, - 

Numerotaţia lor se certilică de cassier şi se verifică de că- 

(Vezi model inventar anexa lit, R. din .R, A, pag. 629-630 a- 
cest manual), | m 

Caz de mobilizare 

In caz de mobilizare şi puncre armatei pe picior de săz- 
boiu, se urmează acelcaşt reguie pentru lichidarea corpului. 

Dacă împrejurările războiului permit, comandantul poate 
“notăsi ca verilicarea foilor și recapilulația lor să se iacă la ser- 

- xiciul infendenţei active, . 

as
 
ie

 

Când aceasta este cu neputinţă, îa finele trimestrului toate - 
actele se trimit la partea centrală unde: se face inchierea gestiu- 
niior şi se stabileşte dtepturile corpurilor. | 

Serviciile de intendență dela partea astivă comunică celor 
teritoriale lămuriri asuprea diferitelor feluri de alocaţii stabilite în 

- cursul. trimestrului. -: : 

| Partea. cent-ală a corpului procedează la închierea gestiu- 
nilor la iivele fiecărui trimestru şi actele le prezintă pentru ve- 
rificat ia serviciul intendenţei 'teritoriale. . 

Dacă-în lipsă de personal sau alte împrejurări, verificarea 
| „Şi stabilirea gestiunilor nu se poăte face la epocile regulamen- - 

tare, ea se amână când este cu putinţă a se îndeplini. 
„Dacă verilicările nu s'au putut face pe timpul mobilizării 

se” procedează imediat la întocmirea gestiunilor şi la! verificarea 
ior, pe dată ce armata a tost trecută pe picior pe pace, 

Pentru a se controla: toate actele de administraţie ale cam- 
paniei, eum și gestiunile corpurilor de trupă şi a diferitelor de- 

1) Ambhala evamnilare ala invantarritui ca winaază da rktra ntitarul da 

“|    



    

95 | — 
pozite creiate “pe timpul jrăzboiului, se numeşte o comisiune mixtă pe lângă secţia controlului, sub conducerea intendantului general al armatei, care; prin persunălul secţiei de control şi acel care i Sar mai. destina controlează gestiunile coruprilor după ce se veriiică de către serviciile intendenţei respective, cum şi acele ale diferitelor depozite cari nu au [ăcut parte din comandament, ci „au fost organizate în urma armatei. | — Comisiunea urmăreşte dela începutul campaniei toate chel- tuelile facute, Tegulează ca ele să se cuprindă în gestiune şi face ca atât operaţiile în bani cât şi in materii să fie bine justificate, Pentru iiecare COrp Său servicin în parte se întocineşte. un proces-verbal, care se trariscrie întru'un registru special, după care se trimete o copie ministerului şi alta corpului sau serviciului. În acest proces-verbal, se constată modul cum a fost întocmită ges- țiunea, rectificările făcute în mod general Şi rezultatul, “ Pe baza acestei constatări, ministerul ia dispoziţiuni pentru a Urmări pe toţizgestionari cari s'a: găsi în delicit şi a se imputa . celor vinovaţi Valoarea deficitelor, Nota 1. — Pentru controlarea actelor administrative ale cor- purilor şi serviciilor armatei în timpul campaniei din 1913, sau instituit trei omisiuni; . vezi jurnalul consiliului de miniștri No. 2411 M, O. 27 R, 1913 de atribuţiunile acestor comisiuni, Idem D. M, 257 M.0, 15 R. 1914, relative la Coritrolul ac- : telor administrative și gestiunilor din campania 1913, . Nota 2. — Relativ la înființarea „serviciului controlul spe- cial al socotelelor războiului şi al contenciosului în legătură cu şizbolui“ este jurnalul consiliului de ininiștri publicat în M=0, + 1918. “ 

1 Nota 3. —: Instituirea comisiunilor de control „Pentru cum-= "+ părăturile făcute în străinătate (în timpul campaniei 1916—1919) M. O. 27 R. 1918, - | a 

Modificările aduse anexelor din regulamentul soldelor 
i: 1. D. M. :134 dm 9 Aprilie 1912 relativă. la inod;- | carea instrucțiunilor bit. DB şi C. anexate la. regulamentul |. legii asupra soldei în armată o , 

4 (M, 0. 12 R..1912) 
Având în vedere dispoziţiunile înaltului decret No, 2.149 din 5 Aprilie 1912, privitor la introducerea unor modilicări în - regulamentul legii asupra soldei în armată, 
Decid : * 

„Instrucţiunile ministeriale lit. B şi C.- anexate la regulzman- tul legii asupra soldei în armată, decretat sub No. 2.674/910, se Vor socoți modificate în sensul celor :cup:inse. în menţionatul + înalt decret No,. 2149/912, cu adăogirile -următţoare ; 
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"1. Borderaul general pentrn toate cheltuelile de solda -şi 
“hrana trupei, la care se referă penultimut aliniat de sub art. 82 
din regulamentul legii soldei, astfel cum acest regulament a fost 
modificat, va cuprinde recapitulaţia foilor de zile și alte borde- 
rouri parţiale, întocmite după felul actelor în așa fel ca controlul 
Să se poată face cât se poate mai înlesnicios. o 

» 2, Adeverirea comandanților de companii pentru primirea 
“ soldei trupei se poate face, fie prin chitanţe individuale, fie prin- 
trun. singur, stat, pe marginea căruia fiecare comandant de com- 
panie va certifica în litere primirea sumei, arătând şi data 'pri- 
mirei banilor, | i 

3, Pâinea ce se dă reangajaţilor căsătoriţi se va constata prin- 
trun sigur stat nominal, în care se va arăta atât numărul total 
al pâinilor cât şi valoarea lor. - | 

Acest stat va indica şi numărul ordinului de zi prin care 
s'a recunoscut fiecărui reangajat acest drept, 

| E! va fi certificat pentru exacitate de către ofiţerul cu apro- 
vizionarea și se va verifica de ajutorul șelului de corp, după care 
se va aloca în livretul de ordinar, atât la venituai cât şi lă chel- 
tueli, la ultima zi a lunii, Asemenea 'se va aloca întregul stat în 
foaia de zi a companiei, escadronului sau bateriei de depozit, la 
partea li, „stabilirea. alocaţiilor cuvenite ca soldă trupei“, și a- 
nume în josul intitalaţiei „hrana în banii“, fără a se amestica cu 
celelalte alocaţii, - - : 

Notă. — Al. 3 din această deciziune s'a modilicat prin D. M. 
No. 183 de mai jos în sensul că atât statele pentru plata hranei în 
bani cât şi acelea pentru pâinea cuvenită reangajaţilor, se trec 
direct în borderorul cheltuelilor lunare de soldă şi hrană prevăzut 
a art. 82 din regulamentul soldelor. - 

4, Livretele de hrană (ordinar) -verilicându-se în aceleş timp 
cu ioile de zile, aceste livrete se vor înainta serviciului de inten- 
denţă a] diviziei” penţiu verificare, numai atunci când se înaintează 

_şi foile de zile, dacă se dau asemenea ordine, potrivit alin. II, de 
sub art, 98 din regulament; în toate celelalte cazuri: livretele se 
verifică în birourile corpului de trupă. respectiv. | 

5, Defalcarea și vărsarea la fondul de războiu al corpului de 
trupă a părţi cuvenită acestui fond din capitalul fondului de în- 
treţinere—conform art. 32 din regulamentul legi privitoare la 
neştirbirea fondurilor și materialele destinate mobilizări — se va 
opera în fiecare an pe ziua de 31 Martie, astfel ca în situaţia de : 
“fonduri a trimestrului lanuarie cuantumul acestor două fonduri să 
figureze. deosebit şi complect lichidate la fine exerciţiului. 

| " Excedentele dela fondul „soldei şi hranei trupei“, constatate 
„ la 31. Martie, rămân.tot în contul de.gestiune vechiu; ele se repur- 

_tează în exercițiul următor şi nu se lichidează decât după conlir- 
marea de către: minister a primirii sumelor înaintate, așa cum se 
atată la art, 87 biş din regulament. - .: 

„a
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ÎL. D. M, No. 183 din 26 Aprilie 1912, relativă la intro- ducerea unor modificări. şi adăogiri în instrucțiunile anexate "la regulamentul legei asupra soldei în armată 

(M. O. 13 R. 1912). 
„Având în vedere necesitatea constatată pe de o parte de a se simplifica unele operaţinni de contabilitate, iar pe de alta a se complecta instrucţiunile anexate la regulamentul legii asupra soldei în armată; | 
Având în vedere și dispozițiunile art. 76 din acel regulament. 

Decid : 
| 

In instrucţiunile anexate la regulamentul legei asu- pra soldei în armată se introduce următoarele modificări şi adăogiri: N 
1. Alocarea și lichidârea hranei în bani, precum şi a pâinei cuvenită reangajaţilor se vă face numai prin state nominale, în care se va deschide rubrică pentru a- rătarea numărului și datei ordinilor de zi prin care sia încuviințat hrana în bani sau dreptul la pâine a rean-: gajaţilor, » | | : Aceste state nu vor mai fi trecute nici în livretul . i de ordinar, nici .în foile de zile, cum se hotărăge prin $. decizia ministerială No. 134/912, ci se vor trece direct [: în borderoul cheltuelilor lunare de soldă şi hrană, pre= N văzut la art. 82. din regulamentul legei soldei, astiel cum 

    
[|| . acest articol a fost modificat cu înaltul decret No. 2149 | “Publicat în M, O. p, e. 12/912. | i Totalul zilelor din statele nominale pentru cei cu „hrana în bani va trebui” aă fie egal cu totalul zilelor a- [| _Tătate, pentru control, în foaia de zi în rubrica intitulată milele de hranf în bani“, e 2. In actualul formulat. de foi de zile numerice, sub ” întitulaţia stabilirea alocaţiei cuvenită, ca soldă trupei, se - Mai găsește o rubrică drept unghiulară, hrana în bani destinată 4 indica, numai pentru memorie, numărul de zile pentru cei cu hrană în bani; iar sub acea rubrică mai există cuvintele ptotal general“ ceiace face ca în braclică să s€ amestece drepturile de 'soldă cu cele de: hrana. | a 

Pentru evitarea unor astfel de coniuziuni, în viitor, 30 vor socoti ce neexistând în formiilar acea rubrică drept- 

i 

 



  

“unghiulară și ouvintele total general, netrecându se în 
= recapitulaţia foilor de zile, decât - Total“ sumelor cuve- 

nite ca soldă propiu zisă. - | 
3. Solda şi hrana călărașilor şi -roşiorilor cu schim- 

bul, precum și a complectașilor și rezerviştilor concentrați 
pentru instrucție şi manevre sau pentru ori care alt ser- 
viciu, atunci când aceste drepturi sunt prevăzute la un' 
deosebit articol bugetar decât acel al trupei permanente, 
se vor lichida prin State nominale observându-se cele ce 
urmează: DE a Aa 

a) Hrana se va lichida prin iivretul de ordinar al 
tupei permanente, trecându-ae zilnic la venituri separat 
de trupa permanentă iar cheltuiclile vor cuprinde la un 
Joc alimentele cumpărate pentru toţi. |. 

Suma totală a cheltuelilor din livret so va trece în 
borderoul lunar prevăzut -mai sus la No. 1, care borde- 
rou se trece în cheltuieli la fondul soldei și hranei trupei. ' 

"Rambursarea acestui fond cu suma cheltuită pentru 
cei concentrați se va face cum se arată la aliniatul b. de 
mai jos: | i. . 

6) Statele nominale se vor întocmi pentru toată du- 
răta, concentrărei, cuprinzând atât solda cât şi hrana. 

„În josul fiecărui stat comandantul companiei, bateriei 
său escadronului, va certifiva în ciire și litere suma pri- 
mită dela casier, pentru solda oamenilor, atesiând că ea 

.a fost plătită celor în drept. | 
Statele se întocmesc în triplu exemplar, înaintându-se 

peniru ordonanţare la terminarea concentrărei. 

mire la fondul soldei şi hranei trupei întreaga valoare a 
mandatalui, iar în cheltueli numai suma din stat cuvenită 
ca soldă. | - , | a 

| "Cu modul acesta acel fond se rambursează de costul 
hranei celor “concentrați, deja trecută în cheltueli prin li- 
vretele de ordinar. Da po 

După desăvârşirea acestor operaţiuni casierul corpu- 
Jui va nota în josul triplicatului statului ce se păstrează . 
ca act justifivatie, No. din registru. de fonduri la cara s'a 
trecut în cheltueli livrutul sau livretele. de ordinar, Suma : 
frecită în statul nominal ca hrană va trebui să fie egală 
cu cea din livretal de ordinar la venituri pentru cei go: 

op. 

„După sosirea mandatului de plată, se trece în pri- 
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ceuiraţi, mai puţin hrana în bani pentru cei eventual, sar 
îi admis pentru vreunul sau mai mulţi dintre cei con- 
centrati. 

Drepturile acestor din urmă, atât ca%soldă cât și ca „hrană, pe zilele cât au fost cu hrana în bani se vor li- 
chida prin state nominale separate, ce se vor înainta şi 
ordonanța dela aaticolul bugetar :mapectiv al concentrări- 
lor la instucții şi manevre fără a, se amesteca cu zilele 
de hrană la ordinar,—cari. se lichidează prin livretul de 
ordinar, 

4) Când lemnele şi furagele călăraşilor şi roşiori cu 
schimbul precuin și ale complectașilox şi rezerviştilor con- 
centraţi pentru instrueţie şi manevre urmează a se ordo- 
nanţa dela articolul bugetar deosebit de al trupei per- 
mancnte, se vor observa cele co.urmează:. O 

Pentru aprovizionările unor astel de x.ateriale ser- 
viciile de intendenţă dela comandamentele diviziilor, yor 
ține seamă de clectele ce vor fi concentrate, precum și 
de durata concentrărei după comnnicările ce li se vor face 
la timp cunoscut de: către marele stat-mâjor şi vor lua 
măsuri pentru-a face aprovizionările potrivite cu nevoile 
şi instrucţiunile ce se vor da în această privinţă, 

Orice spor al raţiei de. furaj war aproba de minister 
în timpul concentrărilor sau manevrelor se va da în na- 
tară aşa după cum se vede în tariful No, 1 (anexa lit. 
E) din regulamentul 4le administrație; iar cu alocaţia în 
bani, reprezentând valoarea acestui spor în natură, se va 
proceda după cum se arată mai jos..- 

” Pentru lichidarea și ordonanţarea sumelor cuvenite 
corpurilor, ca cost de lemne și furaj, plătibile de la ar- 
ticolul bugetar -al concentrărilor și manevrelor, se va 
întocmi un singur stat numeric (în triplu exemplar), atât 
pentru lemne, cât şi pentru furaj. — Dacă lemnele și, 
furajele au fost primite din depozite, Statul numeric va fi 
sprijinit pe recepisa serviciului de intondenţă al coman- 
damentului diviziei, prin cari se constată că corpul sau 
serviciul care cere rambursarea a vărsat comandamentu- 
lui valoarea lemnelor şi Îurajelor trecute în stat, 

Recipisa liberată de comandament va indica - suma 
încasată 'la fondul furajului, separat de acea încasată la | 
fondul lamneler. : Ă 

Si aa E 59



Calcularea costului lemnelor şi furajelor primite din 
depozite se va iace prin statele numerice menţionate mai 
sus, pe baza preţului mijlociu cu care sau făcut aprovi- 
zionările, şi care preţ mijlociu se va comunica de coman- 
damente corpurilor și serviciilor. 

Cumpărăturile de furaje şi lemne făcute chiar în tim- 
pul concentrărilor- și manevrelor se vor ordonanța direct 
dela articolele bugetare ale trupei permanente, fără deo- 
sebire dacă aceste materiale sunt destinâte pentru perma- 
nenţi ori pentru complectaşi, rezerviști, roşiori şi călărași 
cu schimbul. | 

Spre a sa rambursa aceste articole bugetare cu su- 
mele cheltuite pentru aceştia din urmă, se vor ferma state 
numerice cum s'a zis mai sus, iar suma cuvenită se va 
ordonanța dela articolele bugetare la cari sunt prevăzute 
lemnele și furajele celor eoncentraţi şi se va face venit la 
fondul numerar al lemnelor și furajului din contul de 
gestiune a] serviciului intendenţei diviziei respâctive, care 
fond va suporta apoi plata unor asemenea materiale ce 
se vor aproviziona pentru trupa permanentă ale cărui 
drepturi au fost micşorate prin ordonanțarea făcută pen- 
tru concentrați. 

Toate lemnele şi furajele cumpărate pe timpul con- - 
centrărilor pentru instrucție şi mânevre se vor imputa prin 
bilanțele de lichidare ale corpurilor de trupă respective, 
alocându-se și la partea privitoare ls: drepturile de con- 
sumaţie din aceste bilanţe. 

"5. Cu privire la verificarea și stabilirea conturilor În 
genere pe lângă îndatoririle ce sunt puse ofiţerilor de în- 
tendenţă prin instrucțiunile lit. 0. anexate la regulamentul 
legei soldei li se mai pun și următoarele: 

a) Ofițerii de intendenţă veriticatori sunt ţiăuţi ca nea- 
părat să cerceteze referatele ajutorului șelului de corp pentru 
scoaterea din casa corpului a conturilor ce se dau casierilor. 

„In caz când ar constata că s'a dat casierului un a- 
cont mai mare de cât cel necesar pentru plățile regula- 
mentare existente în momentul întocmirei referatului, ofi- 
țerii de intendenţă vor nota aceasta pe referatul ce a fost 
intocmit în neregulă raportând şi comandantului diviziei res- 
pective prin memoriul regulamentar ce trebug să întoc- 
mească asupra rezultatului verificărei. (Urmează anexa I).
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ANEXA II-a 
CONTABILITATEA MILITARA 

Principii. | 
1 Prin. contabilitate se înțelege corsemnârea în scripte după anumite reguli, a operaţiunilor relative la mânuirea londuritor şi materialelor întro intreprindere Oarecare publică sau particulară. Ea naşte din adminis- trație, adică din grija de a prevedea şi satisface la timp 

de exemplu, luarea măsurilor pentru a lace o aprovizi- Onare, o construcție, etc. acte sau act administrativ, căci îngrijim a Satisface o nevoie; iar operaţiunile care rezultă din aceasta prin ținerea socotelilor de primiri, chetueli, distribuții, etc, sunt acte de domeniul contabilitaţei. Contabilitatea militară, cuprinde consemnarea în re- gistre şi scripte, a tuturor operaţiunilor relative la ma- nipularea fondurilor şi materialelor puse la dispoziţia corpurilor de trupă şi serviciile armatei, pentru satisfa- cerea trebuinţelor trupei: soldei, hranei, echipament, ar- mătură, cazarmare, etc. 
2. În armată admihistraţia este încredinţată coman- danţilor sau șelilor dileritelor servicii militare, care. au in atelași timp atribuţiuni de comandament și adminis- trative; iar contabilitatea. se execută de ofiţerii gestio- nari sub direcţiunea comandanților şi. şefilor respectivi "Şi sub conțrolul imediat al ajutorilor acestora, Rezultă din aceste principii, prescrise de legea administraţiei ar- matei, că ofiţerii contabili nu au alt rol decât a primi, „tonserva și distribui sau plăti fondurile și materialele ce primesc, consemnând în scripte după regulele prescrise de legi și regulamente, operaţiunile ce rezultă din aces- tea. Cu alte cuvinte, olițerul contabil nu are voie a face 0 plată sau distribui un material fără aprobareă celor în drept. | a "3. Contabilitatea ca şi administraţia militară din care derivă, este foarte vastă şi complicată, mai mult ca la ori- care altă Aiministraţiune publică, căci avem a face cu . maâsse mari de oameni, care ne mişcă neîncetat dând loc la mutaţiuni ce variază zilnic şi prin care se modifică drep-
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țurile ce au în diferite poziţiuni. Nu este de ajuns a 

plăti un salar îix ca în alte: administraţiuni publice, ci 

trebue a îngriji de tot ce este necesar pentru bunul traiu 

al unui or, osebit de trebuinţele lui ca luptător adică să-i 

procurăm locuință, hrană, echipament, să îngrijim de să- 

nătate, etc. Uşor se poate vedea deci, la ce vastă ad- 

-ministraţie şi contabilitate dă loc toate acestea. 

| 4” Contabilitatea militară se bazează pe principiile 

prevăzute în legea contabilităţei publice a statului şi pe 

 dispoziţiunile prevăzute în diverse legi şi regulamente 

militare ca: legea administraţiei armatei, şi regulamen- 

tul serviciului administrativ, legea şi regulamentul sol- 

detor în armată, regulamentul serviciului de subsistenţă, 

al transporturilor militare, a! cazarmărei, al spitalelor, etc. 

in plus o sumă. de dispoziţiuni ministeriale, decrete, or- 

dine circulare, etc. cari interpretează, desvoltă şi explică 

diferitele dispoziţiuni. cuprinse în legile şi regulamentele 

militare. . 
Scopul acestui manual a fost de a concentra toate 

acestea în două volume, care să ușureze &xecuţiunea 

acestor complicate şi variate dispoziţiuni în administra- 

ţia și contabilitatea noastră militară. | 

5. In orice contabilitate există două categorii de | 
registre: registre principale; fără care: contabilitatea nu 

poate să existe şi registre ajutătoare cari variază după 

natura şi felul contabilităţei respective. Ca registre prin- 

cipale întâlnim în orice fel de contabilitate: registru jur- 

nal în care 'se trec zilnic şi pe măsură ce se produc 

primirile şi cheltuelile sau scăderile şi registru. cartea 

mare. în care se desvoltă pe fonduri (partizi) operatiu- 

nile trecute zilnic în jurnal. 

In contabilitatea militară registru jurnal îl găsim sub 

titlu de registru zilnic de primiri şi cheltueli ia conta- 

bilitatea în bani ; — registrul de primiri şi consumaţii la 

"contabilitatea îmbracămintei; — registru de magazie la 

contabilitatea depozitelor; — registru jurnal la contabi- 

litatea ordonanţărei. Cartea mare o găsim sub titlu de 

registru gestiunei în bani, la contabilitatea în bani, re- 

- gistru de. partizi. în contabilitatea ordonanţârei, etc. Une- 

ori întâlnim aceste două registre principale întrupate în 

unul singur, în scop 'de simplificare şi rapiditate a ope-
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„ raţiunilor; precum.registru de ordonanţări în timp de 
războiu. o A 

6. Intrw'cât nu există nici o descriere compiectă a 
modului cum. trebue să se opereze în diferite registre a 
contabilităței militare, ci “numai oarecare instrncțiuni cu totul sumare tipărite pe prima pagină la parte din re- 
gistre și întru'cât în: armată, în lipsă de contabili Spe- ciali aceste servicii sunt încredințate adeseori la ofițeri 
combatanți, este de cea mai mare nevoie a ss da ex- 
plicațiuni mai complecte de modul cum se lucrează în 
aceste registre, spre a. ajuta la o cât mai bună exacţi- 
une a contabilităței militare. Astiel un olițer contabil 
studiind legile, regulamențele şi dispoziţiunile cuprinse în - 
volumele tipărite, precum şi modul operaţiunilor în re- 
gistre, descrise mai jos, va putea conduce satistăcător 
contabilitatea unui corp de trupă sau serviciu din armată. 

7. După cum am spus operaţiunile de contabilitate 
se consemneazâ în registre. Cel întâiu lucru ce trebue 
să facă un contabil când începe să opereze întrun re- 
gistru nou, este să”l numeroteze, după care fie-care filă 
din registru se va sigila și apoi se face certilicarea de 
numărul foilor ce conţine registrul. Certilicare se face de 
către ofiţerul de intendență pentru registrele „principale 
Sau de către. ajutorul comandantului pentru a%ele ajută- 
toare, după cum se indică pe prima, pagină a fie-cărui 
regiștru.. Dacă certilicarea se face. de către ofiţerul de 
intendenţă, atunci acesta aplică şi Sigilul său olicial pe 
liecare [ilă din registru; dacă certilicarea urmează! a se 
face de către ajutor atunci se aplică sigilul corpului sau 
Serviciului respectiv tot pe fiecare, filă. din registru, Ori- 
decâteori nu se specifică pe prima pagină că nunterota- 
Tea şi sigilarea se face de către ofițerul de intendență, 
atunci ea se va îace de către ajutor. Nici întrun caz nu 
este. îngăduit a începe operaţiunile întrun registru, fără 
a se îndeplini această primă formalitate, care pe cât de 
simplă pe atât este de necesară, în scop. de a nu se 
Sustrage în urmă foi din registru. Această formalitate 
este prescrisă de art. 200 R.A. . a 

8. Inscrierile în registre! trebuesc făcute cu cea mai 
mare exactitate, bazate numai pe.acte și cu acurateţă, 

„Ele trebue să fie cât se poate de scurte, numai:
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strictul necesar: exemplu: primit londul soldei mandat 
NO. ..-.-, ; plătit fond întreţinere diierite materiale; ram- 
bursat portoioliu No. ...... etc. 

Toate operaţiunile se fac în momentul când au avut 
loc şi orice operaţiuni trebue să aibă data când s'a tre- 

“cut în registre. Este o mare greșeală a se iace o sin- 
gură data operaţiunile ce au avut loc în mai multe zile 
aceasta poate produce încurcături şi uitări de treceri, în 
detrimentul însă-şi a contabilului. 

Operațiunile trebuesc să îie scrise citeţ, foarte curat 
şi cu cerneală neagră, iar nu în creion sau grăbit. Dacă 
registru nu este imprimat liniat, se va trage” linii cu - 
creionul, 

Dacă se întâmplă să nu se dispună deregistre, se 
vor imprima de corp sau serviciu, sau se vor trage la . 
șapirograi şi la rigoare se vor scrie de mână, coniorm 
modelelor date mai jos. 

Toate registrele trebuesc să lie cartonate pentru a 
se putea conserva foile şi inscripţiile din ele, apoi se 
vor învălui cu pânză sau hârtie și etichetă arătându-se 
corpul sau serviciul, felul registrului și exerciţiul ia care 
se referă. | | 
„9 ge poate întâmpla să se greşească una sau mai 
multe operaţiuni. Nici întrun caz nu se rupe îila în care 

- sa greșit operaţiunile, ci se anulează printr'o linie obli- . 
că (dela stânga spra dreapta) se scrie din nou mai jos 
sau pe lila următoare, . o | 

| Când s'a trecut o cilră greşită şi urmează a se în- 
„__drepta, nu se va șterge cu radier sau clor, ci se va 

trage uşor o linie peste cilra greşită, scriindu-se de“a- 
supra ei cifra bună, în aşa mod ca să se poată vedea 
cum era trecută greşit. Răsăturile, ştersăturile sau deco- 
loraţiunile cu clor sau alte subsțanțe, sunt cu desăvâr- 
şire interzise, coniorm art. 202 din R. A. 

Erorile ce se îndreaptă de către contabil, se Îac cu 
“aceiaşi cerneală cu care a fost scrise. Indreptările cu 
cerneală roşie se fac numai de către ofițerii de inteu- 
dență, pentru distincţia verificărilor, conform art. 215 R. A. 

10) Relativ la distribuţia registrelor şi imprimatelor 
şi formalităţilor ce lac pentru liberarea lor din depozitul 
de imprimate, cazul când se impută registrele stricate din
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heglijenţă, cete. vezi anexa lit, U din R. A. acesi manual pag. 662. - 
11) Relativ la formalităţile de indeplinit, în caz când nrmează a se preface un registru. vezi ârt. 201 din R. A 12) Destinația registrelor și scriptelor, cât timp se păstrează, acele ce nu se. trimit anual la Inalta Curte Conturi, art. 197 R. A. 
In armată avem cinci feluri de contabilități bine dis- tincte : 

| a) Contabilitatea în bani, cuprinde primirile şi plă- țile în bani pentru toate cheltuelile Unui corp sau ser- viciu militar; solde accesorii, indemn tăţi, hrana trupei, plata întulor materialelor cumpărate, - fondurilor - corpu- rilor, etc. e 
Ea se tine după aceleaşi norme şi pe aceleași scripte „Şi registre atât la corpurile de trupă cât şi ori-ce alt serviciu al armatei. 
Regulele de urmat, în manipularea fondurilor, sunt prevăzute în regulamentul. serviciului administrativ şi în legea şi regulamentul soldelor trecute în „acest manual Drecum şi în celelalte legiuiri - administrative trecute în Vol. Il. Toate acestea trebuesc cunocute în âmănunțiune de către contabilii în bani militari. | | 
b) Contabilitate: îmbrăcămintei se ține la corpurile de trupă şi servicii similare pentru, tot ce privește echi-| pameniul în g-neral, inclusiv armătura, trăsuri, efecte şi obiecte diverse. R gulcle de urmat sunt p'evăzuie în regulamentul serviciului administrativ din acest manual. 
C) Con'abil'tater dipozitelor se ține. de către depozi- tele arinatei de tot felul; fie de sine stătătoare: depo- 

zite de furaje, lemne, subsistențe materiale de geniu, . 
artilerie, sanitare, etc. fiecă sunt .atașate p2 lângă marile 
Stabilimente administraiive ale armatei: arsenal, pirotec- 
nie, pulberărie, manutanţe, ateliere și depozite de echi- 

“ pament, etc. 
d) Contabilitat- a ordonanțărei cuprinde toate ope:a- 

țiunile relative !a liberarea ordonanţelor da plată de către 
ordonatorii primari (minisru de războiu- sau delegaţii 
săi din administraţia centrată a războiului) precum şi Către ordonatori secundari care sunt şefii serviciilor inten-. 

„ denței de Ia diierite comandamente ale armatei
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e) Contabilitatea de războiu se ţine de către trupele 

şi serviciile de la partea activă, făcându-se operaţiuni 

sumare şi expeditive pe anumite registre, care-operaţiuni 

se centralizează ja partea centrală (sedentară), conform dis- 

zițiuni lor cuprinse în regulamentul;serviciului administrativ. 

Astiel avein; registrele de primiri şi distribuţiuni de 

___ materiale care înlocuesc registrele de magazie, registuu 

de. subsistenţe şi registre ofițerului cu îmbrăcămintea de 

piimiri şi consumaţii; registru de ordonanţări în timp de 

războiu, care: cuprinde la un loc și jurnalul şi registrul 

de  partizi; carnete de lacturi verzi în cari se rețin din 

sumele de plată taxele de timbru și “înregistrare cari 

adesea în războiu nu pot îi plătite; carnete cu bonuri 

de rechiziţie, actele de stare civilă, etc. 

Descrierea principalelor registre întrebuințate în conta- 
bilitatea militară | 

1) Registrul zilnic dle primiri şi cheltueli, ' (Cap. Il 

art. 3 din nomenclatura imprimatelor din anul 1903). 

„Se numea înainte registru jurnal iar art, 198 din R. 

A. îl denumeşte registru de fonduri. —: 

Este cel mai important registru al contabilităţei. în 

bani, împreună cu registrul gestiunei în bani, formează 

 egistrele principale prevăzute de principiile contabilită- 

ței generale. Registrul jurnal trebue. să existe neapărat 

în orice contabilitate de orice natură ar Îi. şi de 'aceea 

îl întâlnim pretutindeni: în contabilităţile statului la ori 

ce serviciu, la ordonanțări, în contabilitatea comercială, 

etc., bine înţeles sub diferite forme, îără el nu poate să 

existe contabilitate. | 
Acest registru nu se ţine pe exerciţii bugetare, din 

„cauză că el nu se trimete cu gestiunea la Înalta curte 

„1de' conturi, ci rămâne în corp; de aceea se întrebuin- 

"4ează până la terminare. Când se începe in altul, se 

"îndeplinesc formalităţile prescrise de D. M. 204/1903 
trecută la anexa lit. U- din acest manual. El se nume- 

rotează şi sigilează de ofiţerul de intendenţă verificator 

al corpului sau serviciului. -- | i 
"Registrul zilnic de primiri şi cheltueli' are - de 

scop înscrierea zilnică a: tuturor sumelor de bani ce
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sc primesc sau se plătesc de către casier în contul cor- 
pului, precum și ţinerea socotelilor între casier Și casa 
corpului. În acest scop registru cuprinde trei coloane: 
primiri, cheltueli şi sumele date casierului. Instrucţiunile 
de mai jos prevăd anume cum trebue să se îacă aceste 
operaţiuni. Pe lângă acestea se .mai dau următoarele 
explicaţiuni. | e 

Q) Primirile se trec în coloana respectivă, după ji- 
vretul de soldă, unde. se trec mai întâi tot ce se pri- 
mește de casier de Ja administfaţiunile financiare, casie- - 
ria centrată, casieriile de răzbei, etc., precum şi toate 
sumele cari vin în numetar la corp care. se înscriu în 
livret de ajutorul comandantuiul. Pentru acestea din Ut 
mă, casierul este obligat a da recipisă din carnetul Cap. 
Il: art. 56, semnată de el şi: verificată de ajutor. - 

Toate: sumele primite se varsă, fără excepțiune, în . 
casa corpului, chiar în ziua primirei lor, coniorm art. 28 
R. A. trecându-se Ja primiri și în carnetul casei. Nu 
este îngăduit ca. casierul să rețină aceste sume pentru 
a face plăţi din ele, ele trebuesc neapărat vărsate inte- 
gră), iar banii de care are nevoie casierul se scot prin re- 

“erat: (vezi registrul respectiv). 
b) Cheltuelile se trec conform instrucţiunilor de mai 

jos. Relativ la formalităţile ce trebue să îndeplinească 
un act de cheltueală, pentru a fi complect și bun de 
trecut în registru, vezi notele dela pâgina 641 acest 
manual. - | Da 

Dacă o cheltueală nu este definitivă și compleită: ea 
se trece atunci în registrul de portofoliu, după reguleie 
descrise mai jos la acel registru. - N | | 

c) La coloana „sume date casierului“ se. re: atât su- 
“mele scoase din casa torpului cu referate, cât Şi -ram- 
““Dursările de portofoliu, vezi. descrierea detailată; la re- 
gistiul portoioliu de modul cum se fac aceste operațiuni. 

„d) Toate operaţiunile de primiri şi  cheltueli, rele- - 
'răte şi rambursări: de portoioliu, se datează în coloana 

„respectivă, care dată, trebue să corespundă cu aceea de 
pe acte şi din celelalte registre: cu care este în legătură. 
te) In coloana No. de. ordine, se dau numere: cu- 
„Tente pe exerciţiu, deosebit pentru primiri şi deosebit "p “pentru cheltuieli. Se dă număr de ordine numai la: ri  
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mirile- sau cheltuelile reale, adică numai la acelea cari ! 
sporesc sau micșorează fondurile corpului, iar nu şi la 

acele de ordine cum sunt referatele şi rambursările de 

portoioliu, cari nu primesc numere de ordine, întrucât 
nu sporesc sau nu micşorează fondurile corpului fiind nu- 
mai o socoteală între casier și casa corpului. De aceea a- 
ceste sume nici nu se trec în registrul gestiunei în bani. 

,  J) Verificarea registrului se ace coniorm anexei lit. 
C. qin Regulamentul soldei acest manual, iar în ceia ce 
priveşte erorile de calcul, modul cum se rectitică de o- 
fiţerii de intendenţă, deciziunile ce iau pentru actele de 
contabilitate rău întocmite, etc., vezi art. 215—229 pa- 
gina 242 acest manual. 

NOTA. —Când se ordonanţează corpurilor sau ser- 
viciilor. avanse. din” credite speciale, cum ă fost acum în 
tot timpul războiului, toate cheltuelile ce fac în contul 
avansului primit, nu se trec în registrul zilnic, ci se “ţin 

- la portofoliu până se complectează actele, după care se 
îmborderează şi se trimit pentru justificare şi ordonan- 
țarea. diferențelor dacă sar Îi cheltuit mai mult sau se 
varsă suma la tezaur la creditul respectiv dacă sar îi 
cheltuit mai puţin. Când vine ordonanța sau mandatul 
de plată respectiv, se trec în registrul zilnic, pe aceiaşi 
linie la primiri, diferența ce s'ar Îi mai ordonantat (vezi 
exemplu de mai jos) iar în cheltueli intreaga sumă, 
scăzându-se de la portololiu. Banii se varsă în casa 
corpului (diferenţa .ce s'a mai ordoanțat) trecându-se în 
primiri în registrul casei, după livretul de soldă. 

Rectițicarea erorilor găsite în registru. 

Când se găsesc erori în registru la primiri, chel- 
tueli sau acompturi, pentru a nu se rectifica toate tota- 
lurile, se pot opera la ultimul total erorile găsite şi a- 
nume: . 

-3 a) Eroarea fiind trecută mai mult în cheltueli. 
“Se rectifică numai ce s'a trecut mai mult în chel- 

tuieli, înscriindu-se cea adevărată, iar Ja ultimele tota- 
luri din registru se trece în primiri asupra casierului, 
snma ce se trecuse mai. puţin, cu menţiunea de „se 

„trece în primiri şi asupra casierului, eroarea dela chel- 
tuiala No. . , , „Celelalte totaluri nu se mai rectitică“.
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In registrul casei nu se trece, neavând nici 0. in- luenţă din moment ce s'a trecut în primiri „Şi asupra casierului, | 
In contul de gestiune trebue a se rectilica atât suma trecută în cheltueli câț şi toate totalurile. 
b) Eroare fiind trecut mai puţin la cheltueli. Se procedează întocmai ca în cazul întâi, scăzân- du-se din primiri şi deasupra casierului, numai ce „s'a trecut mai puţin, cu: menţiunea „se deduce din -primiri şi deasupra casierului, eroarea de la cheltueala No... Cc) Eroarea liind trecută mai mult în primiri. In registrul zilnic, se rectifică suma la cea exactă şi din ultimul total se deduce numai din primiri cu men- țiunea „se deduce eroarea de la primirea No... ,« In carnetul casei, se făce aceiaşi operaţiune, sco- țându-se suma ce s'a vărsat mai mult și restituind-o celui în drept, sau de nu se ştie cu siguranță cui a. .. parţine se trece la partea Ii, până se va stabili cui re... vine, contrar se procedează conform art. 47 RA. | In contul de gestiune se rectitică atât Stima cât şi % toate totalurile. 

ji d) Eroarea fiind trecută mai puțin în primiri. JA Se lac invers operaţiunile asătate Ia ai, c, adică: | - In registrul zilnic, se rectifică suma la cea exactă 

L 
d 

  
| şi la ultimul total se adaogă numai l4 primiri cu men= | țiunea se „adaogă eroarea de la primirea No... | In carnetul casei aceiaşi operaţiune, vărsându-se - Suma ce se trecuse mai puţin. . | In contul de gestiune. se rectifică atât suma cât şi toate totalurile. 

|| La portotoliu se trece această sumă, când „NU se. IE plăteşte imediat de casier, până se stabileşte cui revine IE răspunderea, în caz că suma este mai mare, | “| e) Erori la sumele date casierului, | 
Dacă un referat sau -o rambursare „de. portotoliu || este trecută greşit atât în registru zilnic cât şi în car. - (E netul Casei, aceasta este o neregulă, nu influențează însă 1” asupra: situaţiei fondurilor, căci în delinitiv casierul cât “Varsă în casa corpului sau cât primeşte cu atât se scade “ Sau se adaogă. . "+ Când însă în registrul zilnic este trecută -0:-:Sumă 

  
    
   



  

940 

şi în carnet alta, atunci. trebue neapărat făcute 'rectili- 

cările, căci. influenţează asupra. situaţiei fondului. 

Erorile în mai mult sau mai puţin se scad sau sc 

" adaogă asupra casierului, făcându-se operaţii în regis- 

trului zilnic și în carnetul casei. - 

In conptul de gestiune nu se face nici o operaţie, 

căci aceste sume n'au nici o legătură cu gestiunea. 

” „Instrucţiunile de pe prima pagină a regisirului. 

Acest registru se ţine de casier. 
Registru are de scop înscrierea tutulor sumelor de . 

! 
| 
| 

Dani care se primesc și se plătesc.de corp, precum şi 

contul cu casierul. | = 
Sumele se înscriu zilnic în momentul ce se;primesc 

sau cheliuesc, sub un număr de ordine deosebit și în : 
„coloana respectivă trimestrului. cărora aparţin. 

“Inscrierea se face în termeni scurți, dar ceprinzând 

tot ce este nevoe de cunostut; exemplu: | 
. 

Primit fondul soldei: solda ofiţerilor pe Aprilie, 

Plătit - > „. trupei pe 1—16 Maiu. 

Primit de întreţinere: economia ordinarului 

1—16 luni. a | 
Primit po cumpărare de: efecte 

imputate. e Mi | 

Primit „+ furajelor: avans aprovizionării pe 
exercițiul 192... --192...... LL 

Opertaţiile de: primiri. Toate primirele sunt. înscrise 

pe odine de date, după livretul de soldă, cu care sunt 
primite de casier de la administratorii linanciari sau în 

care 'se înscriu de ajutor cele care, vin în numeiariu sau 

direct. la corp. | - 
Actele de primiri şi cheltueli se cos în dosare, pe 

- trimestre. a Sa | 

Un singur dosar cuprinde acte'e trimestruiui, aran- 

jate în ordinea înscrierei operaţiilor în comptul de gestiune. 
Operaţiile de cheltucli. Cheltuelile de orice categorie, 

sprijinite pe acte compleste, legale şi definitive, se îns- 

“ criu pe măsură ce ss produc, nefiind admis, sub nici un 

pretext, formarea de borderouri de cheltueli săptămânale, 
“ unare, etc, Se exceptează numaâi plata foilor de soldă
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A | | | 
şi hrana trupei, care se imborderează la un loc, după 
ce Sau plățit toate, şi se înscriu sub un singur număr 
de cheltueli. Cheltueli care privesc o lucrare speci- 
ală şi care nu poti înregistrate de cât după desăvârșita 
terininare (0 construcțiune, o aprovizionare, etc.) se trece.la 
portoliu şi la terminare se scad de acolo Şi se trec în.acest 
registru la un loc. . 

Dare de aconpturi casierului. "Poate sumele care 
sporesc în vre-un fel fondurile corpului, sunt vărsate . 
direct în casa corpului. | 

Casierul nu poate face nici o plată sau da aconpt 
neautorizat de comandant sau şei. | 

Pentru aceasta toate cheltuelile ce sunt de făcut se 
coprind în referatul care se întocmește pe măsură cu . 
trebuinţele. 

Sumele hotărâte prin reierate se scot din: casa cor- 
pului şi se dau casieiului, car semnează în registru casei, 

Ele se înscriu la data primirei, în coloana respectivă 
a registrului zilnic de primiri şi cheltueli fără nici un, 
număr te ordine şi fără clasificare. de trimestru 

“ Registrul se totalizează fără deducere, la fie-care 
pagină trecându-se transportul pe pagina. următoare. 

La darea aconturilor: asemenea se totalizează fără 
deduceri, după ce sunt verificate cifrele inscrise după 

“| - acte, de către ajutor, care certifică. prin subscrierea sa. 
Când intru în casa corpului snme vărsate de către 

casier ca primite prin rambursări de la portofoliul, : se 
urmează în modul următor: . i o 

Dacă sumele sunt dintre acelea ce se rambursează - : 
prin ordonanţare, indată ce sa primit ordonanțele sau 
mandatele şi sau achitat, banii sunt vărsaţi în casa cor- 
pului, adăogându-se în registrul casei, iar în registrul de”. 
primiri şi cheltueli.pe aceaşi linie şi suma se reduce de 
la portofoliu. a E 

Dacă sumele sunt din acelea ce se rambursează în : 
numeratiu din ori-ce provenienţă, banii sunt vărsaţi în 
casa corpuiui, adăogându-se în registrul casei, sub de- 

„ numirea de „vărsat în casă sume rambursate la porto- 
foliu numerile................. “ în registrul zilnic. se totalizează 
numai sumele din coloană contul casierului și se deduce 
șuma vărsată tot sub denumirea de mai sus; tu alte 
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cuvinte, în acest din urină cas, se ace invers operaţiile 
ce au loc când se scot bani din casa corpului şi se dau 

„ casierului. | 
Registrul se totalizează și. se face bilanţul, deducând 

cheltuelite din primiri: *) 
1) La intaia zi a lie-cărei luni, când comandantul 

sau şelul face verificarea şi inspecția caselor corpului 
şi a casierului. 

2) La fie-care inchiere a gestiunei trimestrială Şi 
anuală. 

3) La schimbarea contabililor, ajutorului sau coman- 
dantului de regiment, sau la ducerea lor în concediu. 

4) La ori-ce lel de inspecţie sar face corpului. 
Bilanţul se face totalizând cele trei coloane, primiri, 

cheltueli şi contul cu casierul; se înscrie suma cheltueli 
lor sub primiri şi sub contul casierului, iar rezultatul 
este cea ce trebue să existe asupra corpului la primiri 
şi asupra casierului la contul casierului. Acest rezultat 
trebue să reprezinte situaţia reală, adică restantul: în 
numerariu în casa corpului, stabilit și prin registrul casei, 
egal cu totalul de primiri asupra corpului, mai puţin 
Suma aliată asupra casierului. 

Suma rezultată asupra casierului. trebue să existe 
in următoarele două cațegorii :. 

-1) In numerariu; 
2) In cheltueli de portofoliu sau aconturi date olii- 

ţerilor. 

SĂ 
4 

La facerea bilanţului rămasul se . scrie şi în litere . 
Certilicatease. îace de către casier, ajutor și coman- 

daniul sau șeful, 
La finitul fie-cărui. an financiar registru se . încheie. 

“definitiv, rămasurile se transportă în partida anului următor. 
Transporturile din o partidă in altă se certilică prin 
“subscrierea şi sigiliul oliţerului de intendenţă verilicator. 

  

») Model încheerea “eziștrului veni pag; „36 acest. manual şi modelul 
de mai jos, | : a 3
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Registru gestiunei în bani -(Capit. | ari 28) i 

Acest registru împreună cu registru zilnic de primiri: ş 

„cieltueli, formează registrele principale a contabilităţii militare tn 

aa 

trece în execiţiul nrmător dacă gestiunea s'a înaintat. 

prin referate şi rambursările de portofolia, câci atesta nu infi 

i. iențează asupra. gestiunei corpului, deoarece ele nu măresc 

în bani, toate celelalte registre sunt ajutătoare. El reprezintă 

catea mare prevăzută de principiile legei contabilităţi publice. 

_ Registru gestiunei în bani, are de scop. centralizarea tuturor 

operaţiunilor de primiri şi chelueii, în comptul unui exerciţiu, 

desvoitate aceste operaţiuni, după natura lor, p2 fonduri şi cen- 

tralizate pe trimestre. Tot prin acest registru contabilii dau soco- .. 

teala de gestiunea lor, după care, în cele din urmă, se descarcă 

prin decisiunile înaltei curţi de conturi, 
. 

“EA se dă pe execitiu pentru fiecare cop de trupă sau ser- 

viciu, însă se întocmeşte şi închee trimestrial. Se numerotează, :; 

sigilează şi se certifică de ofiţerul de' intendenţă. | 

“Registrul, gestiunei se deschide odată cu exerciţiul budgetar / 

şi în ei se fac operaţiunile privitoare la acest exerciţiu până “i 

la închiderea lui, chiar dacă primirile şi.chetuelile trece în exe:- 4 

cițiul următor, însă operaţiunile privesc exerciţiul trecut; obișnuit + 

până la verilicarea. şi închierea trimestrului lanuarie precedent, 

> Exereţiul însă se iuchide- la 1 August a anului următor i 

(art. 32 legea contab publice), : 

Până la această dată se pot emite ordonanţe şi mandate : 

privitoare exerciţiului procedent, acesta însă când ar îi eazul, se + 

   

                    

   

  

   
   
   

  

   

       

      

    
  

Deosebire între operaţiunile tretute În registru zilnic şi N 

între această, este că In registrul zilnic primirile şi cheltuelile 

se trece fără nici-o distincțiune, iar în contul de gestiune se fă 

desvoltă pe fonduri. Prin urmare din contul de gestiune se poate jă 

vedea în orice moment, situaţiunea fondurilor corpului sau 45 

serviciului, | 4 

Pe prima pagină a contului de gestiune se scrie citeţ, nu- ; 

mele 'şi pronumele contabilului (vezi nota 8 pagina 51 acest :4 

manua!), 7 - | : 

Modul cum se'opereăză. Se trec toate primirile şi cheltit- îi 

elile înscrise în registru zilnic de primiri şi cheltueli, pe -măsură Ș 

ce se protiuc şi în ateiaș ordine cum sunt trecute în registrul“ 

zilnic, El trebue ţinut la zi, nu este. permis al lăsa În alb şi a 

începe înscrierile la finele trimestrului ; la această epocă trebue să 3 

se facă numai la înehierea lui. La datele când se închee re-8ă 

gistrul gestiunei, treube încheiat şi registrul zilnic, aşa încât sădă 

corespundă cifrele certilicate. ca sume existând în casele corpului: 

(instrucțiunile de pe prima pagină). - 
- Nu se trec în contul de gestiune aconturile date casierului: 

și, 
nici nu micșoreaza veniturile sau cheltuelile corpului ele fiind: 

“numai o socoteală te se ține între corp și casier și de ace i 

pici. nu li se dă număr de ordine, ” |



    

  

    

    

Operațiunile. se fac- ast-fel 
Se trece data întocmai cea din reg. zilnic. Se trece numărul 'de ordine idem (la primiri urmează ua număr și Ja cheltueli aftul). 
Se trece pe scurt detalial asup:a primirei sau cheltuelei, intocmai ca în registrul zilnic. | | | 

„Se trece suma, în total ja co'oanele primiri sau cheltueli. „Se repartizaază această sumă la fondul respectiv, în coloa. nele distribuţiei primirilor Sau cheltuelilor. | A Dacă sumele sunt înscrise în registrul zilaic atât la primiii cât şi la cheltueli, se înscriu: tot astfel și în cont gestiune, dez. voltându-se și la fondurile respective atât la primiri cât și la - cheltueli, . | 
Se trece la fondul soldej ofiţerilor la primiri mandatele sau ordonanţele. de plată date cu avanse sâu o;donanţăte definiti+ după state pentiu sclda ofiţer,lor, reatigajațiior şi funcţionarilor civili din servicivl armatei, conlorim art. 18-şi 79 şi 98 bis în R. S. (acest manual) iar în cheltueli. sumele plătite. Vezi şi instruc- țiunile anexa lit B din R, S: acest manual relaliv. la nfbdul în- tocmirei Statelor. 
Se trec la fondul soldei şi hranei trupei. toate primirile şi cheltuelile reiative ; vezi detalii la art 82 şi 84 R, S. 
Se înscriutia fondul de întrețineri toate primirile şi cheltu- elile prevăzute Ja art 69 și “urm. din R. A. sau prin alte dispo- zțiuni speciale, , 
Se înscriu la fondul fanfare: toate primirile şi chelțuelile “prevăzute la art 79'şi urm. R. A. 
Se trece la fondul de Războiu sumele prevăzute la art 32 regulamentut neştirbire -(vol II) şi notele de la pagina 107 şi art Sdin D. M.N; 134/912 trecută sub anexa C. din R. $. aczst. maguai, Se inscriu la fondul cazarmameni “şi mobilier, toate primi- mirile şi cheltuelile prevăzute Ja art 7 regulamentul 'cazarmare (vol il şi notele de la pagina 104 acest manual). 

Se înscriu la fondul diverselor toate acele sumi cari sunt 
trecute pentru ordine în registru, de oarece ele nu măresc şi nici nu micșorează veniturile şi cheltuelile corpului lichidându-se „+a finele trimestrului ca misii, indemnităţi ete. Aceste 'sume se trec în primiri şi cheltueli. 
„Se mai trece la fondul diverse, sumele ce se trec la par- -. 

tea. II a registrului casei (garanţii etc,) vezi detalii la pagina 82 . și 63 acest manual. A se observa că-la închisrea gestiunei, fon- dul oiverse nu se va lichida, rămânând o Sumă egală cu sumele 
aflate la-partea Ila acestui registru.—In prima categorie intră: sumele 
ordonanţate pentru rambursări de portofoliu ca; misii, transpora | turi. indemnități de mutare şi chirie, lemne Îuragiu ete, Chelu. eli în concentrări extraordinare etc, a 

in cazul când aceste sume sunt neplătite, ele se tree atât în primiri cât şi în cheltueli, achitându-se sumele celor indrept, - 

"60  
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A se observă că faţă cu noile dispoziţiuni relative la fondul 
hranei, mandatele ce vin pentru rambursarea cheltuielilor extra- 

Fi $: Su 
, 

    

  

ordinare, se vor repartiza în moduliurmător în contul de gestiune, 
Să presupunem că pentru o asemenea .concentrare s'a chel- 

tuit următoarele sume : 

1) Lei 290,15 soldă (s'a trect la portofoliu fiind plătită) 
2) „ 850,10 hrană (sa trecut în cheltueli la fondul hranei 

| prin statul numeric). 
3) „ 350,00 alocaţie de întreţinere (nu s'a trecut nicăeri) 
4) „110.00 lemnul (s'a trecut la portofoliu fiind |plătită) 
5) „ 50,00 diferite cheltueli (idem) 

165025 Totalul borderoului de cheltueli şi a manda- . 
Să tului emis, . 

In contul de gestiune se va repartiza. . 
Primiri 1650,25 din care la fondul hranei Lei 850,10 

| n „intrat „ 350,00 | 
> „ diverse „ 450,15(N 1,45) 

Cheltueli 450,15 (N. 1. 4. 5.) care au fost plătite şi seaflau 
la poitofoliu repartizându-se această sumă la iondul diverselor ; 
restul sumelor fiind -trecut anterior în cheltueli. | 

Inchierea irimestrială a registrului de gestiune 

După ce s'a trecut în modul arătat mai sus toate primirile 
şi cheltuelile trimestrului respectiv, chiar dacă parte din acele 
primiri şi cheltueli de fapt a intrat în tiimestrul următor,. Însă! 
ele privesc trimestrul care se închee, se procedează la încheere 

-- Se fac mai întâi următoarele coniruntări cu registrele, 
pehtru a vedea dacă operaţiunile sunt bine trecute. 

Totalul primirilor şi cheltuelilor din registrul gestiunei trebue 
să coincidă cu totalul primirilor tepartizate pe fonduri. 

. Fondul diverselor nu se lichidează cu sumeie dela partea 
Il arătate mai sus. 

2) La excedentul trimestrului precedent adăogându-se pri- 
mirile trimesthiului ce se închee și deducându-se cheltuelile aces- 

.. „tui trimestru, rezultatul trebue să fie egal cu primirile înscrise 
în registrul zilnic după ce s'a scăzut cheltuelile. 

| Această confruntare se face adesea ori între aceste registre 
şi dacă rezultatele coincid, însemnează că primirile şi cheltuelile 
sunt bine trecutn în ambele registre şi bine adunate. Conlrariu: 
a se controla dacă sumele trecute în registrul gestiunei sunt în- 
tocmai cele din. registru zilnic, precum și adunările ambelor re- 

_gistre şi se va găsi greşala.— 
Exemplu: - 

"a) Excedent trim. Aprilie după registru gestiune 10141,75 
Primiri „ lulie: , - » „2030018 

Total 30441,93
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Chaltueli trimestru Iulie după registru gestiune 148992,13 A) 

Da _ Rămâne  15549,80 
> 

b) Primiri tofal după reg zilnie 33804.98 Cheltueiţ , Pa 18341,184A) 

Rămâne  15549,80 
„*2) La intitulaţia de primiri și cheltueli peniru' potrivirea fondurilor“ se operează aşă numitele „virimente 'de fonduri“ adică transportul unei datorii active supra unui creditor, cu alte cuvinte se ia dela un fond, o sumă ce i se cuvine altut fonda. „ Aşa de exemplu Sa ordonanţat corpului o sumă giobală . penru soldă, hrană, alocaţii de întreţinere. etc, care sa trecut - întreagă la primiri la fondul soldei. Pentru a se lua partea ce - se cuvine celorlalte fonduri, :s€ îace operaţiunea aici, .în caz când nu sa defalcat suma la fondurile respective odată cu trecerea ci în primiti. In acest mod se operează cu toate fondurile care ar fi- debitoare altora. e . A se observa că operaţiunile relative. Ia: excedentela . de soldă și hrana trupei, care se varsă la finele exerciţiului pe seama Ministerului de Războiu, conlorm art. 87 bis din R, S. nu se ope- rează prin virimente '—ceiace Sar putea— ci:se trece în cheltu- eli în baza 'confirmăiii ministerului pentru primirea recipisilor. „ Asemeni partea cuvenită fondului de Războiui din capitolul fondului: de întreţinere rezultat, la linele exerciţiului, conform art, 32 din regulamentul legei de nextirbire, se operează pe ziua de 31 Martie, Conform art. 5 din D.M, No. -134|912 trecute la no- tele dt. sub anexa lit. C.:din regulamentul soldei acest manual, 

3. După ce se iac operaţiunile de potrivirea fondurilor, —dacă eventual'a fost cazul— se trece în coloanele respective raportul excedentillui de -primiri şi cheltueli, din, trimestsu prece= - 
dent observându-se ca excedentele_ de primiri- să ge Tepartizeze. 
pe fonduri la coloanele primiri .și ;excedentele .dE cheltueli „la 

= coloanele de cheltueli, . .. FII IE La finele exercijiului când oliţerul „de -intendenţă verifică 
gestiunea ultimului „trimestru, .să aibă grijă să treacă excedentul 
„Yrimestcului Ianuarie, în noul registru al gegtiunei pe exerciţiul „Wrmător, căci după ce se trimite gestiunea“nu mai are de unde 
"să ia, . - IE PI Ă 5 a 4.'Se tree apoi totalul primirilor şi. cheltuelilor trimestrului -"Qe. se fiichee, precum şi cele pentru potrivirea fondurilor dacă 
_âm fost bine înțeles atât în total cât şi repartizate pe fondnri și . 
apoi se face -totalul general din care se scad cheltuelile (rapor- 

- tul cheltuelilor sub 'coloana primirei) sau de este-cazul din chel- - Hi se scad primirile când ele sunt “mai mari decât primirile şi 
Tesultatul este ceiace rămâne asupra corpului, dezvoltat pe fonduri 
Excedentele pot îi de primiri asupra cheltuelilor (fonduri) când 
cheltuelile sunt mai mici decât primirila şi de cheltueli asupra " Ptimirilor când cheltuelile sunt: mai mari ca primirile „(deficite), 

 



"0.3 

Pertru a se Verifica dacă operaţiunile snnt bine lăcute se 
adună exzedentele parţiale de primiri (fondurile) din care scă- 

zându-se excedentele parţiale de. cheltusli (dificitele) -resultatul 

trebue să fie egal:cu toţalul excedentului de primiri-(eventual d: 

„cheltue]i). contrar nu sunt bine trecute, adunate sau scăzute, Ope- 

rațiunile de la această parte. 
Se mai pot întâmpla e:ori la în.heierea gastiunei în trans- 

portarea excedentelor trimestrului precedent, în repartiţia iondu- 

iilor în registru gestiunei, în adunările de pe fiecare pagină a 

registrului ; precum și însuși operaţiunile de încheere “Ţoate aces- 

tea trebuesc revăzute cu atenţiune, în caz când gestiunea nu ese. 

5. Situaţiunea fondurilor se face în scopul de a se confrunta 

registru gestiunei în bani cu registru zilnic de. primiri şi cheltu- 

eli şi dacă rezultatele coincid, atunci gestiunea este bine încheiată, 

contrar însemnează că sumele trecute în .registru . gestiune nu 

sunt întocmai ca cele din registru zilnic sau s'a scăpat din ve 
dere a se trece o sumă. . . 

Făcându-se însă verii carea arătată mai sus, eroarea se poate 

vedea dela început. , 

Operatiunea se [ace astlel: o. 
La excedentul rezultat la trimestru ce se.închee 6035071 

„Se adaogă primirile. inscrise în registru de ges- 
tiune al trimestrului următor (în care sa intrat deja 
cu operaţiunile ja data: încheierei) „91602,76 

Totalul primitor : 151953,47 

Se scad cheltuelile trimestrului următor . 
(idem conform explicaţiei de mat sus) 93674.92 

Total egal cu ceiace a rezultat în reg. zilnic 
ca felul aflat qsupra corpului (după ce sa scăzut . 
cheltuelile de primiri). „__59278,55 

Se arată în fine: modul cum există acest fond 
în casele corpului, cât anume în casa corpului şi 
cât cesierului şi in ce mod. 

„_ Observaţie. Registru este imprimat greşit, în partea unde 
- se arată ce sumă există în acte, deoarece în casa corpului nu tre- 
bue să existe niciun act. toate se trec asupra casierului. În casa 
corpului nu se alîlă decât fonduri în numerar sau efecte (partea. Il). 
| 6, După încheerea registrului de gestiune, se întocmeşte si- 
tuaţia fondurilor (vezi modelul de mai jos) prin care se arată 
excedentul rezultat asupra corpului repartizat pe londuri,: pentru 
ca Ministerul şi comandamentele să cunoască situațiunea fon- 
durilay fiecărui corp, iar ordonatorii să ia măsuri de a se adăogi 
sau scădea din mandatele ylitoare ceface corpul ar fi primit mai 
puţin sau mai mult,



    

    

Ea se întocmeşte după registru gestiunei, îndată ce sa în- 
cheiat 'şi copride două părţi; prima parte arată suma ce a re- 
zultat asupra co:pului, după registru zilnic, speciiicându-se cât 
se allă asupra corpului, far partea Il-a coprinde excedentele de 
primiri sau de ch-ltueli, dezvoltate pe fonduri, ca în registru 
gestiunei, | | 

Pe pagini'e următoare se arată diferitele alocații fixate cor- 
palui în cursu! t imestrului pentru ofiţerii, trupă, etc. Care se 
iau după loile de zila statele nominale etc,, precum şi sumele 
allate Ja portotoliu la data încheerei gestiunei, asifel cum au fost 
stabilițe de ofijerul de intendenţă verificator. | 
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SITUAŢIA 
eşti afiate“'la finele trimes, Aprilie 1919 

| ARĂTAREA FONDURILOR 

fondurilor bân 

Detalii asupra Tendurilor 
  

  

  

  

   
E Cap, A, art 46 din nomene. impr. 

„ MINISTERUL DE RAZ 
DNIIZIA 

„CORPUL 

BOI 
d 

OBSERVAȚII 

  

_1) După bilanţul rezultat tu! 
registrul zilnic de primii şi | 
cheltueli la 25 lulie 1919 când 
s'a stabilit contul trimestrului |. 

„Aprilie 1919 | 920, se află: ta 
casă suma de .',.. 

Casa există astfel: 

a) În casa cozpirlul Lei 
. 17,495 88 

b)-Acont asupra caşierului 
ÎN " Lei 35792.67 
2) Excedent aflat astăzi a- 

supra ccrp. se compune dia.: 
2) Primiri şi cheitueli rela- 

tive, trimestrul curent Iulie, ' 
b) Excedentul soldei olițeri- 

| ior la i lulie 1919 dură regis- 
trul “de „gestiune al. trimes- 
trului Aprilie. - 
c) Fond de întreţinere. 
d) Fondul! fanfarei. 
e) Fondul soldei și hranei 

trupei. - | 
î) Fondul Xazarmărei şi mo- 

bilier, 

Totaluri . , - 

| Excedâni egal cu cel din situaţie de Lel 53278.58, 

  
1,
 

  

S
I
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8
           

Din acontul 
dat asupra ca- 
sierului se a- 
FIă în che'tueii 
de portofoliu. 
Cum se no- 

tează pe pag. 
următ. sumă 
de lei 23726;25 

Se certifică: exactitatea siţuaţiei de faţă fiind conform scriptetor. 

CASIER, 

Văzut 

" Comandantul Regimentului, 

Ajătorul Comandantului, - 
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3. Registru de sumele aflate Ia portofoliul şi de datoriile ofiţerilor (Cap. 1 art 2). 

Art. 198 din -R. A. prevede două registre deosebite: a) Registru de portofoliu M-d 317. 
b) Releveu de datorii a ofițerilor M-d 66. Cu ocazia modilicărilor imprimatelor în anul 1903, ambele aceste registre s'a contopit sub denumirea de mai sus. A 
Registru de portofoliu are de scop de a înscrie în el toate cheltuelile Provizorii, care nu sunt complect ter- minate, până la lichidarea sau complectarea lor, când se irec definitiy în registru zilnic, se lichidează prin ram- | Dursarea sumelor plătite Provizoriu, sau se trimit la or- donanţare. Când cheltuiala este delinitivă şi complectă, se trece direct în registru zilnic de primiri şi cheltuelj. Astfel se trec la portofoliu: 

„___a) Sumele plătite cu drept de rambursare dela -bu- get sau dela vre-o altă autoritate, după ordinele relative - sau dispoziţiuni prescrise de legi şi regulamente, ca: misii, prime, indemnitaţi, chirie sau mutare, etc, - , "b) Cheltuelile ce se fac pentru 0 lucrare până la | „ terminarea ei, când se complectează actele şi se lichi- dează, ie prin trecere în cheltueli, fie trimețându-se la ordonanțare dacă nu se face din fondurile Corpurilor sau serviciilor, conform ordinelor relative. - = „€) Cheltuelile ce se fac cu aprovizionări, care se rambursează lunar prin livretul de ordinar pentru hrana trupei, sau se trimite la ordonanţare -din creditele bu- . getare. 
d) Sumele plătite după ordine și dispoziţiuni regu- lamentare în contul soldelor ofițerilor ca: costul hainelor la ateliere, harnașament, cal, hărţi, etc. “- 
e) Avansele date comisiei sau. ofițerului cu aprovi- zionarea, sau la unităţi pentru dilerite aprovizionări până ia terminarea lor. Pentru acontul ofițerului cu aprovizi- * onarea, care este permanent, vezi art. 39 al, 2 pag. 74 acest manual. , „ 
Toate aceste cheltueli se trec în registrul de por- 0loliu pe măsură ce se produc, chiar în ziua achitărei 191, compiectându-se coloanele din partea stângă a re- E Lua e  
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Fiecare chttuiată are o o partidă separată şi i se dă 
un număr curent de ordine anual. La inele anului, 

sumele nelichidate complect, se transcriu din nou, indi- 
când ia vechea. partidă No. partidei noi, iar la cea nouă 

„No, parti lei. vechi, pentru înlesnirea controlului, ast-fel: 
1|25—25|1. 

Dacă sunt cheltueli prea multe de aceeaşi natură, 
ele se îmborderează pentru ușurință şi tot astfel se face 
şi rambursaiea, adică Ta un loc, precum: sumele dato- 
rate de ofiţeri pentru haine, etc. aconturi de aprovizio. etc. 

Sumele se înscriu pe trimestre, fiecare tlimestru își 
are partida sa și coprinde două coloane: suma înscrisă 
la portofoliu. unde se trece în momentul când se achită 
şi Suma rambursată care se scade atunci când se pri- 
meşte și se varsă în cassa corpului după regulele de mai jos. 

Portofoliul se închee numai la finele fiecărui tri- 
alestru, când se închee şi registrul gestiunei în bani, 
pentru, verilicarea trimestrială de către oliţerul: de inten- 
denţă. Incheerea se lace adunându-se. ambele coloane 
dela partida fiecărui trimestru (sumele înscrise şi sumele 
rambursate) după care deducându-se rambursările, ră- 
mân sumele ce urmează a se mai rambursa şi care se 
trec parţial la fiecare număr “în coloana respectivă a 
trimestrului următor. 

Sumele (total şi parţial) din coloana „suma rambur 
sată“ adunată cu sumele din coloana trimestrului următor- 
„rămas inscrisă“trebue să dea pe aceia din coloana ante- 
rioară care a fost înscrisă la portofoliu. | 

_ Constatarea sumelor de rambursat în celelalte oca- 
ziuni, adică: la finele fiecărei luni când se închee şi re- 
gistrul zilnic pentru-a controla fondurile casierului, la 
jacerea referatelor pentru a se scoate : bani din cassa 
corpului, la inspecții, etc., se face separat, prin deduce- 
rea sumelor rambursate din cele plătite, la fiecare partidă. 

_ Sumelerămase a se mai rambursa setrec întrun tabel separat 
în coloana pe ce bază s'a făcut cheltuiala se trece 

numărul şi data ordinului de aprobare și autoritatea care 
Pa dat sâu articolul respectiv din legea sau-șegulamen- 
tul care dă drept'a trece suma la portololiu, vezi pag. 
64 acest mănual. 

In coloana „interveniri pentru rambursarei' se trec 
nsimăriși- ct data intarvanirilnr făruita nantrui ramhiiraara
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Casierul este obligat a urmări neîntetat sumele ailate | 
“portojoliu pentru. rambursarea lor, înscriind toate inter- . „venirele facute sau măsurile luate în acest Scop.: Ajuto- .- 
rul comandantului. este asenieni obligat: a se asigura că 
această dispoziţiune: se :execută de către casier: - | 

In coloanele „sumă: înscrisă. la portofoliu“ sau „ră= . masă înscrisă“ se trece. suma plătită de casier care tre- 
bue..să fie sprijinită pe un act justilicativ și legal de 
plată: cont, chitanță, recepisă,: stat, :etc,; aprobat: de . cei 

“în drept. Toate actele justificative dela portoioliu se ţin 
de cassier. într'o- mapă -separată, pe partizi pentru fiecare 
număr, la care se anexează intervenirile făcute, răspun- 
Surile venite, etc. pentru a se. putea controla de cei în 
drept. Ne a | 

In caz când se află la portofolii o. sumă ce urmea- 
ză a se ordonanța şi nu s'a plătit integral, se trece nu- 
mai suma ce în realitate::s'a plătit, vezi pentru toaţe a- 
cestea detaiii în ord. circular No. 57 | 911 trecut.în acest 
manual la anexa lit, C, din regulamentul soldelor, care 

„prescrie: cum trebue să întocmească astiel, de borderouri 
|... și altiel de dispoziţiuni relative pentru înscrierea . sume- 

|... 4or ta-portofoliu. Vezi asemeni.la aceiași. anexă contro- 
lul “portofoliului. şi al. reţinerilor din soldă. 

In coloana „sume rambursate“ se înscriu sumele 
restituite sau reţinute, în momentul când sa încasat, no-. 
tându-se prescurtat data și destinația dată sumei ram- 
bursate, care-nu poate fi de cât de două feluri:. ori se 
tfece definitiv în cheltueli în registru zilnic. sub mienţi- 

„unea ;trecut cheltueli No.....“ :ori-se varsă în cassa cor- 
„ Pului cu menţiunea „vărsat cassa corp. la ....*, 

Modul cum se fac rambursările de portofoliu. Toate 
rtambursările de portofoliu se varsă la cassa „corpului, 
căci. de acolo s'au plătit fiind scoase sumele prin rele- 
rat. Este interzis cassierului a se servi pe :aceste sume 
pentru a. face alte plăți curente ce ar avea de făcut în 
momentul când a: primit astiel de rambursări: banii ' de 

„care ar avea: nevoe se scot prin referate după regula ge- 
nerală. | 
„- Rambursarea se face în două moduri, conform instruc= 
iunilor de pe prima pagină a reg. zilnic și anume: | 
sa) Dacă sumele. Sunt dintre. acelea ce se. rambur- 

: 
| 
| 

Î 

9. 
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sează prin ordonanţare, indată ce sau primit ordonan- 
ţele sau mandatele de piată și s'a achitat, banii sunt 

- vărsaţi în cassa corpului, trecându-se în carnetul. cassei 
în prima coloană, fa primiri, iar în registrul zilnic se 
trec. atât în primiri cât și în cheltueli, pe: aceeaș: linie 
și suma se deduce dela portofoliu. 

b) Dacă .sumele sunt din acelea ce se rabursează 
în numerar din orice proveniență, banii sunt vărsaţi la 
cassa corpului, trecându-se în carnetul cassei, în prima 
coloană, la primiri (sume în casa corpului) sub menţi— 
unea „primit în cassă sume rambursate delă portoioliu 
numerile .....“ sub data respectivă (aceeași din registru 
zi nic). In registrul zilnie se totalizează numai sumele din 
coloana a' treia „sume date cassierului“ şi se deduce 
suma vărsată în cassa corpului sub denumirea „vărsat 
în cassa corpului sume rambursate- dela : portoioliu nu- 
merile...“ cu alte cuvinte, în, acest din urmă caz se fac 
invers operaţiunile ce au loc când se.scot banii din cassa 
corpului, prin reierate, şi se dau casitrului, | 

Sumele complect. rambursate se sterg printr'o dia- 
gonală din registru. 

La încheerea trimestrului se totalizează sumele ră- 
mase a se mai ramburs>, făcându-se la urmă certifica- 
rea următoare: - 

Se certilică că astazi 27 Noembrie 1919 data ve- 
rificărei. gestiunei în bani a trimesirului......... se ailă la 
portololiu! corpului suma de lei...... (în litere). 

Se semnează de cassier, ajutor şi comandant. * 
„In ceeace priveşte sumele avansate -oliţerilor pentru: 
plata hainelor la ateliere, cai, harnașament, etc. ele se 
înscriu mai întâi în registru de datorii a olițerilor (par- 
tea a doua a acestui registru) nominal şi separat la jie 
care ofiţer în parte. In registru de portofoliu se înscriu 
în total şi lunar sub un Singur număr de. ordine, după 
un borderou. (vezi modelul de mai jos). La finele liecărei 
luni după ce s'a plătit soldele și s'a trecut reținerile în reg:s- 
tru de datorii,se întocmeşte de cassier tabelul prescris de 
anexa lit. C. din R.S. 

Partea a doua a registrului cuprinde contul datorii- 
lor ofițerilor. -. | 

La Îormarea registrului se: înscriu toţi oiițerii ce au 
dit Oa 

a
 

în 
s
e
i
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sau trei foi, precum şi un număr oarecare de foi, după 
fiecare grad, pentru a se scrie cei ce ar avea datorii 
uiterior sau cei mutaţi la corp. 

Pentru fiecare ofiţer se înscrie mai. întâi datoriile „către . stat, către corp, datoriile pri';eligiate şi în urma 
datoriile către particulari. , 

Ordininea înscrierilor și cuaniumul reţinerilor, vezi 
art. 120 121 din R.S. şi adnotaţiunile respective. 

Datoriile pot îi: sume datorate pentru imputaţii, 
pens'uni alimentare, restituiri de. dotă, avans din soldă 
de la casa -de credit a oiiţerilor, avans din soldă pentru 
plata hainelor la atelier etc. 

Fiecare datorie înscrisă -este bazată pe un act în 
virtutea căruia s'a înseris şi care acte pot îi: sentinţe 
judecătoreşti, ordine, buletine de imputație în regulă 
coniorm art. 118 R A. adresele casei de credit, adresele 
împreuna cu recipistle atelierului de haine acestea se 
păstrează la actele de portoioliu) şi chiar rapoartele oli- 
terilor aprobate de Comandant, prin care cer să fie 
îns:ris la relcveu cu cutare sumă, plătibită în rate lunara 
de atât, | 

Pe fiecare act de datorie se ţine o socoteală de 
Suma ce a datorat, deducându-se reţinerile în fiecare lună. 

Actele justilicative de trimiterea reţinerilor Ia des 
tinaţie, se anexez la fiecare datorie în parte. 

Casierul şi ajutorul sunt responsabili de efectuarea 
regulată a reţinerilor şi de trimiterea la destinaţie. (Art 
14, 15 şi 28 din R. A). 

Celela!te detalii de operaţiuni sunt arătate de im- 
primat. | , î 

Note explicative. (trecute pe prima pagină a regis- 
trului). | 

d gistrul se întrebuințează mai mulți ani, până la 
terminare. Are două părţi: întâia este destinată cheltu- | 
elilor de portololiu, a doua datoriilor ofiţerilor. 

La portofoliu numărul cnrent se dă anual. Se îns- 
crie operaţiunile pe trimestre în ordinea cum se efectu- 
iază ; pentru cele rambursate o singurâ dată, un singur 
rând este destul, iar pentru cele care se rambursează 
de mai multe ori în cursul trimestrului, se lasă. locul 

„ trebuincios, pentru a se înscri treptat toate rambursările 
țotalizându-se pe trimestru,



  

„=. Registrele“ nu se închee:decât Ia finele fiecărui tri- 
“Tiestru “când se totalizează, se scad: rambursările şi se 
declară suma rămasă, de rambursat; se. certilică aceasta - 

“de. 'căsier şi ajutorul şefului de':corp şi : se - verifică de 
"către şeiul de .intendenţă. „Sumele: rămase nerambursate 
se trec “în trimestrul viitor. La:începutul “anului se des- 
"chide o nouă: partidă. -- i: n ni 

Partea. a doua este destinătă:. datoriilor 'diiţerilor. 
Ofițerii. datori .. se înscriu pe grade. La fiecare lună și 

„__ pentru--liecare fel:.de.. datorie. se înscrie::suma reţinută 
“după registru: de'.plata: soldelor. Casierii întocmesc tablo- 

„uri lunare de toate reţinerile : făcute..ofiţerilor,: în care 
arată . destinaţia -ce“li-*s'ă :datişi alătiuă actele'.ce pot 

“ justilica. 'plata. . Aceste” tăbloimi:s€ werifică: de :ajutor şi 
ofiţerul: însărcinat cu controlul” şi .se păstrează de casier 

“În dosar separat. eee 
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4) Registrul casti corpului (Cap. II Art, 4). 

urc
e 
ad

er
ă 

Acest registru se ţine de ajutorul comandantului și |. | șe păstrează în casa corpului conform art. 198 din R.A. 
E! cuprinde două părţi: | | 

| Partea | se înscriu toate sumele de bani primite de 
„corp şi menite a intra în gestiunea corpului (vezi această 
cestiune Ia -livretul de solda) precum: și aconturile date 

“casierului, şi de a căror primire el subscrie certilicând 
în litere, ultima coloană. Prin urmare, carnetul are două 
coloane: una primiri și alta aconturi” date casierului; 
totalizându-s€ aceste două coloane și scăzându-se acon- 
turile de primiri, resultă suma ce există în casa corpu- 
lui și cari trebue să lie în numerariu sau efecte (partea II.) 

Această sumă trebue să corespundă cu ceea ce 
rezultă după registru de primiri și cheltueli dacă se scade 
din totalul primirilor corpului, totalul din coloana sumei 
date casierului. o ” | 

Toate plăţile trebuesc facute de casier, fiind gesti- 
nar răsponsabil de plăţile facute (art. 3 şi 26 R..A.) 
sumele necesare se constată şi se scot din casa 'corpu- 
lui prin relerate în modul arătat la acel registru. (Vezi 
pagina 26 acest manual). Si 

Relativ la modul cum se rambursează sumele de la 
portololiu și cum se trec în carnetul 'casei, detailat la 

„ discripţia registrului zilnic de primiri şi cheltueli. 
Relativ la modul cum se închee acest registru, vezi 

detailat notele de la pagina 33 acest manual, î 
Partea Il. Se înscriu aci, pentru memorie toate 

sumele care sunt depuse provizoriu. Aceste sume sunt 
cele prevăzute la art. -42 R. A. și în instrucţiunile de 
mai jos, precum și în notele de la pagina 34 și 32 
acest manual. - a 

| Acest registru se numerotează şi sigilează de ofi- 
țerul de intendenţă. 
„Instrucţiuni. Registru se întrebuinţează până la 
terminare, LL 

In partea 1.'se înscriu toate fondurile primite în 
corp; el se închiee la aceleași epoci ca şi în registru . . 

„zilnic, semnându-se de către comandant și ajutor. 
„Banii se scot din casă corpului prin referate, suma



dei 

    

+ 

p
s
i
 

        

“seleratului este trecuta în acest registru, în coloană „aconturilor date, casierul semnează de primirea banilor „ “certilicând în litere, - 
În partea II, se înscriu toate sumele de bani sau 

efecte depuse în păstrare la Corp, ca gâranţii, etc, până când se restitue celor în drept, sau se trimit la desti- nație. Această parte nu se încheie nici odată, |ichidarea se lace scriind şi semnând în dreptul primitei, că s'a 
restituit. (Vezi notele de la pagina 82). A 

i, 
5) Livretul de soldă e. 1 echipament. 

Cap. II art. 18). 

Acest livret cu ocazia modilicărei imprimatelor în 
1903, s'a unificat într'un singur rhodel, fie pentru pri- 
miri de bani ie pentru primiri de efecte sau materiale 
aşa că astă-zi se prezintă sub denumirea de livret de 
soldă sau rchipament M-d. Cap. II. Art, 18. | | 

El are de scop inscrierea tutulor sumelor efec 
telor sau materialelor primite de corp și "care “prin 
natura lor sunt menite â intra în gestiune, Inscrieţile se . : 
lac conform instrucţiunilor de mai jos, ” 

Prin Sume menite a intra în gestiune se înţelege 
„toate acele care măresc veniturile corpului şi se irec 

% 

Ip? 
“ 

i 

a. 

Sub număr de ordine în registru zilnic de primiri şi 
cheliueli. ! o Da 

„„ Spre exemplu o rambursare de portofoliu, o ram-. - 
„bursare a unui avans sau acont, nu este de natură ad. - 
intra în gestiune. şi prin urmare nu se trece în livret; - 
dar un mandat, o' încasare la un fond oarecare, etc. se 

„.„. “trec în livret, căci măresc fondurile corpului.. 
| Inscrierile în livret se „compiectează întocmai după. - 
“cum indică imprimatul şi pentru care nu-e nevoe de . 
“nici o explicaţie. 

După acest tivret se trec primirile în regisiru zil-. | 
nic de primiri a casierului Sau, în registru de primiri şi 
consumaţii al ofițerului eu îmbrăcămintea, - 

Orice primire trecută în livret urmează a fi spriji- 
„mită pe un act oarecare care a dat naştere acelei pri- 

miri e un ordin, un borderou de vărsarea soldei- pedep= 
m, pa      
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siți, p petiţiune pentru încasare la muzică, in contract, 
o copie după ordin de zi, etc. O singură excepţiune se 
face cu sumele provenite din achitarea mandatelor de 
soldele trupei şi a ofițerilor, sau mandatele de avans, 
pentru care nu este şi nici nu e nevoe de nici un act, de 
oarece mandatele se dau într'un singur exemplar şi cor- 
pul nu rămâne decât cu înscrierea din livret. 

Se pot anexa ca acte,ordinele cu care, vin aceste man- 
date controlul dacă s'a încasat toate aceste mandate, se face 
la . veriîrcările trimestriale. după registrele allate la 
comandamente. -. 

In privinţa electelor de asemeni nu se trece acele 
ce nu ar mări cantităţile aflate asupra corpului, astiel 
nu se trec mișcările pe efecte între corp şi companii; 
reîntregări (cele ce se varsă de compănii cu buletine) 
clasamentul, etc. 

Transformările de materiale sau etecte se înscriu 
în livret, precum ; galoanele transformate în perechi de 
la. materii prime precum și tuburile scăzute de la car- 
tuşe. Ord. Minist. No. 31103 din 1905. 
„Relativ la certilicarea sumelor în litere în livretul 

de soldă de către plătitor semnând descitrabil și aplicând 
sigiliul administraţiei 'linanciare (vezi pagina 60 acest 
manual), 

| Livretul se numerotează şi certifică de ofițerul de 
intendenţă verilicator. 

„Art. 42 al. 6 R. A. Mandatele liberate corpului, nu 
se înscriu în Jivretul de soldă, de cât în momentul achi- 
tări de către adminstratorii financiari respectivi. 

Achitarea mandatelor. Relativ la modul achitărei man- 
datelor la administraţia financiară, formele legale pentru 
ca mandatul sâ se poata achita, cazurile când se reluză 
achitarea lor, etc. vezi art. 112 R. S. şi adnotaţiunile de 
acolo. 

Instrucţiuni. de pe prima pagină a registrului 

„ Acest livret se ţine de contabilul în bani sau materii, 
după cum este întrebuințat pentru bani sau echipament 

. Nici o înscriere nu se va Îace în acest livret mai îna- 
„” îmte de a se trage ci cu creionul linii depărtat de 0 m, 008 

p „|
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Livretul se dă pentru un exerciţiu bugetar, în el se înscriu ca și în registru gestiunei, în bani sau materii Sumele sau materialele şi efectele privitoare exerciţiului, pe ordine de date, 
Pentru sumele primite de la tezaur administratorul financiar respectiv sau delegatul său plătitor scrie Şi subscrie în acest livret, confirmând cu sigiliul oficial, sumele ordonanţelor sau mandatelor achitate, însctiin- du-le data. ' 
Pentru sumele primite în corp fără mandate şi care sunt de natură a intra în gestiune, ajutorul coman- dantului, şefului sau directorului serie și subscrie în acest livret, la data primirei lor. 
Pentru materialele sau efectele ce urmează a se primi ajutorul comandantului, șefului sau directorului scrie în litere și cifre. Contabilul. în materii, care le 

liberează subscrie în livret şi pune data când le-a liberat, 
Pentru primiri cari nu sar face din depozitele - 

administrative, subscrie numai ajutorul comandantului, SĂ șefului sau directorului. 
In caz de perderea livretului, după cererea coman- 

dantului, șefului sau directorului respectiv, intendantul: 
corpului de armată liberează un alt livret, în care trece 

i toate sumele ordonanţate corpului până atunci sau efec- 
„+ tele şi materialele date, precum şi cele primite din alte 

    
| * părți de către ajutor stabilind exactitatea tor prin viza sa 

Registru de rejerate pentru Sumele date casierului 
(Cap. ÎI. Art. 28) 

Are de scop de a constata trebuințele casierului 
pentru diferite plăţi ce are a jace şi de a-i da apoi acon- 

tul trebuincos pentru electuarea acestor plăţi. Nici o chel- 
tueală nu se poate face, dacă n'a fost prealabil constatată 
şi scoasă suma prin referat, afară de micile cheltueli ce 
se lac de casier din acontrul permanent de 1000 lei ce 
i se dă peste trebuinţele constatate, 

Suma ce se scoate prin referat se înscrie în registrul 
Zilnic în coloana respectivă, adunându-se cu aconturile 
anterioare, iar în registrul casei se înscrie în coloana 
Sumei date casierului și pentru care aceasta semnează de 
primire certilicând în litere suma primită.  



  

No 

Reieratele au un număr de ordine dat pe exerciţiuri 
bugetare. 

In registru zilnic se trec fără a li se da număr de 
ordine (cum se dă la primiri şi cheltueli) ci se trece 
N data cu menţiunea „Primit acont cu referatul 
0... 

In registrul gestiunei asemeni nu se trece referatele 
ca și rambursările de portololiu, întru'cât nu infiuiențează 
asupra fondurilor corpului. 

Facerea: rofuratului _ 

Casierul trece mai întâi în registrul zilnic de primiri 
şi cheltueli, la .zi, toate primirile şi cheltuelile ce au lost, 
„după actele justificative pe care le are. Apoi încheie 
registrul totalizând cele trei ordine,: lără a se deduce 
cheltuelile din coloanele primiri și aconturi şi suma ce 
rezultă în coloana a treia o trece în referat coniorm 
indicaţiunei împrimatului şi modelului. de mai jos. 

| Pentru a justilica suma ce se ailă asupra sa, casierul 
extrage din registru de portololiu, sumele rămase ne 
rambursate la data când face reieratul pe care le înscrie 
pe numere în coloana B. de pe contrapagină reieratulta, 
iar suma totală o trece în referat la rublica respectivă. 

Apoi extrage detailat şi trece în coloana C. de pe 
„contra pagină a releratului, toate aconturile din soldă care 

Je totalizează şi le înscrie în rublica respectivă din relerat. 
- A sevobserva că în această rubrică nu se trece 
decât aconturile din -soldă, căci celelalte cheltuieli trebue 
trecute sau în registru zilnic dacă sunt definitive sau la 
portotoliu, dacă sunt provizori. 

In caz când rezultă asupra casierului numerar mai 
mare de 1000 lei, pentru plăţi pentru care a scos bani . 
prin referatele anterioare dar ma apucat încă a le ace, 
din diferite cauze justificate, ele se trec conform model- 
ului arătat mai jos. 

„După ce casierul a justificat fondurile aflate asupra 
lui care formează 'prima parte a referatului, trece apoi 
sumele de care are nevoie pentru iacerea plăţilor. 

Trebue bine a se observa ca aceste sume nu se cer. | 
în mod fictiv sau pe plăți ce ar putea să 'se ivească, ci. j



    
ip 

   
numai bazate pe acte legale, verificate de ajutor și a- probate de comandant, ca: solde de ofițeri, trupă, facturi... pentru chelțueli efectuate, aconturi aprobate, etc. 
„Comandantul sau şeful servicintui aprobă în fine suma pe care o găseşte necesară în iapoit cu plăţile „ce'urmează a se face şi fondurile de care se dispune. 

El poate să reducă din suma cerută priri relerat. 
Verificarea referatului de către ajutorul comandantului . - 
Trebue a se avea o deosebită atenţiune la veriii- 

carea reieratului, care trebue să fie rea] şi bazat pe acte legale, de oarece toate neregulile ce sau ivii în 
contabilitatea militară, au fost în cea mai mare parte 
provenite din cauza neîntocmirei legale a referatului şi 
necontrolarea lui în mod real de către ajutor. 

Ajutorul verilică mai întâi înscrierile din registru 
zilnic de la ultimul referat, atât primirile cât şi “cheltue- 
Jile trecute dacă sunt bazate pe acte legale, vizate de 
el şi aprobate de comandant, apoi dacă totalurile sunt 
exacte, după rare subscie acel registru cu mențiunea de A verificare. Primirile le. veritică după livretul de soldă şi 3 registru de primirea fondurilor. | 

Apoi verilică portoioliul cu deamănuntul, număr cu | 
număr, observând a nu îi trecută vreo sumă ce ar fi 
iost rambursată, lucru ce s'a întâmplat 'adesa-ori, dacă 
cheltuelile înscrise la portofoliu sunt bazate pe acte de-i 
gale vizate de el şi aprobate de comandant, dacă au... 
lost întradevăr plătite celor în drept, căci s'a întâmplat .. 

„„adesea ori să se treacă fâră a fi achitate celor în drept * 
„.. Verilică dacă totalul este exact. Verilică aconturile din. - 

* soldă (coloana C) în acelaş mod şi apoi cercetează 
cu deamănuntul actele pe baza cărora se cere deeasier: | | 
«darea banilor necesari, după care semnează referatul şi-l. 
prezintă pentru aprobare comandantului. ! 

Ajutorul comandantului este răspunzător bzneşte con- 
îorim legei şi regulamentului administraţiei în armată, 

” deorice nereguli sar constata ulterior. în întocmirea. -re- 
leratelor şi exactitatea sumelor dela portoioliu. 

* După ce sau dat bani casierului, ajutorul contro- 
j “ lează dacă s'a plătit Ia timp celor îndrept sumele scoase .... ia 

NE şi Sau trecut în registrul respective, Si 
     



  

Verificarea ofițerilor | de intendență se întinde : ase- 
meni lă observarea îndeplirei punctelor. de 'mai sus, 

- căutând a se asigura dacă portofoliul. eră exact la dată 
. facerei reieratelor sumele ce figurase asupra. sa după 
registre, dacă nu sa dat sume pe cheltueli fictive, ci 
numai pe bază de acte, dacă în fine s'a trecut în regis- 
tru la timp sumele ce au fost scoase (registru zilnic, 

"portofoliu sau aconturi). 
Se trece mai jos model de modul cum se întocmeşte 

un referat, 
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 |Plăţile ce urmează a se efec-   (| 1) Solda ofiţerilor pe luna lulie 
E 411907. 

| +37[2) Soldatrupei dela 1 până la 

SA 3) Hrana trupei ase plăti ofiţe-    
Ş E 4) Suplimentul reangajaţilor— 500.00 

: 15) Primele gagişti — — — 300.00 
16) Compturi aprobate a se 

| Suma care trebue să rămână 

“Prin urmare, casierul are nevoe de un 

   

a capta idaitrate din momeae,  Jatura iriprămatelo,” 

la conformitate cu art, 14, alin, e din re. 

2 Referat pentru sumele ce trebuesc Cr, “isierului NO. 18 
“4 Astăzi, la 13 lulie 1907, ta Buzau, Y 

  

_EXTRACT NUMERIC 

   

  

     

  

5   

  

în cassa casierului a) — — 4975.70 

tua sunt următearele: (5) “ 

8000.00 

“16 iulie 1907 — — — — 1000.00 

rului cuaprov. dela 1-16lulie 3000.00 

plăti furnisorilor — —. — 1000.00 

asupra casierului ca acont | 
permanent 1000.00 

(7) Total 1480.00 
Se scade numerariul aflat astăzi 

asupra casierului arătat mai 
sus a) —————— 273.37 

Mai irebue 14026.63     
    

      ! âcont de lei patru-spre-zece mii etc. 
i Aintorul cefalni da eorm.   

gulamentul serviciului aciministrativ, ve- "De sumele afate | E &£ Tificând actele cassierului am consuataț| had! | 2555 
următoarele : ___Lă_B. ji Eat 

|Acont âllat asupra sa de pe re-  Sgs] | Asgse 
gistrul zilnic de primiri și gg] SUMA |——= 
cheltueli — — — — — 3589416 |Îs=3 SUMA 

Cheltueli trecute definitiv în re 255) Lei | B| Lei |B. 
gistru dela ultima încheiere „i 
fiind de — — — — — 1643204] 1 | 200/_| 100|— 

Rămâne  19452,12| 4]. 315|—| 100|— 
Mi [Din cari: In acte de portoliu 1243218 2 | 841]20 30| | [in aconturi din soldă ;— —  2054,24 45 58| — 200| 
NE ln numerariu,după cum se de- “le 162| — 15 - aliază aci a) — — — — __49750[15| 480| 15 

Numerariul aflat mai mult de aa 13 || 1843 18 300|.— 
cât 1.000 lei este destinat 19 | 3000 15 200|—| 
pentru plățile următoare (4) 20 | 2500| _| 100—! 

1) Solda trupei neachitată încă  2840,00[ 21 |“ 35/c5| 1501— 
2) Solda a 4 ofiţeri — — — 932,15 | 22 | 2016 300|—| - 
3) Suma ce urmează a se tri- “3 zi 200]. 

mite manutanţii — — — 430,18 12452] 18 5I— 
Acontul real rămâne de: — 713,37 | 267104] 
Total egal cu numerariul aflat 2054/24| 

         



_ trimite oficial 
răspuns de primire. Suma este trecută în registru de 

      

„ 7, Dogiură cu pezipisa pentru ; primirea fondurilor: (0ap. 
„II ari. 56. Art. 26 din. R. 4) 

INS T RUGȚII. — Acest registru se ţine de caasier, 
Pentru orice sumă de bani destinată corpului și pri- 

“ mită de cassier, dânsul completează en datele respective 
e “cuprinse În coloanele recipidE: şi 'a matei, le semnează 
„Ri, după ce au fost verilicate şi semnate de către ajutor, 

'" detaşează recipisa şi o' dă aducăforului de bani sau o 
autorităţei sau . persoanei respective drept 

primiri și cheltueli, livretul de soldă și “carnetul cââsei la 
primiri şi vărsată În cassa corpului de îndată ce sa în- 
casat, după caz, | 

- Delegatul corpului e sau serviciului care a trimis suma 
semnează de primirea recipisei 'pă contrapagina matcei ; 
pentru cele venite prin poștă ține loc de primirea + „reci- 
pisei No.. de expediere a recipisei, sa = 

Fiecare recipisă are un număr de ordine, acălaş pen- 
“tru talon şi matcă; numerile se dau anual, începând dela 
“No. 1 la 1 Aprille a fiecărui an. 

A Când sunt; şi note cari trebue să însoţească răspun- 
sul de primire, se înscriu în coloanele respective ale ta- 

lonului și matcei, cu toate detaliurile necesare, ca să poată 
„să se cunoască tot ce cuprinde acele acte. : ” 

_Recipisele se frimit fărăzaltă hârtie de corespondență. 

Notă. — Bineînţeles că pentru. sumele achitate prin 
mandate sau ordonanţe de plată, nu se liberează recipise, 
jiind suficient, ca element de control înscrierile făcute în 
livretul de soldă de către agentul plătitor. 

| Instrucţiunile de pe prima pagină a registrului, tre- 
„cute mai sus şi indicaţiunile imprimatului explică în dea- 
_juns modul cui se operează în acest registru. În caz 
când suma ce sa primit urmează a fi scăzută dela por- 
tofoliu, se menţionează în coloanele respective „scăzut de 
la portofoliu. 

A se observa că: conform arț. 26 al. „g din BR. A, 

an
im
e 
mo
as
e 

  

1 i 
4 
i 

| 
| 

| 

  

dacă în termen de 10 zile nu a sosit recipisa pentru ba= 
nii trimiși, casierul supune cazul ajutorului şi se fac ime- „i 

' diat intervențiunile necesare. 
Nu este îngăduit a se e răspunde de primirea banilor  



    

   

      

     

   
     
    

   
   

   “pe cale de corespondență, căci în acest. caz nu a6 mai :poate exercita controlul sumelor primite, de oarece ele- „mentul principal de control este matea acestui registru. De aceea ajutorii comandanților trebue să vegheze a nu |ee admite răspunsuri de cât -prin detaşare. de recipise din 'acest registru, căci ei sunt responsabili solidari cu casie- - | Wii în caz de nereguli şi când nu s'a observat acest lu- eru s'a întâmplat nereguli. (Art. 15 al c din R. AJA Î”- se observa asemeni ca casierii să nu aibă de cât un sin- [E eur registru de recipise, căci când eate de rea credinţă |, poate să aibă două, din care unul a nu-l prezinte ]a. control, lucru ce s'a întâmplat. Numai când se termină „complect un registru se începe alt volum, numergtându-se „cu îngrijire nuraerile volumelor pentru a se putea controla. Tot ca măsură de control comandaţii nu trebue să semneze nici o corespondență ca răspuns de primire de fi. bani, ci să ceară cazierului a trimetă numai recipisa ve- | Tificată de ajutor. | 

  

$ 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

      
  

N
O
,
 

= 
— 

.
 

N
O
 

ta 
a 

a 
pa 

a 
I
D
 

Ra 
o 
a
t
a
 

3
 

< 
|a 

-
|
2
 

s
a
 

| 
e 

| 
5
3
 

| â5= 
[
C
o
r
p
u
l
 

sau 
ser-l 

suma 
| 
2
o
ă
 

|| -£ 
« 

| 252| 
See 

|| v
i
c
i
u
l
 

şi 
scopul|| 

s
e
 

|.E 
. 

S
g
a
 

| 
5
5
 

trimiterii 
«
d
ă
 

E 
a 

|g 
*|z 

, 
Lei[B|. 

s 
| 3 = 
e > =
 

G
 

“ 
—
 

3
 =
 

“e 

E 
Ss >
 

=
>
 

o
 

sc 

= “73 

L
a
n
e
 

„ 
la 

„192... 
«o 

"
T
a
 

Casier, 
| 

: 
Verificat 

: 
ă 

  
 



   
571 

  

8. Registru de solda ofițerilor. (Cup. ÎI art. 37. Art, 198 din regulamentul serv. administrativ). 
Se numerotează și sigilează de ajutorul comandantului, 
Instrucţiunile de pe prima pagină a registrului: 
Registru se ţine de casier, Registru nu este anual el se întrebuinţează până la terminare, când se începe altul Casierul este obligat ca la darea soldei, în fiecare lună, să libereze ofițerului resipisa talon semnată de dânsul], Ofițerii sunt. obligaţi când aunt pregătiți la corp, să - subscrie recipisa matcă pentru primirea soldei. Când ofi- “f terii sunt în alte garnizoane, se notează în dreptul sem- . i năturei ofițerului, numărul şi data adresei cu care s'a   trimis banii, înaintându-se în acelaș timp și recipisa talon, Notă.— Cel mai important lucru la acest registru, este a se observa de către ajutor— care este răspunzător conform art. 15 al. b din R. A.—de a se trimete la des- | „ tinaţie de către casiser, reţinerile făcute din soldele ofiţe- 

  

ui rilor, căci s'a întâmplat multe nereguli de acest fel, atunci  - când cassierii de rea credință nefiind controlaţi la timp, 
şi-au însușit banii reținuți. 

De aceea conform și cu al. II de sua titlu „contro- . lul portofoliului și al reţinerilor din solde“ (anexa lit. C. 
“ din R. S$. acest manual), pentru a se putea constata cu 

„ preciziune trimeterea la timp a reţinerilor din solde, ca- 
_sierul corpului, la finele fiecărei luni, este obligat a în- 
tocmi un tabel rezumativ, extras din registrul de datorii 
şi cel de plata soldelor, în care tabel va arăta : suma 
înscrisă la început, suma rămasă de plată la finele lunei 
„precedente, adaosurile în cursul lunei curente, totalul da- 
_toriei la finele lunei curente, sumele reținute din soldă 
pe această lună și suma rămasă de plată la finele lunei, 
iar în rubrică deosebită se va arăta: numărul şi data 
actului cu care a înaintat fiecare reţinere, precum şi nu- 
mărul şi data actului cu care s'a confirmat această pri- 
mire. Tabelul va fi verificat de către ajutor şi de către 
ofițerul de intendenţă respectiv, 'care face aceustă verifi- 
care la finele trimestrului când verifică gestiunea, precum 
și ori de câte ori va trebui să constate existenţa fondu- rilor aflate asupra casierului. 

„ Procedându-se în acest mod, se evită neregulile,
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9. Registru ordinelor de zi.-Cap. Il, art. 27 nomenci. im- prim. 1903. 
După art. 198 R. A. acest registru se ţine de ajutorul coman- dantului, prin urmare după litera regulamentului ordinele de zi ar trebui redactate de ajutor, In practică însă ordinele de zi se redactează de şefii serviciurilor adm-tive de corp: casierul ofi- jerul cu îmbrăcămintea, şelul biroului mobilizărei; fiecare în ce-i privesc, după aceasta se verifică de ajutor “şi se supune sem-= năturei comandantului. | 
Sunt două registre de ordine de zi: unul pentru chestiunile 

  

admninistrative, destinat a se trimite înaltei cuzţi de conturi cu ac= - tele gestiunei în bani, conform anexa lit, E. din R. S, şi un al doilea registru pentru ordinele de zi privitoare la comandantul şi care rămăne în corp, 
Registrele se numerotează Şi sigilează de ofiţerul de in- tendenţă. 

- Companiele nu ţin registre de ordine de zi, vezi instrucţiu= nele de mai jos. . 
Relativ la modul cum se dau ordine de zi și cazurile în 

care se dau, vezi notele 1 şi 2 pagina 28 acest manual, pre- „Cum şi următoarele instrucțiuni cari sunt. scrise pe prima pagină a registrului. - | 
Instrucţiuni, Se ţin două volume: înt'unul se trec ordinele de zi privitoare la administraţie şi în altul cele privitoare la co- 

mandament şi cele circulare, cari se dau tot prin ordine de zi de 
comandament, : - 

Oidinele de zi tuebuesc redactate cât se poate de lămurit ;.: 
ele se dau în cazurile prevăzute de art. 10 din regulamentul ser- 
viciului administrativ sau când se fac operațiuni cari depe pre- 
vederile acestui regulament, se efectuează după deciziunea coman- 
dantului de corp. , , 

- Corpurile şi serviciurile“cari nu dau ordine de zi vor forma 
în dosare ordinele circulare primite. _ | 

Companiile din corp nu ţin: registre de ordine de zi; ele 
le primesc de la regiment în foi volante imprimate sau scrise 
cu maşini, precum prevede regulamentul serviciului interior, for- 
mându-le în dosare pe arii. 

Comandanți companiilor făcând corp în parte nu dau or- 
dine de zi în chestiuni administrative. SI 

Operațiunile de contabilitate. cari se justifică prin ordinede 
zi sunt următoarele: cheltueli diverse, transiormări de material 
Teparaţiuni, scăderi de eiecte date de oameni liberaţi, pentru cari 
nu există acte sau, dacă există, trebuesc confirmate Prin ordin de 
zi al comandantului, - 

Nu este nevoe a se da ordine de zi pentru acele operaţiuni 
cari sunt sprijinite pe acte justificative pe cari se pune aprobarea 
comandantului de corp sau cari oparaţiuai sunt aprobatejprin or- 
dine ale autorităţilor superioare. , o 

Registrui ordinelor “de zi privitoare la administraţie se dă



  

Sia 

pe execiţiu; far acel al ordinelor de zi privitoare la comanda- 
dament și ordinele circulare se dă la terminare, 

„În coloana „Data“ se va scri întâi anul; iar dedesubt luna 
și ziua ast-fel: 4 lanuarie, 15 Februarie, etc. = 

In coloană „Sumarul ordinului şi subscrierea de vedere“ va 
semna de vedere ajutorul comandantului de corp şi cele-lalte or- 
gane ale statului major al corpului sau serviciilor, 

10. Registrul bibliotecei. (Cap.!l art, 25 nomenel. 1903). 
Acest registru se ţine de ajutorul comandantului iar 

un extras după el se dă ofițerului cu biblioteca (art. 166 R. A.) 
In el se trec toate obiectele, instrumentele şi cărţile de 

studiu, care compun biblioteca corpului. Operațiunile ze 
fac întocmai după indicaţia imprimatului. 

A.se observa art, 166 din R. A. art. 114 şi 115 din 
R. S. I. publicate în întregime la ultimele note de sub 
art, 41 din;acest manual pag. 78 precum şi instrucţiunile 
de pe prima pagină a registrului. 

| Infiinţarea se face de comandant prin aprobări puse 
de acte conform art. 10 R. A. sau prin-ordin de zi pen- 
tru donaţiuni sau cele ce se distribue gratuit. . - | 

„__ Ofiţerul eu biblioteca certifică conturile şi actele re- 
lative de primiri și înregistrare. Un duplicat de pe acte 
se păstrează separat de olic. cu bliblioteca în dosare 
speciale, de oare-ce originalele acte ce ge dau casierului 
anexânduse la gestiune care se trimete în fia-care an cur- 
ței de compturi. “ 

Formula înregistrărei ar îi: 
Certific că s'a primit (obectele sau cărțile) prevăzute 

în această factură, Care s'a înregistrat în registru bibli- 
otecei sub No. . .. litera... fila... ofiţer cu biblioteza (358), 

Cărţile şi obectele de şcoală, ete. menite a se dis- 
tribui companielor, se înregistrează; de ofic. cu îmbrămintea 
în registru de diverse la cap, respectiv și pe care le dis- 
tribue eomipanielor ca şi pe celelalte obiecte diverse. O 

' Scăderea lor se aprobă de comandant prin ordin de 
zi în urma raportului ofie, cu bibliotecă şi constatarea 
ajutorului. A se menţiona în registru, ordinul de zi cu 
care S'a scăzut. In caz de imputaţii prin ordinul de ji 
de scădere, se va face şi suma venit la fondul de între- . 
ţinere justiticând. operaţia cu copia după ordinul de zi. 

Instrucţiuni, - Lascrierile se fac de îndată ce sa primit  



  

975 

    
  

său cumpărat vrto revistă, un uvragiu sau regulament oare-care. | 
Intregul registru se împarte în clase, intitulate cu literile alfabetului A B, C etc, 
Clasele variază după cuprinsul cărţilor ast-fel litera- tură, ştiinţă regulameate, reviste, studii militare etc, etc. Uvragele sunt numerotate pe clase în ordine nume- rică; volumele aceluiaşi uvragiu port același număr de ordine. 
In coloâna pobservaţiuni“ se va trece editura locul şi anul editurei. 
Pe fiecare volum de bibliotecă se va lipi o eti- chetă care va arăta litera, seria căreia aparține și numărul său de ordine, 
Acest registru nu se închie nici odaţă scăderile sunt făcute în dreptul fie cărui volum în coloana respectivă. Actele de intrare și scădere formata în dosare sepa- rate și în ordinea care s'a produs intrarea ori scăderea, Be păstrează în bibliotecă. 
Registru de raport (Cap. IL art. 13 nomencl. 1903.) ș Acest registru înfiinţat prin regulam. adm-ţie din 1900, [ 4 are de scop a se însorie în el toate cererile cărora coman- Î[ 4 dantul urmează a le da soluţiunea. El se ţine şi presintă IE 4 de ajutor, comandantulni, odată cu raportul corpului. Ip: In privinţa acestui registru nu există nici o instruc- |N ține de modul cum urmează a se ține, nici pe prima IE - pagină nici în corpul regulamentului. Art, 198 R. A. arată „numai că acest registru se ţirie de ajutor pe alocurea în- tâlnim în regulament dispoziţiuni referitoare la el şi anume: | Art. 13 al. 2 din R. A. preserie că înainte de ora 

aportului zilnic, ajutorul primeşte de la comandanții de 
batalioane situaţiile companielor resumedză toate cestiu- mele care cer soluţiunea comandartului în registru de 
raport M-d. 620 și aatfel i le prezintă. 

Art. 10 Ş II al. e, ori-ce înfiinţări cerute la raport, 
"când odată cu aprobarea cheltuelei hotărăşte şi prin cine 

trebue să se execute (obișnuit prin ofie, cu aprov. sau - 
Cumpărături importante prin comisia aprov.) A 

Art, 14 al. £. Ajatorul supune „comandantului pe 
registru de raport, rezultatul inspecțiilor şi recensămin- telor magaziei corpului și Plut, AR.



  

Art. 18. al. î, Comand. de batal, supun  cozaand, re- 
gim. pe registru de raport, rezultatul inspecţiunilor și re- 
censămintelor făcute companielor.: 

Art. 26 al. g. Când pentru banii expediaţi la o auto- 
ritate sau particulari, nu s'a primit recipisa sau răspunsul 
de primire în cele 10 zile ce urmează înaintărei, cusierul 
are datoria să supue cazul ajutorului pe registru de rapori. 

Art. 105. Pierderi lipsuri sau degradări se raportează 
de comand. companie, comand de batalion care constată 
faptul, stabileşte răspunderea și-l înscrie în reg; de raport. 

Acest registru se întrebuinţează până la terminare. 
Ele se numerotează și certifică de ajutorul comandantului, 
înainte de a se începe înscrierile în el. Registru cuprinde: 
data, arătarea în resumat a tutulor cererilor și soluțiunea : 
comandantului, : | 

: 12. Registru de procese' verbaie. (Cap. Il art. 14). Ant. 21 - 
-198 din R. A. | 

INSTRUCŢIUNI. — _ Registru se numerotează și sigilează de | 
oliţerul de intendență însărcinat cu verificarea şi supravegherea. 
administrativă a corpului. Se. întrebuințează până la terminare, 

Numărul de ordine se pune la începutul procesului verbal 
şi seria numerilor se dă exercițiul bugetar. 

Notă. — În acest registru se Înscriu procesele verbaie ale 
comisiunilorde aprovizionare, după cum se prevede detailat la 
art. 21—23 din R. A. şi adnotaţiunile dela acel articol (pag. 45—47 
acest manual. 

In coloana observaţiuni şi viza comandantului se trece de- 
- Cisiunea acestuia, vezi interpretarea dela 'pag. 47 acest nmianual. 

Modelul de redactare a proceselor verbale vezi pag, 46 a- 
cest manuai, | 

Imprimatul” nu s'a mai trecut întru cât au cuprinde altceva 
decât numărui daia şi cnprinsul procesului verbai, fiind lăsat loc 
alb pentru trecerea cuprinsului, precum şi o coloană cu obser- 
vaţiuni şi viza comandantului corpatui sau serviciului. | 

13. Registru de primiri şi consumaţii şi conturi deschise tu 
companiele (escadroanele, bateriele, etc.) Ma, Cap. II, art. ifdin. 
nomenclatura imprim. din 1903. 

Acest registru a înlocuit registru de magazie Md, 14 şi re-: 
gistru de conturi deschise Md. 15 prevăzute de art. 198 din R. 

A, contopindu-se ambele aceste registre: înti "unul singur, cel de 

mai Sus.:  -- “ 
Registru s se ține de ofițerul cu îmbrăcămintea şi se dă pe. 

exerciţiu bugâtar. Se numerotează și sigilează de ofiţerul de in- 
“tedenţă. Ambele aceste registre, lorriează registru jurnal al ofițe- 
rului cu îmbrăcămintea. 

„EI are de scop înscrierea tutulor electelor şi materialelor  



  
  

    

  

primite de corp, cu destinaţiune a intra în gestiunea  olic. cu îmbrăcămintea (art. 128 R, A.); Precum şi acele .ce se scad. de asupra corpului după iormele. legale. Se ţin în acest registru şi contul eiectelor. distribuite. la unităţile din corp precum şi. acele vărsate de unităţi. (reîntegrări,) - Ma a . A se observa că reg. -prim. şi consum, represintă numai e- fectele aflate în magazia corpuiui iar.partea registr.. conturi des- chise represintă efectele numai asupra compan'elor,. ambele a- „este registre dau totalul electelor aflate asupra -corpalui. egai cu situaţia de echipament dela finele exerciţiului, - . Registru primiri şi consumajii cuprinde cele opt cațegorii de echipament ce intră în gestiunea ofiţ. cu îmbr. conform art, 128 R. A. Fie-care Categorie are reservate două foj, una destinaţă. a se înscrie primirile şi alta destinată a se înscrie consumaţiile (scăderiie), La lie care categorie efectele se înscriu în ordinea stabilită în nomenclatura din regul, adm-ţie. (vezi modificarea nomen:latu:ei M. O. 34 p. r. 1907). a „La foile rezervate pentru primiri se trece mai întâi trans portul din exerciţiul expirat înto:mai după cum s'a stabilit de .0- Îițerul de intendenţă, apoi. se trec toate primirele pe măsură ce se ivesc, dându-se un număr de ordine anual. şi menţionându- se ordinele în virtutea cărora s'a primit efectele sau materialele ce se înregistrează. Este bine a se trece aţât ordinele Mnisterului cât şi a comandamenteior pentru a se putea îinlesni controlul diferitelor situaţii ce se închee la finele exerciţiului sau se trimit în Cursul lui. Inregistrârile se fac după livretul de echipament, (vezi descrierea acestui registru). | 
In livretul de echipament subscrie şeful depozitului sau de- legatul care a făcut distribuţia în casul când s'a primit pentru mai multe corpuri, Pentru efectele cumpărate din comerţ sau în- ființate de corp, subscrie ajutorul comandantului. A se observa în iivretul de echipament ca primirele sa fie trecute la data când 

au avut loc şi tot sub această dată să setreacă și în acest registcu, 
Actele ce sprijin operaţiunele sunt ordinele de distribuții, 

“Stările de cerere, stirile de vărsare pentru efecieie primite de la 
ale corpuri, ordinele de zi pentru cele cumpărate din comerţ, 
etc. iar la consumaţiuni ordinele de zi.pentru efectele devenite în 
stare de neîntrebuinţat conform art. 153 şi 154 R.A. ordinele de 
zi de declasări couform art. 14»şi 147.R. A. «fectele luate de da 
Zertori conform art, 107 R. A. stâri de vărsare la aite corpuri, ete. „ Pentru a nu se înmulţi operaţiunele de primiri sau scăderi, 
acele neînsemnate şi care sunt mai cu deosebire individuale ca 
dezertările, etc. se vor îmbordera trimestrial sau semestrial. și. o- 
Perâţiunea se-va trece sub un singur număr de ordine. a 

Galoanele se. primesc în metii și se înscriu la materii prime. | 
” Translormarea în perechi se _iace la necesitate. prin ordin. de zi 

„„ Scazându-se dela materii prime şi incârcându-se ta îmbrăcăminte. 
Una pe:eche galoane 710 m. m.) i 

„ Clasări. Operaţiunele pentru clasarea imbrăcămintei de la 
„0 gainitură ja aha se îace in conformitate cu art. 147 și 143 

- 62 . 2 
3 ET  



      

din R. A. Operaţiunea se justilică cu ordinul de zi cara lea au- 
torisat şi se trec atât în acest registru în total-ia primiri şi fa 
consumaţii cât și în registru cont deschis prin adăogiri la o gar- 
nitură și scăderi de la alta, La primiri.se va face vorbirea „pri- 
mite prin clasarea ord. de zi No....* şi se va opara la G C. 
iat la consumaţii „scăzute prin clasare ord. de zi No....* şi se 
va opera la G. S. (scaderi). 

A se observa pentru a ru se declasa un număr mat mare 
de efecte de cât cei cuvenit ca pa:te anuală cu exzepţi: nela pre- 
văzute la art. 148 R. A. şi în acest caz urmează a se zrăta a- 
ceasta în ordinul de zi. Sa 

Pentru de:lasarea efectelor dela g. r. la g. s. sa va da a- 
semeni ordin de zi în baza at. 145 R. A. şi se va opera în a. 
cest registru la primiri la g. s. şi la scăderi la g.r. Se va ob- 
serva ca numărul ce se declasează să fie acel ce s'a comunicat 
corpului de Minister prin comandamenta conform art. 137 cu es- 
cepţiunile dela art. 148. 

Ordinul de zi s'ar putea redacta astfel modificându-se după 
„ trebuinţă. . 5 

„Având în vedere constatările făcute de comandaniii de 
batalioane conform art. 147 din R. A. al căror rezultate s'au suprs 
regimentului pe registru de raport din... Ostombrie a. c. (art. 
18 al. f.R. A) 

_ Având în vedere tabloul centralizator al ajutorului nostru, 
din care se constată că efectele arătate mai jos din g. s. nu mai 
pot ligura din cauza uzului, în această garnitură. 

Având În vedere tabioul primit pe lângă ordinul. . . . 
care stabileşte partea anuață de efecte ca revine corpului pe exzr- 
cițiu . . 

(Având asemeni în vedere că în exer:ţiul ... . s'a clasat 
mai puţin atâtea el.cte, duză cum se constată din registrele ofiț. 
cu îmbrăcămintea). | ” 

Având în vedee anexa lit, O din R.A $ŞB, prin care se 
fixează numărui efecielnr de îmbrăcârminte din g. s.şi cea de ca- 
zarmă ce trebue să aibă companiele (escadroanele et-.) 

In” puterea art. 147 al. 2 se va declasa dela g. s. la g. c. 
următoarele efecte (cantităţile în cilre şi iitere). 

Companiile vor declasa fiecare numărul de efecte p:evă- 
zute îu tabloul de mai ios şi vor primi cu bonuri de la magasia 
corpului eiecte noi de serviciu, care vor primi seriele efectelor 
ce au fost c'asate; vărsând în acelaş timp cu bulentine efecte:e 
trecute la g. afară din serviciu, care efecte se. vor utilisa în corp 
conform -a:t. 153 şi 154 din RA. 

Ofiţerul cu îmbrăcămintea și companiela vorface cuveniteia 
operațiuni în registrele respective, în basa presentului ordin dezi*) 

Stările sumare. Uhimile operaţiuni ce se trec în registru 
sunt stările sumare, fâră care nu se poate face încheerea. In a- 

in V Au Veri penis: toata acestea și regulamentul de neştirbire, publicat 
n Vot.il. ! .
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«devăr dacă nu s'ar face stări sumare, ar trebui să se treacă în Teg. primiri şi consum. pe deoparte tot ce se dă din mâgazia Corpului la scăderi şi tot ce reintegrează în magazie la primiri cu alte cuvinte ar urma ca tot registru cont deschis să se treacă în registru de pr. și cons. ceea ce ar [i imposibil, 
Stările sumare sunt actele prin care se recapitulează pe ca- tegorii atât distribuțiile facut companielor cât şi reintegrăriie de ia companii, în cursui exerciţiului, pentru ca să se poată trece în reg. pr. şi cons. în total și în o singură dată. Ele sunt copii iidele a reg, cont deschis, după care se formează. In cursul anulu s'a dat din magazie un număr Oare care de. efecte, prin urmare magazia se găsește în delicit cu aceasta, deci trebue a le duce prin starea sumară şi a le opera la scăderi tot în cursui anului magazia a primit un număr oare care de e- fecte de la companii. care de asemeni trebue a le aduce prin starea sumară ca reîntregrări şi a lezopera la primiri. Cu alte cu- vinte primirele companielor se operează la scăderile magaziei şi vărsările companielor la primirele magaziei, Îi | 
Stările sumare sunt acte provisorii și ajutătoare. Ele se desființează după verificarea registruiui de olc. intend. 
Se pot iace stări sumare şi în cursul auului ca la predări de magazii, la schimbări de contabili, etc. 

În noua nomenclatură nu se prevede aceste imprimate, ele sunt model 54 din vechea nomenclatură. Se dă mai jos un model «de modul cum trebue. să se întocmească. 
Pentru îie-care categorie de echipement se fac două stări sumare : una pentra vărsare de companii în magazia corpului (primiri magazie) şi alta pentru efecteie distribuite, compărielor j (scăderi magazie), 

“ 
Starea sumară anuală 

a efectelor de.... vârsar de contp. în mag. corpului (date la comp. din magaz. Corpului) în cursul exerciţ,.... 
"CPRD aaa 

NUMIREA COMPANIELOR 

Că
mă
şi
 

Is
me
ne
 

Cr
av
at
e 

  

Comp. | 

Comp. Ii 

Total , , |     
  

___ Certifie presenta stare rec2p tulativă,Scare e coniormă inscripț unice din reg, cort desthis. 

Ofic. cu îm5rac,, __ Verificat: Ajutor,



—
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„Încheerea registrului, se tace la linele fiecărui exerci- 
țiu bugetar. Ultima: operâţiune extă trecerea stărilor su- 
mare. de distribuții şi reintegrări. Se totalizează registrul 
atât la primiri „Cât: şi la -consumaţii; | după care se face 
apoi balansa între. totalul primirilor împreună cu raportul 
anului precedent și îritre totalul ' consumațiilor, stabilind 
ast-fel rămasul asupra magazzei corpulii cara : sa certifică 
de ofic. îmbrăeăinintea se verifică de ajutor şi se vede 
de comandat. Se închee și registru pont deschis și răma- 
surile dia ambele registre este ceea ca există asupra cor. 
pului la 31 Martie al exerciţiului ce. expiră, | 

Verificarea registrelor se face apoi, de otic. de inten- 
derță conform instrucţiunilor din anexa.lit. R. din R A. 

„ Pentru a vedea. în orice zi a anului ce efecte îigu - 
rează asupa corpului se procedează ast-iel : a 

La rămasurile de la 31 Martie a exerciţiului expirat 
după situația de echipament (după care. se păstrează în 
totd'auna un exemplar la corp) se adaugă primirile din. 
cursul exerciţiului. curent după reg. primiri şi consumaţii 
(primiriie exerciţiulul fără transporturi) iar din acest total 
se deduc consumaţiile toi după acelaş registru şi resulta- 
tul este ceeace figurează asupra corpului. Pentrn a vedea. 
însă cât anume este:în magazia corpului. și cât la com= 
panii operaţiunea este mai dificilă, căci nu pu:em afla 
acest resultat lără casa facem o încheere provisorie a re- 
gistrelor prin stări sumare, 

Partea II. Comptuvi deschise cu companiile, 
Această parte este rezervată. pentru înscrierea. după 

ordinea datelor, a tutulor efectelor distribuite sau reînta- 
grate din magazia corpului, Operațiunile sunt justiticate 
prin bonurile isau buletinele companielor, Registru este 
dat pe exerciţiu bugetar şi: format ps categorii de efecte. 
La fie-care categorie se înscrie pe-râad companiele din 
corp. | 

Pentru fie-care cvmpanie se află rezervat o foaie la 
ie-csre categorie de efecte, unde se înscriu efectele în ordi- 
nea în care sa află trecute în registru de prim. și consum. 

La finele exerciţiului se închea fiecare categorie de 
efecte la fie-care companie, și rămasul se certifică în li- 
tere de of, cu îmbr. şi se semnează şi recunoaște da co- 
mandantul de companie rămânând răspunzător, se verifică 
de ajutor şi în urmă de ofis, intendenţă,



  

    

  

    
          

N 951 

  

După fiecare categorie de echipament se află o re- capitulaţie în care se trec rămasurile resultate asupra tu- tulor companielor la ultima zi a exerciţiului, care :rămas - adunat cu cel resultat asupra magaziei după 'partea I a regiatrului dă totalul aflat asupra corpului la aceiași dată, După acest rămas se face situaţia de echipament și contul de gestiune în materii, | 
Operațiunile din acest registru trebue să corespundă perfect cu cele din rogiatrul de adm-ţie a unităţei. 
Registrul se închee conform instrucțiunilor anexa lit, R din R. A. | | a 
Instrucţiuni registru primiri şi consumaţii. Registrul se întocmește pe exeaciţii budgetare, 
Fiecare categorie de echipament se înscrie în ordi- 

nea stabilită prin nomenclatura alăturată la regulamentul 
de administraţie al corpurilor de trupă, 

Pentrn ă nu se înmulți operaţiunile de primiri sau 
scăderi, acele neînsemnate şi cari sunt mai cu osebire indi- 
viduale, ca: desertările, efectele date la oamenii liberaţii, 
ete, se vor îmbordera trimestrial sau semestrial și ope- 
rațiunea se va trece sub un singur număr de ordine] Ope- 
raţiunile pentru declasarea îmbrăcămintei de la o garni- 
tură la alta se face pe baza ordinului de zi care le-a 
autorizat, atât în acest registru pentru efectele aflate în 
magazie, cât și în cel de conturi deschise pentru cele a- 
flate în serviciu la companii prin adăogiri în scăderi. E- 
fectele cari vin la o garnitură se încarcă în primiri și 
aceeaşi cantitate se scade la garnitura dela care a vânit, 

Înstruchuni registru conturi desvhise. In acest registru 
se înscriu, după ordinea datelor, toate efectele și. obiec- 

„tele de echipament distribuite companiilor din magazia 
corpului. Operațiunile sunt justificate prin bonurile și bu- 
letinele companiilor, | | | E 

Operațiunile făcute la partida fiecărei companii sa 
totalizează la sfârşitul exerciţiului și se recapitulează în 
stare sumară model 54, după care sa fae operaţiiinile în 
registrul de față partea I-a. Da j 

Ajutorul comandantului verifică înserierile făcute după 
actele cari le sprijin, în urmă se totalizează atât primi- 
rile cât şi consumaţiile, se deduce acestea din urmă şi ră- 
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masul reprezintă efectele și obiectele cari trebue să fie în. 
ființă asupra fiecărei companii. 

Această încheiere se certifică de oficerul cu îmbră- 
cămintea şi comandanții companiilor respective, se vizează 
de ajitorul comundantului, bonurile și buletinele cari au 
sprijinit operaţiunile din cursul anului se desființează după 
verificarea oficerului de intendenţă. 

La fiecare încheiere oficerul cu îmbrăcămintea veri- 
jică şi încheierea făcuta de către comandanții de companii 
în registrul de detalii, | 

Dacă rezvltate!e din registrele de detalii nu sunt la 
fel cu acel din acest registru, rectilică erorile și rămasele 
scrise în litere se certilic atât de dânsul, cât și coman- 
danţii companiilor, | | 

„In caz de neînţelegeri asupra înscrierilor, ajutorul 
comandantului hotărăşte, 

Cantităţile de efecte rămase la magazia corpului, după 
registrul de înță la partea I, aduuate cu cele aflate asu- 
pra companiilor după acest registru, represint un totak 

„care trebue să fie egal cu cel din comptul de gestiune și 
* situațiile de echipament. | | 

Corp armată Md. 166 n. impr. 

Regimentul. 
- STARE DE VĂRSARE 

Coniorm aprobări dată qe aa, cu ordinul No, 
se varsă inăţar:a!.!e nrmâ:o: re: 

LA TITATEA | 
IN CIFRE Ş 

  
  

Numirea Materialelor .. 

  

a: 

+ 
ie 

| | 
În ami eat - 

Se certifică de „Noi presenta stare de vârsare. 
Comptabil gestionar 
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No
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La . psslace, 

. Ajutorul comandantului 
Comandantul corpului 

Certificarea de primire (pe contra pagină) 
Sub semnatul declar că am primit de la..... * mate- 

. alele uumatoa e carss'a înregistrat în scripte, 
(ss)...
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14. Bejistru ezestetelov şi obiectelor de mobilier şi diverse, 
Cap. il. art. 11 din nomenel. imprim. 
Acest registru este prevazut de art. 161 şi 163 din 

egulam. serviciului administrativ şi are de scop însri- 
erea tutulor electelor și obiectelor de mobilier Şi diverse ŞI ţinerea contabilităței lur conform art. sus citate, 

Registru se compune din două părți: prima parte 
Servește pentru înscrierea tutulor obiectelor ce iigurează, 
asupre corpului, dupa distincţiunele de mai jos iar par- 
tea a doua cuptinde conturi deschise cu companiele, 
El se numerotează și sigilează de oiicerul de intendenţă. 

Portea I cuprinde: 
|. Inventarul obiectelor de mobilier ajinte asupra cor- 

puiut, contorm art. 163 R. A. şia D. M. No. 4695 M. 
O. 1 p. r. 1998 pag, 3. Acest mobilier este înscris în 
ordinea stabilită de inventariul M-d 4 prevăzut de regul, 
cazarmărei şi care se află imprimat în registu pe cate- 
gorii. Mobilierul predat oficerului cu cazarmarea se 
trece in inventariul M-d, No. 4 şi de care oficerul cu 
cazarmarea râmâne răspunzător art. 163 R. A. şi D. M. 
Ne, 465 din 1908). | 

A se observa ca mobilierul să se treacă la cate- 
tor.e'e respective şi anume se va trece la: a: 

4 Categoira | 2). Obiectele procurate” de geniu, între- 
„ţinute şi snlocuite din fondul mobilierului (conform cu 

mode'e:e din albumui de mobiiier. 
Categoria I b). Obiecte procurate de geniu, între- 

“ tinute şi înlocuite tot din fondul mobilierului, însă pen- 
tru care nu există tip în albumul de mobilier și care se. 

„pot procu:a din comerciu după tipurile obişnuite date 
de dilerite industrii, după felul obiectului, conform art. 
143 regu!. cazermare. i 

Categoria b. Îl ldem pentru care nu există tip în 
“album, ast. 143 R. C. Si N 

 Cutegaria III. Obiecte procurate întreținute şi înlo- 
locuite din fondul serziezului sânitar cu specilicare con- 
form imprimatului de cele coniorm cu modelul din 
abum şi de cele cumpărate din comerţ conlorm art. 

143 R. C. și neprevăzute de album. i 
Categoria IV. !dem din fondul harnoşamentului. 
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Categoria -V Idem din fondul artileriei. 
La linele acestui 'capitol se află imprimat modul 

cum se “face închierea anuală a mobilierului conform 
art,. 76 R. C. - 

__ La toate aceste categorii se fac 'operaţiunile de pri- 
miri şi scăderi în baza actelor justilicative prevăzute de 
art. 164 şi 165 din R.A. 

“Il. Iustrumentele şi obiectele. pentru muzică. 
La acest capitol se trec instrnmentele și toate obiec- 

tele reieritoare la muzica corpului, făcându-se operaţiu- 
nele întocmai după cum indică imprimatul. A se observa 
la cumpărarea asestor intrumente şi obiecte art. 80 din 
R. A. ast-lel cum a fost modificat precum şi adnotaţiu- 

“nile relative dela acel articol. 
[i]. Cărţi şi obiecte pentru şcoli. 
La acest capitol se trec toate cărțile şi obiectele de studiu 

cumpărate pantiu școalele regimentare, Operaţiuniie se fac ace- 
meni după cum indică Iwprimatul. Ele se înființează de corpuri 
din fondul de întraţinere iar operaţiunile de înregistrare se jus- 

“tifică cu duplicatele Iactorilor sau cu ordinele de zi. Scăderea ior 
se face contorm art, 165 R A. şi se justifică prin oidinul de zi. 

Nu se înregistrează ia acest capitol obiecte'e şi cărţile care 
compun biblioteca corpului, acestea având o contabilitate separată 
contorm art. 165. R. A. 

IV. „Qbiecfe diverse. 
Latitest capitol se trec toate celelai te efecte şi obiecte aflate 

asupra corpului şi cnmpăraţe din comerciu, înregistrându-se la 
litera corespunzătoare a alfabetului, ast-fel după cum obiectul 
este denumit în cont, spre exempiu : topoare, târnăcoape, etc,, la 
litera 7 ; ferăstrae, farfarii, farculiţi, etc, la litera F. şi așa. mai 
dopa'te (în: trucții prima pagină). 

Pentru înfiinţarea şi destiințarea lor a se observa art. 161 
165 R.A. 

Partea II a registrul ui este rezervată pentru ținerea SOCo- 
telilor obiscie!or de diverse distribuite şi reintegrate dela com- 
panii, urmând aceleaş reguie ca și în registru cont deșthis pen- 
tru echipament. Disiribuţiunile se iac cu bonuri, scâderile cu 
Buletine. 

Totalul obie:teior din această parte a registrului, adică cele . 
aflate asupra companii'or şi cu cele aliate în magazia corpului, 
trebue „să corespundă cu totalurile dela partea |. 

Când obiectele aflate asupra companielor urmează, din 
„Causa usuiui sau a degradărilor, a se desitința,. se îndeplinesc. 

- formele prevăzute la art. 165 R. A. apoi se varsă la magazia 
corpului, iar scăderile se operează la partea 1 a registrului. 
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15. Registru de vechimea efectelor de îmbrăcăminte Md, d, 287. 
(Nevăzut de nomenclatura imprimatelor din 1903). Acest registru este prevăzut de art. 144 R. A. El este în- „ flințat prin ordinul circular No. 60.5 din M. O. 1894 pag. 1149, Serveşte pentru ca să se țină socoteală de vechimea efectelor - de îmbrăcăminte din G. R. (mobilizare) aflate în magazia, corpului. De oarece efectele-de îmbr. din G. R. se preinoesc în [je- care an, luându-se un nu măr egal cu efectele ce se cuvine :cor- pului ca parte anuală, care se complectează cu electe noi dis- tribuite, şi pentru ca să se ştie care efecte să păstrează de mai mult timp în magazie, se ține socoteală în acest registru. Pe “ lângă aceasta registru mai servește și pentru a cunoaşte diferi- „tele efecte proporţiile regulamentare iar în caz că se descom- 

; * 
PB 
D,: 

  
pă ” 
£ 

E 

si 

plectează numărul mărimelor întrun an, se va avea grijă a se înlocui în anul următor (art. 3 din ord. sus citat). 
Relativ la proporţiile talielor îmb;ăcămintei, vezi M. O. 30 of. 19y1l pag. 615, care prevede următoarele proporţii: 

Talia No.1 . . . . 5 la sută 
» No.2 ., . , . 20 
„ No.3 , . , .35 sa 
„-Na4 . 30 ji 
„»NO.5 . . , .19 » 

In caz că într'un an se descomplectează proporţiile, corpu- rile vor trimete atel erului de confecţii tablou de proporţiile ce 

» 

au nevoe, pentru a se avea în vederea confecţii în anul următor, 
Relatiy la pontagiul încălțămintei, este D. M,_ No. 277 din 

:M. O, 31 p. r, 1901 pag. 318 care stabileşte următoarele pro- . 
porțiuni : 

  

PONTAGIUL IN LUNGIME 

40 41 „42 43 44 45 46 

PONTAGIUL IN LARGIME) 

3] 2]3 1|2 3|1]2 3 2 3 1[2]3[1 [2] 

  

  
  

  

  

  1|2 

    

  

MIJLOCIA la sută pentru Cava!,, Infanterie şi Sarvi :iuri 
  

    

      

  

    
        

              
3] 316 s|6 710] 7 iu] 3]5]4 1|3]2|- ij 

MIJLOCIA LA SUTĂ PENTRU ARTILELIE 

-l1]:]3]a[al9jiz]9]9].]9]3]7]5la]ala ha] 

          

  

In registru se înscriu electele după telul lor, mantale, tu- 
mici, ete, , : .  
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Pentre liesare fel de efect se lasă mai multe oi, “apoi se 
" începe înscrierea ia fiecare fel începând cu cele mai ve:hi până 

- la cele mai noi, rezervându-se o pagină penţru fiecare an, spre 
exemplu : mantale confecţionate în anul 1902, apoi pe a doua 
foaie, mantale confecţionate în anul 1903, etc. 

Model REGISTRU 
pentru ţinerea comptului de vechime al efectelor de 

îmbrăcăminte din garnitura de războtu. 

  

  

  

      

  

  

                    

Anul ...., 

MANTALE 

— Clasarea pe 
3 mâr;mi 

DETALIURI E î Obsesvaţ.uni 
=> 

z |1[2|314|5 

Prime la 1 Iulie 1902 282| 15| 20| 75|:05| 6: 
Puse în serv. ia 1 Noemb. 1993 %| 5| 10| 25| 32| 2 

| " Rămâne |. 19:15:0| 20| 3] 70] 4. 
Pusa în serv. la 1 Ncemb. 1904 | : 92 5|_15|_25|25 24 

Rămâne ci 5 10| 25| 40| 2 . 
Puse în serv. la 1 Noemb. 1995 9:| .5| 10| 849| 2 „| 

Te:nii-ate — 2     

  

  

17. Registrul de seriile echipamentului. (Cap. II, art. 6). 
Are de scop înscrierea datei punerei în serviciu a fiecărui 

efect, pentru a se putea constata ţermenul cât a servit. 
Se inscrie în aceste registe electele de toate categoiiile, a- 

fară de efectele de mic echipament, şi cele de iinbrăcăminte, 
din g, c., cu alte cnvinte toate acele efecte care au serie, con= 
form instrucţiunilor din 2nexa P din R. A. (Vezi şi art. 152R.A.) 

Instrucţiunile de pe prima pagină a registrului, prevăd că - 
se ţine separat câte un asemenea registru pentru îmbrăcăminte, 
mare echipament şi harnașament, al treilea pentru cazarmament. 
Dacă îlele dintr'un registru n'ar fi suficiente pentru o categorie 
de echipament, se urmează întrun alt registru, 

Modal cum se operează. De asupra fiecărei pagine se scrie 
numirea efectului în ordinea fixată prin nomenclatură. In prima 
coloană se înscriu seriele corpului conform instrucţiunilor lit. P. 
In a doua co'oană se: trece compania care aparţine seria șie- | 
jectul. A se observa că electele destinate mobilizărei nu primesc 
seriele de cât în momentul distribuţiei la oameni când sunt mc- 
bilizaţi, iar în timp de pace aceste serii se consideră vacante, 
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E căci dază s'ar înseria prin improspâtare cu partea anuală, sericle : ar u'ma să ie schimbate, (anexa lit. P.) prin urmare la aceste serii nu se va trece data punerei în serviciw, de cât, când sar distibui pentru mobilizere, La celelalte efecte data punerei în serviciu se consideră acea când efectul se distribue asuzra o- mului sau :â d se pune în serviciu, când e vo:ba de harnaşa- ment şi cazarmament şi această dată se irece în acest registru. şi în coloana 3-a (instrucțiuni anexa lit P), , Data punerei în serviciu se trece astiel : se pune anul de asupra şi dedesubt luna-"2-(adica luna a 3-a). 
Această dată se trece şi în registru de adm-ţie al unităţei | care trebue să corespundă întocmai cu cele din acest registru şi livretul omului. 
Modificările care ar surveni în data punerei în serviciu a efectelor, se şterg printr'o linie şi se scrie de asupra data mo- dificată. 

  

17. Registrul uneltelor poriative şi trăsurilor de terasieri, Md. 746 din nom. imprim, » 
Acest registru este înliinţat prin D. M. No. 321 din M. 0. 56 r. r. 1900 pag. 705, Se numerotează Şi sigilează de oficerul. ce iriendenţă, 
Are de scop ţinerea contabilităţei tutulor uneltelor de s4- pători portative şi telegrafişti precum și trăsurile de terasie:i ş Coniabllitatea acestor materiale se țin conform art. 3 din | | > decisia sus citată, publicat mai jos.. - , Cormplabilitatea malerialului, 
Regimentele de infanterțe şi batalioaneie de vânători vor scădea dela capitolul armăturei toate uneltele de săpători por- lative şi trăsurile de terasieri Model 1884 şi trece în registrul special al uneltelor și materialelor de săpători (Model 746 din „ROmMenclatura registrelor şi imprimatelor). . 
Tot asemenea şi regimentele de cavalerie vor înregistra materialul de săpători şi telegrafişti (Model 745 din nomencla= tura registrelor şi imprimatelor), .Ș | 
Ambele aceste registre se vor distribui corguri!or de către minister. e 
Odată uneltele şi materialele trecute în registrul speciaj se va deschide apoi în registrul partide cu companiile sau esca= droanele corpului, unde se va trece aceea ce li s'au distribuit. 
Companiile şi escadreanele, scăzând şi ele uneltele şi ma- terialele de la capitolul armăiurei, le vor inregistra în inventare separate. - , | i , Pentru orice operaţiune, oficerul cu îmbiăcamintea şi co-= mandantul de companie sau escadron vor semna atât în Tegis- trul corpului la partida respectivă, cât și în inventarul compa- niei szu escadronului. Ă - 
Trăsurile de terasieri aflate asupra infanteriei deşi posed inventare de tot ceea ce conţin, înregistrarea uneltelor și mate-. 
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rialelor de trăsuri, se va face cu toate acestea în mod amănun- 
țit; harnaşamentul trăsurilor va rămâne tot la capitolul .nle se 
găseşte astăzi înregistrat, atât numai că se va trece în registiul 
special al uneltelor și mateițalelor de săpători, la coloanele re- 

zervate pentru aceasţa. - 
Uneltele ce posed regimentele de cavalerie pentru instruc- 

ţia teoretică și practică a trupei, se vor înregistra numai în re- 

gistrul corpului, asupra escadroanelor nu vă figura de cât mate- 
rialul de războiu. 

Toate uneltele de săpători portative şi trăsurile de terasieri 
ale inianteriei, precum şi uneltele de săpători și telegralişti ale 
cavaleriei, deşi scăzute de la capitoiul armăturei, vor fi trecute 
însă în conturile anualz de gestiune. Se exceptează accesoriile 
trăsurilor de terasieri, a căror înscriere amănunţită se va face 
numai în registrul special, nu însă şi în conturile de gestiune. 

18. Registru de subsistenţă (Cap II, art. 9) 

Acest registru se tine de oliţerul cu aprovizionarea 
Se numerotează şi sigilează de ofiţerul de intendență 

In el se trec toate acele materiale, care după natura 
lor nu se inscriu asupra gestiunei în materii (art. 39 âl. 
d. R A.) precum; lemnele furajele,  aprovizionări pentru 
hrană, material, întreţinere, ecleraj, etc. înscrindu-se pe 
categorii întocmai după cum este imprimat în registru. 
In caz când sunt producte mai multe, se-fac iatitulațiuni, 
pe foile următoare. 

Na se trec alimentele primite sau cumpărate “zilnic 
pentru hrana trupei, acestea se trec numai în livretul de 
ordinar (instrucţiunile de mai jos depe prima pagină a. 
registrului). 

Când însă se fac aprovizionări pe mai mult 
timp, ca aprovizionările pentru iarnă, etc. atunci se în- 
registrează cantităţile aprovizionate pentru hrană și se 
scad zilnic pe măsură ce se distribue. Suma se trece 
la portololiu şi se deduce în îie-care lună costul ali- 
mentelor consumate, după statul numeric al ofițerului 
cu aprovizionarea. 

Inregistrarea Îuragelor şi lemnelor se face în regis- 
tru de subsistență pe măsură ce se primesc (art. 83 R. 
A.) în baza procesului verbal al comisiei de aprovizio- 
naze aprobat de comandant (art, 82 R. A.) 

Asemeni şi pentru cele-lalte aprovizionări care se 
fac prin comisia de aprovizionare (vezi pag. 45 acest
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manual). înregistrarea se face tot în baza procesului-verbat 
lăcându-se menţiune în coloana respectivă a registrului 
primit cu procesul-verbal No“... | 
„Pentru primirea lemnelor, furagelor, subsistențelor, 
etc. ofițerul aprovizionarea liberează bonuri (Cap. Il. art. 
8) contorm art. 83 din R. A. Aceste. bonuri -se semnează 
de oliţerul cu aprovizionarea și se vizează de ajutor 
conform instrucțunilor anexa lit. B. din R. A. 

In ceia-ce priveşte distribuţiunile, ele se trec, ziinic 
ca şi primirile pe măsură ce a avut loc, justilicânduse cu. 
bonuril& sau chitanțele comandanților de compânii, care 
se îmborderează şi păstrează la dosarul ofițerului cu 
aprovizionarea la un loc cu duplicatele după facturile 
de primiri. Pentru alimentele distribuite ca hrana trupei, 
acestea se justifică prin notele de hrană şi livretul de 
ordinar. | | 

A se observa că trebue să se treacă cantităţile dis- 
tribuite real, iar nu acele ce se alocă, mai cu seamă la 
lemne şi furagiu, căci pentru cantităţile la care au drep- 
tul corpurile şi se alocă, se ţine alte socoteli de corp. Pentru 
aceasta se ţine de casier, recapitulaţia alocaţiilor. (bilan- 
țul) partea IV, unde se trec atât primirile căt şi consu-. 
matiile după drepturile ce are corpul. + Na 

Scopul registrului de subsistenţă este a .se trece: 
cantităţiie reale distribuite, ca: lemne, furagiu, etc. şi 
atunci diferențele între acest registru şi. bilanţ, dau eco- 
nomiile sau delicitele ce ar exista. Rezultă deci, că nici 
un alt registru sau socoteală, nu mai e necesară a 

- se ţine. 
Bine înţeles că în registrul subsistență nu se poate - 

trece mai mult decât maximum de alocaţie „la care are 
drept corpul, se va trece însă. mai puţin atunci când se 
distribue ast-lel din diferite împrejurări, cum de exemp. 
la lemne, se va trece cantităţile distribuite real nu cele la 
care are drept corpul... | 

Registrul se închiee la inele trimestrului, sau ori 
de câte ori e nevoe conform, instrucţiunilor de mai jos 
depe prima pagină,. făcându-se totalul primiriloi Şi „dis- 
tribuţiunilor care scăzându-se una din alta, dau răntasil 
pe teren şi în realitate. Acest rămas se transportă apoi 
în trimestrul următor procedându-se la Îel.
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Inchierele : se certifică de olțerul cu aprovizionarea 
şi se verifică şi semnează de ajutor. - 

La închierea trimestrului, registru de subsistență se 
compară cu bilanţul şi din aseastă operaţiune se poate 
vedea econormiele sau deficitele produse. 

Art. 84 R. A. In afară de distribuţiunele făcute ser- 
viciilor şi unităţilor din corp, nici o operațiune de scă- 
deri nu poate avea loc în registru ofițerului cu 'aprovi- 
zionarea, dacă nu vor Îi autorizate prin ordinul Coman- 
damentului corpului de armată. | 

“Relativ la tarilele alimentelor, vezi anexa lit. C. R A. 
Relativ la alocaţiile pentru furagiu ',„ „E.,„ 

n n n n lemne ps po» 
toate se află în acest manual puse la curent cu toate 
modilicările. | 

Subsistenţele aprovizionate, destinate a se conserva 
prin magazii, fie-că ar Îi fost primite de corp din Depo- 
zitele statului sau corpul singur le-ar Îi aprovizionat, se 
înscriu de către ofițerul cu aprovizionarea în acest 
registru. - | 

Operaţinnile în registru, atât pentru primiri cât şi 
pentru distribuții la companii, se efectuează zilnic. 

Operațiunile de distribuţia zilnică a alimentelor, ce 
se dau companiilor pentru prepararea hranei, din acelea 
ce sunt trecute în registru, se justifică: prin livretul de 
ordinar; iar pentru: Îurage lemne și alte materiale de 
întreţinere prin bonurile sau chitanțele date de către 
comandanții de compânii respectivi. 

Pentru cumpărările făcute de corp şi care nu că 
loc la înregistrare în gestiune, servă ca act justilicativ 
la înregistrare în acest registru conturile îurnizorilor 
(duplicatele) căci unicatele se trec în cheltueli, întrucât 
este o cheltuială, fie-că se înregistrează sau în gestiune, 
ele se păstrează într'un dosar special de către olițerul 
cu aprovizionarea. Acest dosar cu acte justificative după 
fie-care exerciţiu, se depun în arhiva corpului. 

In acest registru nu se înscriu alimentele ce se 
cumpăr şi distribue zilnic, acestea urmând a îi trecute 
numai în livretul de ordinar.



  

  

  

  

      
    

9.1 

  

Instrucţiuni, de pe Prima pagină a registruiui, 

Acest registru se întrebuințează: 
1) Ca registrul ofițerului cu aprovizonarea pentru înscrierea productelor primite şi distribuite în ordinea datelor. | 
In acest scop, registru va i împărțit în trei părți: a) In care va trece cantitățile primite de la fur- niZor sau din depozite şi cele distribuite în total, afară de alimentele Cumpărate zilnic, care nu se trece aci ci numai în livretul de administraţie a ordinarului ; d) In care va deschide partide trimestriale fiecărei unități din corp, înscriind la fiecare cantităţile ce i sau | datsau a primit din depozite sau dela alte corpuri. Totalul se cumpară pe unități cu alocaţiile, stabi- lindu-se primirile în mai mult sau mai puţin: 

c) ln care va deschide partide pentru fiecare magazie, Şură sau clae, înscriind Ja fiecare cantitățile intrate şi eşite aşa că să se ştie în orice moment cât se găsește În magazie, etc. — 
Toate ateste partide se totalizează şi se constaiă rămasul la Înele lie-cărui trimestru, însă partida (a şi c) se va putea încheia oricând de ajutorul şefului de (D corp sau ofiterul ce intendența pentru recensământ. 
2) Ca registrul a] serviciilor de intendenţă pentru trecerca cantităților cuprinse în bonuri vizate spre a fi | _liberate dia depozitele de subsistentă precum și pentru ” cantităţile rămase a:upra corpurilor după bilanţele de “lichidare trimestriale, 
Pentru “fie-care corp se deschide, în acest scop, partide separate care se totalizează trimestrial şi se comunică cantităţile ofiţeru'ui de intendență respectiv, - spre a controla de s'au încârcat pe bilanțe. , 
Rămasul Ia inele trimestrului se trece după rapoar= tele ofițerului de intendeată şi procesele-verbale de constatare. IE
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| 19, Bgistru cu bonuri sau, buletine cu matcă pentru primări - sau vărsări, (Cap. II Art. 8), - 

Istrucţiuni, trecute pe prima pagină a registrului. Acest registru servă atât pentru primirea efectelor, . materialelor şi productelor de ori-ce fel din depozitele administrative, dela antreprenori sau din magazia cor- pului cât și pentru vărsările de electe la magazia cor- pului. 
| 

In matcă se trec aceleaşi cantităţi şi Subscrie pentru vărsări oliţerul cu îmbrăcămintea. . | 
Ofiţerul cu aprovizionarea dă un singur bon pentru productele întregului Corp. şi în matca. acestui bon, în partea rezervată, notează cantităţile repartisate pe uni- tăţile din corp, pe care le trece în registru de subsis- tenţă (model Cap. II art. 9). 
Explicaţia notelor, 1) Corpul de trupă. 2) Numărul unităței. 3) Se va complecta titlu bon la primiri şi bu- _letin la vărsări, 4) Depozitul, întreprinzătorul, serviciul | ii, sau corpul care face distribuţia. 5) Compăniile, escadroa- | Înele, bateriile sau bastimentele, 6) Semnătura olițerului Y, cu aprovizionarea sau a comandantului de unitate, după i caz. 7) Ajutorul șefului de corp. 8) Semnătura şi: sigi- i. liul'oiițerului de intend. Sa Art. 83 şi 198 RA, | d: . Note. — Eate de rigoare ca cantităţile trecute în N, aceste bonuri să se înscrie în cifre și litere, pentru a' se A cunoaște cu precisiune ceea-ce s'a dat, devenind astfel un - act valabil atât pentru scăderi la cei-ce au distribuit, cât | şi pentru primiri la cei-ce au luat, Se întâmplă adesea Î însă să nu fie în depozite” cantităţile şi felul materialelor ] trecute în bonuri și de aceea este o regulă, mai ales în Ii caz de rectificări, contabilul care a făcut distribuţia să RM, certifice pe contra pagina matcei bonului, felul producte- | lor sau materialele predate (în cifre şi litere) pentru a servi la înregistrare și control, semnând şi aplicând sigi- „ul depozitului. - | 

Tot pentru acelaşi motiv agentul primitor, va trece pe contra pagină bonului ce rămâne la depozit, cantitățile | în caz când s'au rectificat. | 
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Un alt element de control de cantitătile primite sunt 

tabelele ce se înaintează de depozite, prin autorităţile de ; 

care depind de cantităţile distribuite |corpurilor şi serviciilor ' 

după bonuri, spre a se controla de ofiţerii de intendenţă 

- la verificările gestiunilor. o | 

Ajutorul comandantului trebue să observe toate aces- 

tea, fiind răspunzător de orice-nereguli s'ar constata, asu- 

pra ofițerului „cu aprovizionarea, având grijă ca carnetele 

să fie certificate de ofiţerul de intendenţă pentru a nu se 

schimba, ţinând socoteală de numărul carnstelor ce se în- 
trebuințează pentru a se controla înregistrările. 
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Notă. Aceste bonuri fiind loarte mult. in buinţate şi d multe ori terminându-se şi neavând altele, se dă mai jos un model de imprimat, pentru a se face de mână sau la şapirograf, la nece- sitate. 
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20. Livret N ) administrarea ordinarului (Cap. Il. Art. 19). 

Regulele pentru întocmirea livretului de ordinar sunt 
prescrise de art. 82 din Regulamentul soldelor, precum 
şi de instrucțiunile din anexa lit. B din același regula- 
ment, cu modificările aduse ulterior şi care toate se 

„găsesc trecute în acest manual. Prin urmare osebit 
de instrucţiunile generale de pe prima pagină a livre- 
tului, urmează a se consulta de către ofiţerii cu apro- 
vizionarea şi ajutori comandanților toate acele instrucţi- 
uni pentru a le avea în vedere la întocmirea şi verilicarea 

” acestui act. Comandantul corpului trebue a lua cunoştinţă de 
ultimul aliniat din instrucţiile lit: B. din regulamentul 
soldelor la titlu „livretul de ordinar“ prin care-l face 
răspunzător baneşte dacă.se va. constata că la îinele 
exerciţiului s'ar fi cheltuit mai mult decât alocaţiile, căci 
în acest caz suma i se impută. 

Livretul de ordinar are de scop ţinerea socotelelor 
„relative la hrana trupei. El se întocmeşte de ofiţerul 
cu aprovizionarea, sub imediata privegher€ a ajutorului 
comandantului, coniorm art. 39.al. g. şi art. 52 dinR. 

“A. Se numerotează şi sigilează de_ofiterul de intendenţă 
„ verificator. E | 
„_ Pentru fie-care corp sau serviciu se ţine un singur 
livret de ordinar, în câre se trec pe unităţi, toţi oamenii 
ce sunt la reședința corpului. In caz când sunt detaşa- 
mente sau unităţi detaşate în alte localităţi. se ţin livrete 
separate, care la finele lunei se trimete corpului, împre- 
ună cu loile. de zile şi celelalte acte ce se va arăta mai 
jos, pentru lichidarea - şi justilicarea avanselor "primite. 
Caiserul le îmborderează pe toate și trece în cheltueli . 
la fondul hranei şi soldei trupei. Bine înteles că pentru . 
detașamente mici și de o scurtă durată, când nu este 
nevoie de -a se face ordinar, oamenii se pun cu hrana . 
în bani sau li se dă la corp hrană rece (pesmeţi și con- 

„ serve) care, în acest caz, se trece în livretul de ordinar. ; 
Livretul de ordinar cuprinde trei părţi: veniturile, 

adică alocaţiile de hrană -cuvenite oamenilor; cheltuelile ” : 
făcute cu procurarea alimentelor pentru hrana trupei şi : 
bilanțul care se face la linele lunei, comparând venitu- 
-rile cu cheltuelile, pentru ca comandantul corpului să se 
călăuzească în conducerea ordinarului. trupei,  
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e Listele de hrană, Baza trecerei în livret sunt listele N de hrană. De la buna lor întocmire depinde regularitatea "şi exactitatea trecerei în livret, Ele se întocmesc conform | art. 28 din anexa lit B. din RA. acest manual, de către comandanții de unităţi şi cuprind numărul oamenilor care urmează a se: hrăni de ordinar în ziua următoare. Vezi detalii la acel articol, 
„Se înțelege că aceste liste trebue să corespundă cu numărul oamenilor din situaţia zilnică a fie-cărei unităţi, care se trece şi în foile de. zile, numerice. 

Operațiunile în livret. După listele de hrana date ofi- țerului cu, aprovizionarea, din ajun, de către comaridanţii de unităţi, acesta ia măsuri pentru a primi din depozi- tele militare sau Cumpără din comert, conform instruc- țiunilor anexa lit. B. alimentele trebuincioase pentru hrana de a doua zi. Tot după aceste liste el trece în livret, la fiecare unitate în parte, la coloanele venituri, din partea stângă a livretului, numărul oamenilor hrăniţi în |, natură la ordinar. Trecerile în livret se [ac înainte de Ji. ora raportului, după care se prezintă ajutorului impre- IPi nă cu notele de' hrană pentru a se verifica; apoi notele se desființează (anexa lit. B). 
Numărul zilelor trecute la venituri, înmulţite cu alocaţiile de hrană, stabilite prin decisii. sau ordine ale ministerului de războiu, dau suma cuvenită ca hrană (locaţii) care se trece în total, în lid-care zi, în coloana respectivă. După cum indică intrucțiunile de pe prima în această parte a veniturilor, în rândul întâi se trec toţi oamenii cu alocaţia întreagă, iar în rândul al doilea cei cu alocaţia redusă (în prevenţie sau condamnaţi). Pe fie-care pagină se totalizează atât numărul zile- lor cât şi suma care se transportă pe paainele urmă- toare, până la finele lunei când se face închierea (bilanţului). 
La cheltueli (partea stângă „a'livretului) se trec . după cum indică şi imprimatul; felul alimentelor, canti- tățile şi valoarea lor, care nu pot Îi altele decât acele lixate în tarilele anexa lit. C. din R. A. acest manual Sau pentru timpul de războiu acele prescrise de regu- lamentul serviciului de subsistență în campanie, - ori sporite sau schimbate de comandantul corpului de armată, - Vezi pentru toate aceste chestiuni art. 63 şi 72 R. A, 

|       —
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precum și dispoziţiunile din regulamentul serviciului de . 
subsistență în campanie (Vol. II). atât pentru rațiile | 
„normale, cât și pentru: suplimente şi înlocuiri de alimente 
când se nu pot găsi cele prevăzute în tarife subsistituţii. 

Art. 63 din R. A. prevede că livretul de ordinar 
nu comportă nici o cheltuială decât aceia a hranei tru- 

> pei prevăzută în tarilă sau sporită de comandantul cor- . 
pului de armată, ori aprobată de comandant, pentru 
oamenii din infirmerie. 

Prin urmare rațiile cuvenite oamenilor nu pot îi 
mărite decât cu aprobarea corpului de armată, ele nu 
pot fi nici micşorate art. 72 R. A. 

Copiii de trupă: nu se trec în primiri la venituri, : 
ei se trec însă la cheltueli, considerându-se hrăniţi din ; 
economiile ordinarului art. 64 R. A. 

Oamenii pedepsiţi cu închisoare sau carceră se frec | 
la venituri cu alocoţia întreagă iar la cheltueli li se trece 

- numai jumătate din raţia cuvenită sau numai pâinea - 
potrivit art. 388 şi 389 din regulamentul serviciului 
interior. X 

Trupa cu schimbul pedepsită pentiui lipsa de Ia ins- 
trucţie, li se alocă numai jumătate hrana, atât se trece 
la venituri cât şi la cheltueli, vezi notele de Ia art. 35 R.S. 

Relativ la hrana în natură ce se dă oliţerilor şi 
suboiițerilor reangajaţi, în timp de războiu sau concen- 
trări, vezi art. G2ÂR. A | 

Relativ la i iritarea hranei oamenilor, alocaţii 
de hrană şi ori-ce dispoziţiuni relative la hrană, vezi 
art. 39 şi 51—66 din R. A. precum Şi adnotațiunile 
relative. : 

Ceea-ce trebue sa se observe cu atenţiune este a nu 
_se întrece alocația de hrană. 

Cantitătile de alimente se trec pe numărul oamenilor, 
după tarilele, cum sa arătat mai sus, iar preţurile uni- | 
tare după contractele ce au încheiat corpul cu diferiţi 
furnizori sau acelea ale pieţei, verilicate de ajutor, pen- 

„tru acelea ce se cumpără din comerţ şi pentru care - 
trebue a se anexa la livret facturile de cumpărare. Ofi- 

"ţerii de intendenţă, la verilicarea livretului, sunt ținuți a 
observa toâte acestea. ! - 

In timp de vrăzboiu,. parte din alimente se primesc |  
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Î cu bonuri din depozitele miiitare, iar parte, acelea numa. 
ce nu se găsesc în depozite, se cumpără din comerţ : 

IE  Contorm dispoziţiunilor în vigoare, alimentele ce se pri- 
mesc din depozitele armatei se trec în livret fără preţ, . 
aceasta nu îhsemnează însă că nu trebue să se calculeze 
valoarea lor, după prețurile pe care depozitele sunt obli- 
gate a le comunica corpurilor. 

Acesta pentru a se vedea dacă valoarea alimentelor 
primite din depozite, impreună .cu acelea din comerţ, nu 
depăşeşte alocaţia de hrană stabilită ; deci la verificări 
şi conttol urmează a se avea acest lucru în vedere. 
Pentru aceasta sau se trece în livret cu cerneală deose- 
bită alimentele primite din depozite, numai pentru memorie: 
fără a se aduna în cheltuelele făcute de corp sau a se 
îace un tabel extras din livret de aceste alimente, cu 
preţul lor, care adunate cu - cele cumpărate de corp, 
să se poată vedea dacă nu s'a întrecut alocaţia. 

La finele livretului sub titlu „cheltueli diverse rela- 
tive hranei“ se trec; când permite economiile rezultate ; 
cheltueli relative numa; la fondul hranei: veselă, mese 
de mâncare, etc, Vezi pentru toate acestea detalii la art 
3 din R. S$. acest manual. | 

InCheerea livretului, se lace. lunar totalizându-se co- 
loanele respective de la venituri şi cheltueli, iar ciirele 
totale rezultate se trec pentru memorie în bilanțul de 

[| „pe ultima pagină, după cum indică imprimatul; aceasta 
însemnează că nu se îac operaţiuni de venituri la londul 

||. hranei în registre, ci se trec în cheltueli la acest fond 

    
numai sumele rezultate ca cheltuite cu hrana în cursul 
lunei. Bilanţul acesta, ce se face pentru memorie, servă 
a se călăuzi cei în drept în administraţia ordinarului, . 
pentru a putea mări sau restrânge cheltuelile cu hrana 
trupei. Suma cheltuită. într'o lună poate să depășească 
veniturile, dacă în lunele anterioare s'a cheltuit mai puţin, 
destul numai ca la finele exerciţiălui (31 Martie) cheltu- 
elile totale în cursul anului să nu depăşească veniturile 
căci atunci suma se impută comandantului. i 

__ Cheltuelile înscrise în livret în fie-care zi, se cen- 
tralizează lunar întrun tabel în care se vede cantitățile 
de alimente consumate şi valoarea lor, separat pentru 
dele cumpărate din comerţ, separat pentru cele primite - 

- -
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din depozite. După acest tabel se formeeză statul Md. 
“34 pentru plata furniturilor de hrană, în care. se „arată 
cantităţile totale consumate în cursul lunei, pe categorii; 

- pâine, carne, articole băcănie, etc. la care se anexează 
actele justilicative pentru plata lor: recipisele manu- 
tanțelor sau depozitelor militare (în caz când se plăteşte 
în timp de pace) atestările iurnizorilor pentru primirea 

» banilor, semnând pe timbru legal, precum și certificarea 
„de primire a olițerului cu aprovizionarea pentru cheltu- 

elile mărunte, făcute direct de acesta. | 
Asemeni sumele. plătite şi trecute la penultima pa- 

gină a livretului „cheltueli diverse“ trebuesc sprijinite 
cu Îacturile furnizorilor. 

Toate aceste plăţi se fac de către casier, - - 
„ Dichidarea. După ce casierul a făcut toate plăţile 

după statul Md. 34, precum şi după 'statele nominale a 
unităţilor pentru plata hranei în bani, le imborderează, 
separat pentru livretul de ordinar dacă sunt mai multe 
și separat pentru hrana în bani şi apoi le prezintă a- 
jutorului, pentru verificare. Ajutorul, după ce se încre- 
dinţează că plăţile au fost: făcute de fapt, lucru de care 
rămâne solidar răspunzător cu casierul,-le vizează şi le 
dă casierului pentru a le trece în cheltueli la fondul sol- 
dei şi hranei trupei. | 

Tot în acest borderou se mai trec, după stat nominale | 
separate, valoarea pâinei cuvenită reangajaţilor. 

| Ca control, atât numărul zilelor în bani trecute în 
livretul de ordinar, cât şi'numărul zilelor de hrană trecute în 
statele nominale ale unităţilor, sprijinite pe ordine de zi, 
trebue să corespundă cu cifrele trecute în coloanele res- 
pective din foile de zile a unităţilor. Dilerenţele găsite 
în plus se deduc în socoteala comandanților unitaţilor 
respective, iar primirele în mai puţin, în natură, nu se 
dau, căci din moment ce omul n'a fost hrănit de fapt în 
total sau în parte una sau mai .multe zile, nu mai este util 
a i le mai da ulterior, într'o zi pentru timpul trecut. 

„Instrucţiuni de pe prima pagină a livretului - 

Pentru întregul corp se ţine un singur livret. Dacă 
corpul are unităţi detașate în garnizoane deosebite se -: 
întocmesc livrete pe garnizoane. 
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Dacă la acelaş ordinar se hrănesc oameni a căror alocaţii de hrană sunt prevăzute la articole bugetare de- osebite, se întocmesc livrete deosebite pe articole. Operațiunile în livret se fac zilnic. La venituri s_ înscriu oamenii pe unităţi în rândul întâiu cel cu aloca ţia întreagă, iar în rândul al doilea cei cu alocaţia redusă (în prevenţie sau condamnaţi), . In coloana din urmă se totalizează zile care înmul- fite cu tarila stabilită, dau suma venitului zilnic. La «heitueli se trec toate productele din cari se pre- pară hrana zilnică, socotite pe tarilele fixate. 
Operațiunile se verifică de ajutorul comandantului zilnic, după situaţiile unităţilor, listele -şi notele date ofi. țerului cu aprovizionarea. . | 
Fiecare pagină se adună şi se transportă pe pagina următoare, astfel că la finele lunii numărul total de zile pentru fiecare unitate va trebui să corespundă la venituri cu numărul de zile din foile de zile nismerice (ţinând socoteala de numărul zilelor în bani). e 
La finele lunii, totalul cheituelilor hranei se trece în cheltueli la fondul hranei. Când excedentul dintre venituri şi cheltueli permite a se acoperi nevoi cari sunt | 

relative la hrană, cheltuelile șe vor înscrie pe cea din: urmă foaie a livretului, anexându-se actele justificative Sprijinitoare. o 
___ Cea din urmă pagină a livretului cuprinde bilanţa dintre venituri şi cheltueli, arătând situația reală a fon- 
dului ordinarului, reportată din lună în lună dela înce- 
putul exerciţiului, care serveşte comandantului de Corp la 
regularea cheltuelilor în luna următoare. Această situație . 
serveşte și ca control Ia verificări, pentru a se ține seamă - Î ca cheltuelile operate asupra fondului hranei. să nu depă-   şească alocaţiile cuvenite corpului pe întregul exerciţiu, * 
Reportarea excedentelor din venituri sau cheitueli din lună 
în lună se face numai până în ultima lună a exerciţiului 
(Martie) când, dacă există un excedent de venituri, el 
rămâne de drept în beneficiul fondului hranei, iar dacă 
există delicit (cheltueli mai mari ca veniturile) se impută. 
comandantului, scăzându-se din cheltuelile acelei luni.
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Intocmit de noi acest, ivret de. ordinar, care . cuprind e: la 

primiri suma de lei 

Ofiţer ca aprovizionarea, 

  

Certific că în scriptele din acest livref, verificai zilnic de | 
miîne, este conform cu realitătea. 

  

  

  

  

      

: Ajutorul comandantului, » 

Trecut în cheltueli la No.................. din registrul de fonduri. 
Cassier, 

BILANŢ PENTRU MEMORIE - 

| pi Venituri | Cheltueli 

| Lei |B.| Lei |B. 

| | Din luna preceent (excedent pe veni- 
turi sau cheltueli) 

_ | Total 

Se scade cheltuelie , . , .- 
Excedent (de venit sau chelt.) a se re- . 

porta asupra lunii urmăioare . . . . . | 

. Ofiţer cu aprovizionarea, 
aaa ama ata aaa | Verificat.: 

. Văzut „Ajutorul comandantului, 

pene aa aan nn man anna na maaadaaa neaga na acas 

Verificat şi stabilit de noi acest ilvrel de ordinar, care la veni- 
luri cuprinde lei 

iru de fonduri. 

Din bilanţ rezultă  



  

” 1004 Sa : 

Art. 26 [It. j din regul, serv. administrațiv | Iastrucțiile anexa dit. B din regul, soldei | 

Model No. 34 Cap. Il art. 38 din nomenclatura imprim. ' 

STAT | 
Pentru plata furniturilor de hrană predaie în luna... 
a „.... 191 de diferite persoane distribuite din ma- 
gazia ofițerului cu aproy. sau cumpărate zilnic din piaţă. 
    

  

SUM dai ax ) a ae Și _ cnsumuira | Plăţile făcute sau distribuțiile efectuate 
Lei ÎB. - CUM SE ARATĂ MAI JOS   

  

Pâine | raţii socotit a | 

  

Pâine răsboiu ........... raţii, socotit a ......... bani, -sau”lei 

aaa prmmamamzauuuuuu. Sa Plătit; se alătură recepisele No. 

Couserve carne x 
ţ 

tao aa „Taţii, socotit a ............ bani sau lei | 

aaa aa „bani ...........a plătit; se alătură recepisele| -; 
3 

Carne kgr. socotit a 

SR mreana) La 09... 

Legume le... „bani ...... - „+ pe cari i-am primit dela 
_ cassierul corpului, | 

Furnizor | 

Ceaiu sau cafea lei 

mit dela cassiarul corpului. 

   

  Furnizor „a a ta 19... 
Zahăr lei „bani ____ „ pe careii-am primit dela 

| casierul' corpului. 

a FUTDIZOr La 19   
    

    

   

A transporta. :       
NOTE EXPLICATIVE,— Sumele din aceste state trebue să fie egale :; 

cu cheltuelile livrețului de ordinar pe aceiaș lună. Dacă pâinea se pri- 
meşte dela manutanţe, se arată numerile recipiselor şi se alătură. Prin ŞI 
legume se înţelege orez, fidea, fasole uscată, etc, cari se întrebuințează “4 
le prepararea supei. Diverse sunt zarzavaturile mărunte ca: săre, ardei, 4 
pătrunjel, morcovi, etc. tărâţe, borş, untdelemn, oțet, ctc. Alimentele dis- ; 
tribuite din magazia ofițerului cu aprovizionarea se scad din registru său 
şi din acontul ce are dela cassier sau conturile cari se păstrează la acte 
până la lichidare. Tot astfel se procedează cu pâinea de război Şi con- 
servele de carne, răspunsul de plata costului lor se alătură în luna în care 
se termină consumaţia, | | 

Plata furnizorilor se face de csssier imediat la fiecare lună sau la 
datele fixate prin contracte, pentru a nu se aduce nici o întârziere în pre“ - 
zentarea actelor pentru verificare, ”



  

  

  

  

  

  

| 1005 . | 
„i i e: | 

legi, | PLĂȚILE FACUTE SAU DISTRIBUȚIILE EFECTUATE - 
= CUM SE ARATĂ MAI! JOS 

Lei, | B. , | 

Transport. 

Diverse lei „bani .......... „ pe care i-am primit dela 

| cassierul corpului, : 

| Ofiţer cu aprovizionarea, La... 19 

/ Total egal cu cheltuelile din livretul de ordinar 

| Distribuţii din magazia ofițerului cu aprovizionarea 

| Orez... ....... Kgr. .............. a 

| Ceaiuri 

| Calea .............. manea 

| Zahăr. ......:.. pe » 

Cartoli .......... pa - | i 

| Varză... -     
Subseranatul casier al corpului, certifie eieciuarea plă- 

ților şi lichidarea cheltuelilor de mai sus indicate, în sumă 

de lei Onea a aaa ate 

! Subsemnatul ofițer cu aprovizionarea, recunosc operaţiu- 

:- nile făcute în conformitate cu livretul de ordinar și lichi- 

darea lor, făcând operaţiunile cuvenite prin seripte, - 

„Ofiţer cu aprovizionarea 
Am verificat aceste scripte, m'am asigurat de exaci- 

tatea operaţiunilor” şi de plata sumelor cuvenite la cei în 

drept. 
Ajutorul comandantului 
Verificat şi stabilit cheltuelile la suma de Îei.... 

"Poate operaţiunile au fost controlate după scripte, 
'Ofiţer de întendenţă 

2 
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2)! Registrul administraţiei compâniei (esdadron, baterie, 
| „ bastiment). ' 

(Cap. II. art. 22 din nomenclatura imprimiatelor). 
Vechiul registru “de detaliu, se dă la fie-care uni- 

tate pe exer.ițiu bugetar. . MA 
Cel întâi lucru se numerotează, se certifică şi semnea- 

ză de ajutorul comandantului, complectându-se intitula- 
„ țiile de pe prima pagină. 

Registru cuprinde 7 capitole în care se rezumăţoată 
administrația unităţei. 

Cap. I. cuprinde situaţia numerică, totalisată pe luni. — 
La acest capitol se înscrie în fie-care zi situația 

„efectivului unităţei, după care se prezintă comandantului 
de batalion pentru a [i verificată conlorm art. 18 din 
R. A. Pentru compania depozit: se verifică de ajutorul 
comandantului după care se prezintă corpului la ora 
raportului. Tot la capitolul 1, se înscriu mutaţiile trecute 
în situaţii. | 

___ A se observa ca mutaţiunea să se înscrie şi la par- 
tida omului la capitolul II. Exemplu; dacă pe ziua de 
1 Aprilie avem presenţi 80 oameni şi 'pe ziua de 2 Apri- 
lie 81,. trebue neapărat ca în această zi să lie o mutație 

“de întoarcerea unui om dintro absenţă oare-care. Mutaţia 
aceasta se găseşte trecută pe ziua de 2 Aprilie: la Cap. 
|, la partida omului şi pe contra pagină a situaţiei care 
a dat naştere acestei variaţiuni în efectiv, | 

„Relativ la modul întocmirei, situaţiunilor, vezi anexa 
A. din R. S. acest manual. Si 

Relativ la modul cum se face mutaţile vezi .art. 28 
şi următorii din R. S. acest manual și adnotaţiunile de acolo. 
Cap. II. Controlul nominal al -ofiţerilor, Se înscriu 

„toţi ofițerii unităței pe grade, iar după lie-care grad se 
lasă două case goale spre a se inscrie cei noi veniţi. 
Orice mutație ivită la: ofiţeri, se înscrie la partida Îie- 
căruia şi se dă şi pe Situaţia. zilnică, procedându-se ca 
pentru trupă. 

Cei mutaţi se șterge din registru printr'o diagonală $] 
dela stânga, spre dreapta în jos. Ştergerea din registru şi 
se face în baza mutaţiunei de mutare din unitate, ară- și 
tându-se numărul ordinului de zi, Se face şi la ofițeri 4% 
“mutații de concediu, spital, etc, 

  

 



  

  

1007, 

Cap. III. Controlul nominal al trupei. Această parte - 
servă pentru înscrierea tutulor oamenilor unităţei precum 
și pentru controlul alocaţiilor, adică drepturilor cuvenite 
oamenilor, : . ,- o 

In privinţa modului înscrierei, se stabilește de către . 
corp numărul anual, la-care se înscrie Îie-care catego- 
rie de oameni, pentru a îi unilorm la toate unitățile 
din corp. N SE 

Acastă se lace având!de bază instrucțiunile relative: 
la ţinerea controalelor corpului (anexa lit. A. din R.S.) 
acest manual. a 

Trupa se înscrie pe grade și lie-care grad pe ve- 
chime, lăsându-se libere un număr egal de case cu elec- 
tivul bugetar, pentru a servi la, înscrierea noilor veniţi. 
Mutaţiile se înscriu pe scurt, se arată mai întâi ziua în 
ciire şi luna (4 lan.) şi apoi felul mutaţiei ea: insumat, 
recrut, lipsă la apel, dezertor, trecut în concediu, dus | 
permisie 8 zile, dus concediu medical 3 luni, intrat în 
spital etc. | | 

Dacă mutaţia se sprijină pe un ordin de. zi, “se 
arată No. lui. Numărul anual este numărul de ordine al 
controlului, el începe cu No. 1 şi Se numerotează pănă 
la fine.[Pentru  reangâjaţi se arată felul reangajeri și suma 
ce i se plateste ca primă sau soldă$Vezi instrucţiunile 
anexa A. din R. S. relativ la modul cum se inscriu mutaţile. 

„ Mutaţiile se lac la partida fiecărui om. 
La formarea registrului se înscrie la fie-care om, - 

posiţiunea în care se găsea la 31 Martie anul expirat, 
Exemplu: 1 Aprilie prezent, 1 Aprilie allat dezertor, 
1 Aprilie allat concediu, etc. după care se trec apoi muta- 
țiile ce se -ivesc după cum sa arătat mai: sus. 

Oiiţerii şi gradele inferioare înaintați și rămași în 
companie, se şterg de la locurile lor şi se înscriu în urma . 
celorlalţi, după gradul ce au obținut, înserindu-se mu- 
taţia de “înaintare. Pentru înlesnirea. controlului, se va - 
menţiona în mutație anualul de. la care vin; 16 Aprilie 
înaintat Cap. şi venit de la anualul No. 45. La anualul No. 
45 se va trece: 16 Aprilie înaiatat Cap. şi trecut la a- - 
nualul No...... SR | 

Oamenii mutaţi, morţi, în dezertare peste 3 luni, se  . 
şterg din controale în baza ordinului de zi ce se dă de
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corp printr'o diagonală trasă dela stânga sus spre dreapta 
în jos, după ce s'a trecut mutațiunea respectivă. . 
„Nici o corectură "nu se poate aduce mutaţiilor decât 

în baza unui ordin de zi motivat și atunci vechea mu- 
taţie se va şterge prin o trăsură subțire, spre a se 
putea citi. | 

Cap. 4. Controlul nominal al cailor olițereşti. Se 
înscrie toți cai ofițereşti complectându-se toate indica- 
țiunile inprimatului şi observându-se aceiaș regule ca la 
oameni relativ la încrierea mutaţiilor. Pentru. fie-care 
ofițer în parte se lasă locuri goale. 

| 
] 

Cap. V. Controlul nominal al cailor de trupă. Se . 
înscrie toţi caii trupei în ordinea vechimei, ca și trupa, 
fără numele oamenilor, complectându-se indicaţiunile im- 
primatului. Caii se înscriu toţi unii după alţii, se va deo- 
sebi însă caii trupei cu schimbul, între care se va lăsa 

„Url număr egal de locuri goale, pentru înscrierea celor 
nou veniţi. | IE 

Caii trupei cu schimbul se înscriu în ordinea în 
care sunt înscrişi proprietarii lor, al căror grad şi nume 
se va înscri în coloana „numele cailor“ după care se 
lasă un număr egal;de locuri goale, apoi se înscrie orice 

- alte animale ce ar.4nai fi având unitatea. | 
| In privința în&crierei mutaţiunilor, 'se va proceda 

„ întocmai cum s'a arătat pentru oameni. 
„Cap. VI. Este rezervat contabilităţei efectelor. La 

asest capitol electele se înscriu în. ordinea din nomen- 
clatură şi la îel cu registru de conturi deschise, conform 

„ notei explicative de la acea pagină. ' 
Operațiunile se trec pe măsură ce au loc, după 

bonuri cele ce se primesc şi după buletine cele ce se 
varsă. Atât bonurile cât şi buletinele vor avea un număr 
de ordine anual, dat după carnete respective. * :. 

Pentru lie-care categorie de echipament sunt două 
coloane, una pentru primiri şi alta pentru scăderi. La 
linele exerciţiului se controlează operaţiunile cu oiiţe:ul 
cu îmbrăcămintea și se face încherea în registru cont 

„deschis. N e Ă 
Cap. VII. Este registrul pentru înscrierea dreptu- 

rilor de soldă şi hrană plătite. oamenilor, care se trec 
conform notei explicative imprimată pe acea pagină din 
registru. a | 
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Se înscriu toţi oamenii după cap. III. pe grade, întâi reangajaţii, apoi trupa, subsistențele, întocmai cum sunt trecuţi la acel capitol, Dacă sunt oamenii din trupa cui schimbul concentrați, etc, şi, care au drepturi se înscriu şi ei. După aceia se stabilește în fie-care lună, în raport „Cu mutaţiile ce au oamenii, drepturile ce li se cuvin atât ca -soldă cât și ca hrană în bani, ” Se totalizează şi rezultatul trebue să corespundă cu foaia de zile a unităţei respective, . 

Registru de inagazie 

Pentru materiale de transformați şi consumajii (Cap, XI, Art. 1) 
Acest registru se ține de toate depozitele: militare “de ori-ce fel de materiale (artilerie, geniu, sanitar, pul- berărie, pirotecnie, etc.) depozite de echipament, ate- liere de coniecţie, manutanțe militare, “depozite de sub- sistenţe, depozite de furaje, etc. întru'un cuvânt oriunde există o contabilitate în materii, ajară de contabilitate înbrăcămintei. (echipamentului) la corpurile de trupă și servicii, pentru care se țina o contabilitate separată în registrele descrise mai sus. In timp de războiu, la depozitele de subsistenţă și la diferite materiale din zona armatei, precum şi la corpurile de trupă de la parte activă, acest registru este înlocuit (La corpurile de trupă înlocueşte registrul de subsistență) prin alte două registre mai simple şi mai expeditive: registrul pentru primiri de materiale, unde se înscriu toate materialele şi Subsistențele ce se primesc din diferite depozite ale. armatei sau se cumpără din comerţ Şi registru de distri- buţiuni unde se irec tot ce se consumă ; ambele Opera- | țiuni sprijinite pe acte jutiticative; . Procese-verbale, facturi de expediţie, bonuri, facturi, ete. 

Registrul de magazie are -de scop de a să trece în  : el zilnic, toate materialele ce se primesc sau se distribue de diferite depozite, bazate fiind - 
intrări şi ieşiri pe acte justificative. - Este unul din cele mai bune registre din contabi- 
litatea militară, pentru că din el se poate vedea în ori-ce 

| 4 

toate operaţiunile de. . ai



    d 

| 
i 
$ 

  

moment situațiunea“ la fiecare material, ceea-ce nu tot 
ast-fel: se întâmplă cu celelalte registre ale contabili- 

„tăţei imbrăcămintei de la corpurile de trupă, unde am 
văzut numeroase operațiuni . ce trebue să facem, pentru 
a avea situaţiunea efectelor întrun moment dat. 

Registrul se ţine pe exerciţiu bugetar. El se nume- 
_rotează şi sigilează- de. ofiţerul de intedență însărcinăt 
cu verilicarea depozitului. | - 

Materiale sunt trecute în registru pe capitole şi 
articole, Articolele cuprind un singur îel de material 

„iar capitoiele o categorie de aceiaşi natură. Exemplu: . 
Cap. I. Materiale -lemnărie 'art. |. scânduri art. 2. grinzi, 
etc. său Cap. L. grăunțe art. |. ovăz, art. 2. orz, etc. Pen- 
tru fie-care” depozit se allă stabilită o nomenclatură: 
specială pe: capitole şi articole, , i 

Registrul cuprinde două părţi: | | | 
Partea 1. din stânga (matca) este un registru jurnal, 

în care trec zilnic, în ordinea cum au loc operaţiunile: 
-de intrări şi ieșiri, bazate pe acte justificative, cum s'a 
spus mai sus. Pentru fiecare operaţiune de intrare sau. 
eşire se- dă câte un număr separat de ordine, pe ezer- 
cițiu bugetar. | | | 

In rubrica „cantități“ sunt mai multe coloane albe. 
„Ele sunt destinate a se trece materialele de acelaș fel 

- aprovizionate. cu diferite preţuri, pentru a se putea cu- 
noaşte la distribuțiuni sau imputaţii. _ 

Prima operaţiune este reportul din exerciţiul trecut 
apoi se trec operaţiunile de primiri sau scăderi în ordinea - 
în care au loc, observându-se ca după fie-care primire să 
să Se facă un total iar după fie-care eşire să se arate 
cantitatea rămasă, aşa ca să se poată vedea în ori-ce 
moment: soldul la jie-care art. în parte.. 

Partea II. (talonul) se detaşează la fine exerciţiului 
pentru fiecare ' art. în parte şi se anexează, în dosare. 
separate, la contul de gestiune în materii ce se trimete: 
la Înâita curte de contri, pentru ca contabilui să-şi dea; 

„seamă de gestiunea sa. Cauza pentrii care se detașează: 
această parte a registrului pentru.a se aneza la contul 
de gastiuna, este ca în acest din urmă act, operațiunele 

„de primiri şi scăderi fiind trecute în total, sub o singură | 
cilră, nu se poate controla operaţiunile în detaliu, decât:  



   “prin acest mijloc. De exemplu în contul: de gestiune în 
materii se trece ca intrate în cursul exerciţiului, în total 
800.000 kgr. făină și a eşit 700.000 şi atunci operaţiu- 

-“nile în detaliu, zilnice, se văd din această parte a regis- 

tru 

  

tului de magazie ce se detaşează cum sa aratat mai sus. 
ET Ca control, dacă se adună intrările și ieşirele parţiale 
“şi st deduce una din alta, rămasul trebue să îie egal, pen- 

ie-care act, cu ceeace rezultă la partea întâia a re- - 
gistrului, mai puţin reportul care nu setrece la partea II. 

Actele justilicative ale operaţiunilor .de intrări şi 
eşiri, se Îormează în dosare separate, care se alătură 
pe lângă actele. gestiunei. 

La finele exerciţiului ofițerul de intendenţă stabileşte ră- 
masul la Îie-care art, care se transportă în exerciţiul următor. 

Se trece mai jos modelul registrului și câte-va ope- 
răţiuni ca indicaţiune generală. o “ 

„Certificatele adiministrahve, Sunt actele care servesc 
la justificarea operaţiunilor de transformase a materia- 
lelor prime în. produse fabricate; de exemplu: s'a dat 
la măcinat grâu și a rezultat diferite produse; făină de 
dilerite caiități tărâţe gozuri, praf, pierderi; sau s'a dat 
în atelier făină ” şi a rezuttat pâine; sau am dat postav 
Şi diferite furnituri şi a rezultat efecte confecționate ; sau 

„Sa dat diferite materiale prime şi a rezultat pulbere, 
cartuşe trăsuri, arme. etc. „o 
„Toate aceste operaţiuni se constată prin certilicate 

administrative. In lipsă de certificate administrative, se 
pot întocmi procese-verbale, conţinând aceleaşi indica- - 
țiuni, adică constatarea materialelor prime date în fabri. . 
caţie și produsele rezultate. | APR 

— Certificatele administrative cuprind pe cap. și art 
după registru de magazie, cantităţile materialelor prime 
date în fabricaţie cu preţul lor unitar şi valoarea periiru 
fie-care art, în parje, precum şi cantităţile, preţul unitar 

„Şi valoarea: produselor. eșite, după tarifele stabilite. Se 
înţelege că: nu- 'se admite a se întrebuința mai, multe 
materiale prime decât cantităţile anumite stabilite pentru, 
lie-care. mațerial confecţionat. IE 

In registru de magazie, se operează în bâza acestor - 
certificate administrative, la cap. şi art. respectiv, la 
CSiti Matarialala duza Sa ag aa Ad
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23. Registru de partide 

pentru contractele de producte şi materiale încheiate cu fur. 

nizorii armatei, i 

Instrucţiuni 

Registru se ţine la fiecare autoritate (comandament, 
serviciu, corp de trupă) care are încheiate contracte de 
materiale, precum : îtiraje combustibil, grâu, lăină, etc. 
Fiecare îurnizor va avea partida lui deosebită. Dacă un 
“Îurnizor are un singur contract pentru mai multe feluri 
de producte, se va deschide atâtea partide câte feluri de 
producte are contractate, | 

Operațiunile se vor îace la partide în birourile co- 
mandamentelor unde se ace ordonantarea după procesele- 
verbale alăturate la conturi: Şeiul biroului materialelor 
va certifica pe conturi că operaţiunile sau îăcut în re- 
gistru- de partide și numai pe baza acestei vize seva 
jace ordonanțarea, Dia 

Ezplicaţiunea notelor. 
1. Numele și pronumele furnizorului 
2. Numărul și data ordinului ministerului prin care 

s'a aprobat contractarea. 
3. Numărul și data contractului . | | 

4. Modul de aprovizionare : licitaţie sau bună învoială 
5. Cantitatea. N | 
6. Felul materialelor; îân, orz, ovăz, pae, lemne, 

cărbuni, făină, etc, 

d 

„> 7, Data până la care trebue predată furnitura (după . 
prevederile caetului de sarcine sau ale contractului). 

8. Se vor trece modificările survenit: mărimea sau 
micşorarea cantitățiior, prelungirile de termen aprobate, 
traașmiterea coutractului asupra altor persoane, rezilierea 
etic. La siârşitul partidei furnizorului, se va încheea ară- 
tându-se modul cum contractul a fost lichidat. 
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1. La pag. 40 a!. j rândul al 3-lea a se citi „Vizează toate actele de chelțueli“ etc. 
2, La pag. 77 al 10. a se citi pag. 56 acest manual, 3. La finele pag, 102 a se intercala art. 67" în Cuprinuriea de mai [os, tăindu se foaia de aci şi lipindu-se la acea pagină 

b) Fonduri Generale 
Art. 67.—Sub această denumire se înțelege fondu- rile de care dispune corpul şi care i se mai pune la dispoziţie prin alocaţii anuale, pentru a întâmpina tre- Duinţele generale şi colective, ŞI anume: | 1). Fondul de întreţinere. 

2). Fondul muzicei, , 
3). Fondul furagelor şi lemnelor, 4). Fondul echipamentelului, precum şi alte alocaţii care sar da corpului prin legi speciale sau bugetare. NOTA.—Mai sunt la Corpuri şi alte [onduri generale ca: a).— Fondul cazarmamentului din care se întreţine localurile se înlocueşte şi se Tepară mobilierul, b).—Fondul băilor de la spitalele militare M, O. 25 pr, 

N 

„1911. Vezi” pag. 112 
c).— Fondul de războiu creat prin legea şi regulamentul de neştirbirea rezervelor de materiale, publicată în acest manual, (Vol, 1) destinat să facă față cheltuelilor grabnice şi de prima necesitate în momentul mobilizărej, Osebit de aceasta, mai sunt fondurile de exploatare a sta- bilimențelor militare şi fondurile individuale ; solde, hrană şi di-. Verse, cari se administrează conform regulamentului solidelor. 4. La pag. 176 nota 3' a se citi anul 1913, în loc de 1912. 5. La pag. 194 „Scripte şi operaţiuni“ rândul al 2-lea a se citi „în care va “înscrie efectele pe unități etc. intercalându-se cu- vântul pe după cuvântul „efectele“, . „6. La pag. 300 al. 3 rândul 2 se va clti „prin Care una din părți se îndatoreşte, în loc de datorește. 7, La pag. 385 la tarifa anexa | se va citi „Legume proaspete 0,500 la raţia normală, - 

8. După pag. 423 a se îndrepta cele doua pagini următoare numerotându-se 430 şi 431 în loc de 230 şi 23]. - . La pag. 466 rândul 1] se va citi „Câtul obținut se caută. în tabela [| tabela conținutului în coloana ete, la 0 10. La pag. 526 No. 36 „Aruncătorul se va rectifica preţul a 0,63. 
„11. La pag. 543 al, 8 în loc de cuvintele „(Vezi pag. 397 acest manual)“ se va trece „vezi Legea contabilităţei publice vol, IL *), Mai îna nte de a se Consulta manualu, 

| ] i 
trebueşte a se face îudreptările prevăzute . . 

An aceas'â erață.



    

Explieaţiuni 

1) Pentru a se întrebuința cu folos manualul, este necesar 
a se citi cu atenţie tabla de materii în care se află trecute, în 

mod amănunţit, toate chestiunile ce conţine aceste volum, în- 

semnându-se părţile de usaj zilnic cari =trebuesec ennoscute şi 
aplicate în diferite servicii administrative din armată, - 

Oliţerii cari îndeplinesc un serviciu administrativ, precum 

Şi acei-ce doresc a cunoaşte în de aproape;toate chestiunile admi- 

nistrative, trebuie să citească în întregime manualul, fiotând păr- 

țile de care se servesc mai des în serviciul ce au. 

2) Manualul este pus la curent cu toate modificările aduse 

regulamentului serviciului administrativ precum şi legi şi regulmen- 

tului soldei în armată, până la 1 Ianuarie .1920, fiind intercalate 

la. art. respective instrucţiunile, deciziunile şi ordinile care com- 
plectează, interpretează sau explică dispoziţiunile cuprincse în acele 
legi şi regulamente. Pentru ca manualul să poată îi de Î6los întot- 

„ dauna, este neapărată nevoe a se ține la curent de către acei ce-l 

posed, trecându-se sub art. respective toate modilicările ce sur-. 

vin, pe măsură ce se publică în Monitorul Oastei. | 
3) Textul legilor şi regulamentelor este imprimat cu. literă 

mare iar adnotaţiunile, exp icaţiunile, instrucţii, decisii. etc, cu 

literă mai mică, aceasta pentru ca să se poată distinge mai uşor 

textul de adnotaţiuni. 

4. Explicarea prescurtărilor din manual 

  

  

L. însemneăză Lege. 
R, a Regulameni, 

L.A. legea administraţiei armatei 
L. $, „legea solidelor în armată 

LT.” legea timbrului 
L.G.P.:, legea contabiiităţei publice a Statului 

R. "A „3, regulamentul serviciului administrativ 
RS 1 soldelor în armată 

RC. 0, '3  „.Cazarmărei, 
pe RPR PR „transporturilor militare pe Căile ferate 
-. RS. Lip. n" „ serviciului interior al trupelor. 

L BD. i n inaltut Decret 

D:M. RER „Decizie minsterială 

OCE Ordin circular 
MO n. Monitorul oastei , 

“M.'O03 pr. sau R. însemnează Monitoru: Oastei partea regulamentiiră 

M. O. p. ef. „Of. PRI », » ner=gi'amentară (oficiată) 

= p. Sau pag., „ Păgina 
x 
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