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150 YEARS SINCE THE 
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150 ani de la publicarea 
primei Farmacopei Române 

150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

Cover of the Romanian 
Pharmacopoeia, First Edition 



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� Se spune că pentru a înțelege prezentul 
trebuie să cunoști bine trecutul și atunci    
îți poți crea și viitorul așa cum se cuvine.  

� Este drept că mulți cercetători amintesc 
descrierile lui Strabon, Plinius cel Bătrân 
etc., atunci când este vorba de utilizarea 
mierii.  

� Dar, pentru noi, românii, mai ales cei care 
lucrăm în domeniul medicamentului, este 
important să ne amintim că Farmacopeea 
Română Ed. I s-a publicat in 1862.  

� Lucrarea a fost întocmită de farmacistul 
C.C. Hepites și scrisă în paralel în limbile 
română și latină.  
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� It is said that, in order to understand the 
present, one must know the past well and 
only then one can create the right future.  

� It is quite true that many researchers 
mention descriptions by Strabon, Plinius the 
Elder etc., when it comes to the use of 
honey.  

� However, for us, Romanians, especially 
those working in the area of medicines, it is 
important to remember that the Romanian 
Pharmacopoeia, First Edition, was published 
in 1862.  

� The work was developed by Pharmacist C.C. 
Hepites and published in parallel in 
Romanian and Latin.  



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� În Articolul nr. 1 al Consiliului Medical 
Superior se arată că ”Pharmacopeea 
Română din anul 1862 va fi singurul 
Codice medicamentariu pentru tota 
întinderea Principateloru-Unite”  

� ...iar în Articolul 2: “Se va publica pe fia-
c a r e a n n u u n u a p é n d i c e a l l u 
Pharmacopeei Române care va conține 
adăogirile și preschimbările sciinței 
medicale și farmaceutice”. 

� Răsfo ind acest pre ț ios document, 
constatăm că cele 150 pagini cuprind 
un „Registru poliglotu de numirile 
streine și synonymiile populare alle 
m e d i c a m e n t e l o r u c e l l o r u m a i 
însemnate precum ș i a unoru 
medicamente populare și secrete cu 
modulu preparațiunei” 
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� In Article no. 1 of the Upper Medical 
Council, it is mentioned that ”The 
Romanian Pharmacopoeia of 1862 will 
be the only Drug Codex valid across the 
entire United Pricipalities” 

� ... whereas in Article no. 2: “Every year, 
an Appendix of the Romanian 
Pharmacopoeia will be published, 
which will contain the additions and 
amendments of the medical and 
pharmaceutical science”. 

� Browsing through this valuable document, 
one may notice that the 150 pages contain 
a „Polyglot registry of foreign 
denomintations and popular synonyms 
of the most significant medicines, as 
well as of certain popular and secret 
medicines, along with their mode of 
preparation” 



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� Așadar, Pharmacopeea Română Ed. I a fost 
întocmită în pas cu știința vremii. 

� La pagina 617, în „TABULA XXII” se arată 
împărțirea și măsura ponderii medicinale în 
țări europene: Germania, Grecia, Norvegia, 
Rusia, Suedia, Danemarca, Olanda, Belgia, 
Anglia, Italia, Portugalia. 

� NB: d. însemna numirea daneză, e., 
engleză, f., franceză, g., germană, it., 
italiană, su., suedeză (pag. 665). 
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� Thence, the Romanian Pharmacopoeia First 
Edition was laid down abreast of the science 
of the time.  

� At page 617, „TABULA XXII” presents the 
split and weight of medical science in 
certain Eureopan countries: Germany, 
Greece, Norway, Russia, Sweden, Denmark, 
The Netherlands, Belgium, England, Italy, 
Portugal. 

� NB: d. stands for the Danish name,  e. for 
English, , f. for French, g. for German, it. 
for Italian, su. for Swedish (p. 665). 



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� O monografie a mierii, MEL DEPURATUM, 
este prezentată la pagina 395, ca și 
monografia MEL ROSATUM - Mierea de 
Rose. 
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� A monograph of honey, MEL DEPURATUM, is 
presented on page 395, as well as the one 
of rose honey (MEL ROSATUM - Mierea de 
Rose). 



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� Formele farmaceutice întâlnite frecvent 
sunt: tincturile, extractele, oleurile, dar și 
unguentele (alifii) preparate cu ceară 
galbenă (CERAE FLAVAE), ca ALIFIA DE 
PLOPU (pagina 531), ALIFIA DE SABINA 
etc.   
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� The most frequently encountered 
pharmaceutical forms are: tinctures, 
extracts, oils, but also ointments prepared 
with yellow beewax (CERAE FLAVAE), such 
as the poplar ointment (ALIFIA DE PLOPU – 
p. 531), sabina ointment (ALIFIA DE 
SABINA) etc.  

!



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� Exemple asemănătoare se mai găsesc la 
paginile 521-522: ALIFIA AROMATICA; 
ALIFIA DE BASILICUM, UNGUENTUM 
AROMATICUM.  
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� Similar examples may be found on pages 
521-522: aromatic ointment (ALIFIA 
AROMATICA); basilicum ointment (ALIFIA 
DE BASILICUM), UNGUENTUM 
AROMATICUM.  
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150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� Dintre emplasturi amintim: PLASTRU 
ENGLESESCU (pagina 305) care conține 
miere despumată și PLASTRU pentru 
VATEMATURI (pagina 312) care conține 
ceară galbenă.  
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� Among the emplasters, one may find: 
PLASTRU ENGLESESCU (p. 305) containing 
de-foamed honey and emplaster for wounds 
(PLASTRU pentru VATEMATURI – p. 312) 
containing yellow beewax. 

!
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150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 



150 ani de la publicarea primei 
Farmacopei Române 

� Acestea sunt numai câteva exemple de 
utilizare a mierii și a cerii de albine, 
legiferate și recunoscute în terapiile din 
acea vreme, iar numeroasele exemple scot 
în evidență sinergismul fitoterapiei și 
apiterapiei. 

� Puținele rânduri nu sunt și nu vor fi 
vreodată de ajuns pentru a prezenta,  mai 
întâi de toate, un omagiu adus înaintașilor 
noștri care au contribuit la promovarea 
medicamentului românesc și, cu dăruire 
sufletească, dar și profesională, au dorit să 
îmbunătățească sănătatea poporului 
nostru. 
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150 years since the publication  
of the first Romanian 
Pharmacopoeia 

� These are only a few examples of the use of 
honey and beewax, enforced and 
recognized in the therapies of the time, and 
the numerous examples emphasize the 
synergy between phytotherapy and 
apitherapy. 

� The few lines above are not and will never 
be enough to pay, above all, tribute to our 
forerunners, who contributed to the 
progress of the Romanian medicine, and, 
with spiritual and professional dedication, 
worked for the improvement of the health 
of our people.   



VĂ MULȚUMESC 

PENTRU ATENȚIE! 

13 

THANK YOU FOR 

YOUR ATTENTION! 


