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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul,
comercializarea ºi utilizarea produselor medicinale veterinare ºi a altor produse de uz veterinar
În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãþii veterinare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor ºi a unitãþilor din subordinea acesteia,
vãzând Referatul de aprobare nr. 223.649 din 22 aprilie 2004, întocmit de Direcþia generalã veterinarã,
preºedintele Agenþiei Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma veterinarã privind Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, ordin.
comercializarea ºi utilizarea produselor medicinale
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
veterinare ºi a altor produse de uz veterinar, prevãzutã în orice dispoziþii contrare privind circulaþia în România a
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
produselor medicinale veterinare ºi a altor produse de uz
Art. 2. Ñ Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa veterinar se abrogã.
Alimentelor, institutele centrale de profil, direcþiile veterinare
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
ºi pentru siguranþa alimentelor judeþene ºi a municipiului Oficial al României, Partea I.
Preºedintele Agenþiei Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor,
Liviu Harbuz
Bucureºti, 30 aprilie 2004.
Nr. 4.
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ANEXÃ

NORMÃ VETERINARÃ
privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea
ºi utilizarea produselor medicinale veterinare ºi a altor produse de uz veterinar
CAPITOLUL I
Domeniu de aplicare. Definiþii
Art. 1. Ñ Prezenta normã veterinarã stabileºte condiþiile
privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul,
comercializarea ºi utilizarea produselor medicinale
veterinare ºi a altor produse de uz veterinar.
Art. 2. Ñ În cadrul prezentei norme veterinare urmãtorii
termeni se definesc astfel:
a) produs de uz veterinar Ñ oricare produs medicinal de
uz veterinar, inclusiv premix medicamentat, orice produs
stomatologic veterinar, produs cosmetic de uz veterinar,
produs parafarmaceutic de uz veterinar, concentrat vitaminic
de uz veterinar, produs biocid de uz veterinar, kit de
diagnostic veterinar, supliment vitaminic, vitamino-mineral ºi
proteino-vitamino-mineral, aditiv furajer, precum ºi alte
produse de uz veterinar;
b) produs medicinal/medicament de uz veterinar Ñ orice
substanþã sau amestec de substanþe de naturã chimicã,
vegetalã, animalã sau umanã, destinat tratãrii ori prevenirii
bolilor la animale, precum ºi pentru diagnosticarea,
refacerea sau corectarea funcþiilor fiziologice deficitare la
animale, patentat ori produs în farmacii;
c) produs medicinal/medicament de uz veterinar
patentat Ñ orice produs medicinal gata preparat, pus pe
piaþã sub o denumire specificã, sub o anumitã formã
farmaceuticã ºi într-un ambalaj special;
d) produs medicinal/medicament de uz veterinar preparat în
farmacie Ñ orice produs medicinal de uz veterinar preparat
extemporaneu, care nu corespunde definiþiei produsului
medicinal patentat ºi care este comercializat sub o formã
farmaceuticã care poate fi folositã fãrã procesare ulterioarã;
e) produs medicinal imunologic de uz veterinar Ñ preparat
medicinal administrat animalelor în scopul producerii
imunitãþii active sau pasive ori pentru diagnosticarea stãrii
de imunitate;
f) produs medicinal homeopat de uz veterinar Ñ produs
medicinal de uz veterinar preparat din produse, substanþe
sau compoziþii denumite stocuri homeopate, conform
modului de preparare a produselor homeopate descrise în
Farmacopeea Românã sau în Farmacopeea Europeanã;
g) produs stomatologic de uz veterinar Ñ produs cu
acþiune antisepticã, chimioterapicã, antibioticã, anestezicã,
detartrantã, folosit la nivelul cavitãþii bucale ºi al danturii;
h) produs cosmetic de uz veterinar Ñ orice produs utilizat
în scop igienico-cosmetic, fãrã a avea acþiune terapeuticã
(ºampoane, sãpunuri, sprayuri etc.);
i) produs parafarmaceutic Ñ orice produs þesut ºi/sau
neþesut din fibre naturale ºi/sau sintetice, dispozitiv
biomedical, ambalaj din sticlã/plastic pentru medicamente ºi
produse biologice, instrumentar ºi aparaturã de uz
veterinar, mãnuºi, zgãrzi ºi altele;
j) produs radiofarmaceutic Ñ substanþe de contrast ºi
elemente chimice marcate radioactiv;

k) kituri de diagnostic veterinar Ñ truse complexe folosite
pentru diagnosticarea unor boli la animale;
l) produse biocide de uz veterinar Ñ produse folosite
pentru igiena veterinarã, inclusiv în zonele în care sunt
crescute, pãstrate ºi transportate animalele, cum sunt:
ii(i) dezinfectante (decontaminante) Ñ produse folosite
pentru dezinfecþia echipamentelor, containerelor,
jgheaburilor
de
alimentare,
adãpãtorilor,
suprafeþelor asociate cu producerea, transportul,
depozitarea sau consumul furajelor solide ori
lichide (inclusiv al apei folosite la adãparea
animalelor);
(ii) antiseptice veterinare Ñ produse folosite în
asepsia localã în chirurgie, la administrarea
parenteralã a produselor medicamentoase
injectabile, în asepsia cavitãþii bucale la animale;
(iii) antiparazitare veterinare de uz extern (insecticide,
acaricide) Ñ produse folosite în combaterea
ectoparaziþilor animalelor;
(iv) raticide Ñ produse folosite la combaterea
rozãtoarelor dãunãtoare;
(v) insecticide Ñ produse folosite la combaterea
insectelor dãunãtoare;
(vi) repelenþii Ñ produse folosite în igiena veterinarã
pentru respingerea insectelor de disconfort
(muºte, tãuni, þânþari);
m) premix medicamentat Ñ orice produs medicinal
veterinar preparat anticipat în scopul fabricãrii furajelor
medicamentate, cu respectarea Normei sanitare veterinare
privind codul referitor la produsele medicinale veterinare,
aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor
ºi mediului nr. 1.111/2003;
n) concentrat vitaminic, de uz veterinar Ñ substanþe
organice naturale sau sintetice, care se administreazã în
hipo- ºi avitaminoze, capabile sã corecteze specific
tulburãrile metabolice ºi sã amelioreze simptomele bolilor
carenþiale, administrate ca atare în furaje sau în apa de
bãut. Acestea pot include ºi minerale sau aminoacizi
esenþiali pe orice suport;
o) suplimentele vitaminice, vitamino-minerale ºi proteinovitamino-minerale Ñ produse care sunt prezentate sub
diverse forme farmaceutice ºi care sunt administrate
animalelor ca atare, fãrã a fi amestecate în furaj sau apa
de bãut;
p) aditivi furajeri Ñ ingrediente chimice, naturale sau
artificiale care influenþeazã favorabil caracteristicile materiilor
prime furajere sau ale furajelor ºi premixurilor,
caracteristicile produselor de la animalele hrãnite cu furaje
care conþin astfel de substanþe, satisfac necesitãþile
nutriþionale ale animalelor, îmbunãtãþesc producþia
animalelor, în special prin influenþa asupra florei
gastrointestinale sau asupra digestibilitãþii furajelor, asigurã
elemente nutriþionale care au efecte nutriþionale speciale ori
asigurã necesitãþi nutriþionale specifice ale animalelor aflate
într-o stare fiziologicã specialã, previn sau reduc efectele
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dãunãtoare cauzate de dejecþiile animale asupra mediului.
Aceºtia pot fi: antibiotice, coccidiostatice, promotori de
creºtere,
substanþe
antioxidante,
aromatizante,
antibacteriene, antifungice, agenþi de emulsifiere ºi
stabilizare, anticoagulanþi ºi gelifianþi, coloranþi, conservanþi,
vitamine, provitamine, microelemente, lianþi, agenþi
antisolidificare, reglatori de aciditate, enzime ºi culturi de
microorganisme, fiind exceptate tranchilizantele, substanþele
hormonale ºi alte asemenea produse;
r) formã farmaceuticã Ñ forma finalã sub care se
prezintã produsul de uz veterinar (comprimate, drajeuri,
capsule, soluþii injectabile, soluþii perfuzabile, alte soluþii,
suspensii, tincturi, unguente, linimente, bujiuri, supozitoare,
pulberi, emulsii, boluri, ovule, paste etc.);
s) comercializarea produselor de uz veterinar Ñ orice
activitate care include cumpãrarea, vânzarea, importul,
exportul sau orice altã tranzacþie comercialã cu un produs
de uz veterinar, cu sau fãrã profit. Face excepþie
autoaprovizionarea de cãtre un fabricant cu produse
fabricate de el însuºi ºi vânzarea cu amãnuntul a
produselor medicinale de uz veterinar fãrã prescripþii;
t) comerþul angro cu produse medicinale veterinare Ñ
orice activitate care include achiziþionarea, vânzarea,
importul, exportul sau orice altã tranzacþie comercialã cu
un produs medicinal veterinar, cu sau fãrã profit, cu
excepþia:
i(i) furnizãrii de cãtre un fabricant de produse
medicinale veterinare fabricate de el însuºi;
(ii) furnizãrii cu amãnuntul de produse medicinale
veterinare de cãtre persoane îndreptãþite sã
efectueze astfel de livrãri, în conformitate cu
Norma sanitarã veterinarã privind codul referitor la
produsele medicinale veterinare, aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi
mediului nr. 1.111/2003.
CAPITOLUL II
Autorizare, avizare
Art. 3. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã organizeazã
ºi coordoneazã întreaga activitate sanitarã veterinarã,
inclusiv prin aprobarea introducerii în practica medicalã
veterinarã ºi controlul circulaþiei produselor medicinale/
medicamentelor ºi produselor biologice de uz veterinar,
biocidelor de uz veterinar ºi altor produse de uz veterinar,
fabricate în þarã sau din import, necesare pentru depistarea,
prevenirea ºi combaterea bolilor la animale, asigurând în
acest sens omologarea ºi controlul de stat ale acestora.
(2) Deþinerea, manipularea sau utilizarea în orice scop a
tulpinilor microbiene (tulpini bacteriene, virale, de referinþã
sau vaccinale, linii celulare etc.) fãrã autorizarea autoritãþii
veterinare competente este interzisã.
(3) Activitatea de control pentru produsele de uz
veterinar se realizeazã de autoritatea veterinarã
competentã.
Art. 4. Ñ (1) Autorizaþia de comercializare (certificatul de
înregistrare) Ñ actul emis de autoritatea veterinarã centralã
a României Ñ Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Ñ în baza concluziilor Comitetului pentru
produse medicinale veterinare, cu respectarea procedurilor
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prevãzute de Norma sanitarã veterinarã privind codul
referitor la produsele medicinale veterinare, aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
nr. 1.111/2003, de Norma sanitarã veterinarã privind
procedurile naþionale privind autorizarea ºi supravegherea
produselor medicinale de uz veterinar, aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
nr. 727/2003, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003, ºi de alte
reglementãri legale în vigoare.
(2) Autorizaþia de comercializare (certificatul de
înregistrare) permite circulaþia, comercializarea ºi utilizarea
produselor de uz veterinar indigene ºi din import, în
conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
(3) Modelul autorizaþiei de comercializare (certificatului
de înregistrare) este prevãzut în anexa nr. 2.
(4) Importul sau comercializarea produselor supuse
autorizãrii, fãrã deþinerea certificatului de înregistrare ºi a
autorizaþiei de fabricaþie, dupã caz, este interzisã.
(5) Înregistrarea autorizaþiilor de comercializare acordate
ºi asigurarea disponibilitãþii informaþiilor privind produsele
respective se fac conform metodologiei prezentate în
anexa nr. 1.
(6) Orice modificare în documentaþia pe baza cãreia s-a
emis autorizaþia de comercializare, a compoziþiei sau
calitãþii produsului în termenul de valabilitate al acesteia
trebuie adusã la cunoºtinþã autoritãþii veterinare centrale
pentru a fi discutatã în ºedinþa Comitetului pentru produse
medicinale veterinare, urmând a se elibera un nou certificat
de înregistrare, cu aceeaºi valabilitate.
(7) Importul sau comercializarea de produse supuse
autorizãrii, pentru care au survenit modificãri în
documentaþia pe baza cãreia s-a emis autorizaþia de
comercializare ori modificãri ale compoziþiei sau calitãþii în
termenul de valabilitate al acesteia, atrage anularea
certificatului de înregistrare, fãrã notificare.
Art. 5. Ñ (1) Autorizaþia de fabricaþie este actul emis de
autoritatea veterinarã centralã Ñ Agenþia Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Ñ pentru unitãþile de producþie,
divizare, condiþionare sau ambalare abilitate în activitatea
de fabricaþie a produselor medicinale veterinare ºi a altor
produse de uz veterinar, cu respectarea procedurilor
prevãzute de Norma sanitarã veterinarã privind codul
referitor la produsele medicinale veterinare, aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
nr. 1.111/2003, ºi de alte reglementãri legale în vigoare.
(2) Autorizaþia de fabricaþie va fi însoþitã în mod
obligatoriu de autorizaþia de comercializare (certificatul de
înregistrare) în cazul produselor de uz veterinar din
producþia indigenã.
(3) Modelul de autorizaþie de fabricaþie este prevãzut în
anexa nr. 3.
(4) Înregistrarea autorizaþiilor de fabricaþie acordate ºi
asigurarea disponibilitãþii informaþiilor privind produsele
respective se fac conform metodologiei prezentate în
anexa nr. 1.
(5) Orice modificare în documentaþia pe baza cãreia s-a
emis autorizaþia de fabricaþie a compoziþiei sau calitãþii
produsului trebuie adusã la cunoºtinþã autoritãþii veterinare
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centrale pentru a fi discutatã în ºedinþa Comitetului pentru
produse medicinale veterinare, urmând a se elibera o nouã
autorizaþie de fabricaþie.
(6) Comercializarea de produse supuse autorizãrii, la
care au survenit modificãri în documentaþia pe baza cãreia
s-a emis autorizaþia de fabricaþie sau modificãri ale
compoziþiei ori calitãþii, atrage anularea autorizaþiei de
fabricaþie, fãrã notificare.
Art. 6. Ñ (1) Avizul de comercializare este actul emis de
autoritatea veterinarã centralã a României Ñ Agenþia
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Ñ pentru produsele
de uz veterinar care nu se supun procedurii de autorizare
(certificãrii), în scopul utilizãrii acestora în practica medicalã
veterinarã sau în nutriþia animalã.
(2) Modelul avizului de comercializare a produselor de
uz veterinar este prevãzut în anexa nr. 4.
(3) Valabilitatea acestui aviz este de 3 ani.
(4) În cazul aditivilor din furaje valabilitatea avizelor de
comercializare a produselor de uz veterinar va putea fi
extinsã în funcþie de prevederile normei veterinare privind
aditivii din furaje, iar pentru aditivii autorizaþi la nivelul
Uniunii Europene, în conformitate cu legislaþia privind
aditivii din furaje, valabilitatea nu va putea fi mai mare
decât valabilitatea aprobatã la nivelul Uniunii Europene.
(5) Modul de înregistrare a avizelor de comercializare a
produselor de uz veterinar acordate ºi asigurarea
disponibilitãþii informaþiilor privind produsele respective se
fac conform metodologiei prezentate în anexa nr. 1.
(6) Importul sau comercializarea produselor supuse
avizãrii, fãrã deþinerea avizului de comercializare, este
interzisã.
(7) Orice modificare în documentaþia pe baza cãreia s-a
emis avizul de comercializare a produselor de uz veterinar,
a compoziþiei sau calitãþii produsului în termenul de
valabilitate al acesteia trebuie adusã la cunoºtinþã
Institutului pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar pentru a fi analizatã sau,
dupã caz, discutatã în ºedinþa Comitetului pentru produse
medicinale veterinare, urmând a se elibera un nou aviz de
înregistrare, cu aceeaºi valabilitate.
(8) Importul sau comercializarea de produse supuse
avizãrii, la care au survenit modificãri în documentaþia pe
baza cãreia s-a emis avizul de comercializare sau
modificãri ale compoziþiei ori calitãþii în termenul de
valabilitate al acesteia, atrage anularea avizului de
comercializare, fãrã notificare.
Art. 7. Ñ (1) Comercianþii angro de produse medicinale
veterinare trebuie sã deþinã autorizaþie de distribuþie a
produselor medicinale de uz veterinar, al cãrei model este
prevãzut în anexa nr. 5.
(2) Comercianþii angro de produse medicinale veterinare
trebuie sã depunã o cerere în care sã specifice domeniile
în care doresc autorizarea, la Agenþia Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor, pentru obþinerea autorizaþiei de
distribuþie a produselor medicinale de uz veterinar, care va
soluþiona cererea în termen de 90 de zile de la depunere.
(3) Eliberarea autorizaþiei de distribuþie a produselor
medicinale de uz veterinar se va face în baza condiþiilor
prevãzute de Norma sanitarã veterinarã privind codul

referitor la produsele medicinale veterinare, aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
nr. 1.111/2003.
(4) Cererea pentru obþinerea autorizaþiei de distribuþie a
produselor medicinale de uz veterinar va fi însoþitã de copii
de pe certificatul de înregistrare la registrul comerþului ºi
de pe anexele la acesta ºi de pe documentele oficiale,
care sã susþinã domeniile în care doreºte sã fie autorizat.
(5) Autorizaþia de distribuþie a produselor medicinale de
uz veterinar va putea fi acordatã pentru distribuþie,
ambalare, condiþionare, divizare sau numai pentru o parte
a acestor activitãþi ºi numãrul acesteia va fi trecut pe
documentele comerciale care însoþesc produsele medicinale
de uz veterinar. Extinderea activitãþilor autorizate se va
face urmându-se procedura prevãzutã la alin. (2).
(6) Importul sau comercializarea produselor medicinale
de uz veterinar, fãrã ca acestea sã deþinã certificat de
înregistrare, aviz de comercializare sau autorizaþie de
fabricaþie, distribuirea acestora de cãtre persoane fizice ori
juridice neautorizate potrivit legii, precum ºi desfãºurarea
de activitãþi de persoane neautorizate se sancþioneazã cu
anularea autorizaþiei de distribuþie.
(7) O nouã autorizaþie de distribuþie a produselor
medicinale de uz veterinar va putea fi eliberatã dupã o
perioadã de un an de la anularea autorizaþiei anterioare.
(8) Autorizaþia de distribuþie a produselor medicinale de
uz veterinar va fi obligatorie începând cu data de
1 ianuarie 2005, pânã la data de 31 decembrie 2004 toþi
distribuitorii trebuind sã obþinã aceastã autorizaþie.
Art. 8. Ñ (1) Produsele de uz veterinar Ñ produse
biologice (vaccinuri, seruri terapeutice, seturi de diagnostic),
medicamentele, premixurile medicamente, produsele biocide
(dezinfectantele, antisepticele, raticidele, antiparazitarele
externe, insecticidele, repelenþii), produsele antibacteriene ºi
antifungice sub orice formã de prezentare, cu excepþia
celor de uz furajer, produsele antiparazitare sub orice
formã de prezentare, cu excepþia zgãrzilor, ºampoanelor,
pudrelor sau sprayurilor antiparazitare de uz extern, precum
ºi produsele radiofarmaceutice ºi stomatologice se supun
procedurii de autorizare prin emiterea certificatului de
înregistrare.
(2) Materiile prime pentru industria farmaceuticã de uz
veterinar vor putea fi supuse procedurii de înregistrare în
conformitate cu prevederile specifice.
Art. 9. Ñ (1) Concentratele vitaminice de uz veterinar,
administrate în scop curativ sau profilactic ca atare sau în
furaje ori în apa de bãut, suplimentele vitaminice, vitaminominerale ºi proteino-vitamino-minerale administrate ca atare
în hrana animalelor fãrã a fi amestecate în furaje sau în
apa de bãut, zgãrzile antiparazitare, ºampoanele, pudrele
sau sprayurile antiparazitare de uz extern, produsele
cosmetice de uz veterinar, precum ºi urmãtorii aditivi
furajeri: antibiotice, coccidiostatice, promotori de creºtere,
substanþe antioxidante, antibacteriene, antifungice,
aromatizante ºi de stabilizare, coloranþi, conservanþi,
reglatori de aciditate, enzime ºi culturi de microorganisme,
precum ºi alte asemenea produse fac obiectul avizãrii prin
emiterea unui aviz de comercializare.
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(2) Produsele parafarmaceutice de uz veterinar vor
putea fi supuse procedurii de avizare în conformitate cu
prevederile specifice.
(3) Urmãtorii aditivi furajeri: agenþi de emulsifiere,
anticoagulanþi ºi gelifianþi, vitamine Ñ provitamine Ñ
aminoacizi ºi microelemente materii prime, lianþi, agenþi de
antisolidificare, precum ºi alte asemenea produse nu fac
obiectul avizãrii.
Art. 10. Ñ (1) Pentru obþinerea avizului de
comercializare a produselor de uz veterinar solicitantul se
adreseazã în scris Institutului pentru Controlul Produselor
Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar.
(2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar va solicita acestuia
documentaþia tehnicã ºi eºantioanele de produs care sunt
necesare în vederea testãrii de laborator, în termen de
15 zile, dacã nu este prevãzut altfel.
(3) Dupã primirea documentaþiei ºi eºantioanelor
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar va executa testãrile de
laborator necesare verificãrii conformitãþii produsului ºi va
transmite autoritãþii veterinare centrale avizele de
comercializare întocmite, în termen de 6 luni de la data
primirii documentaþiei ºi eºantioanelor.
Art. 11. Ñ (1) În vederea stabilirii procedurii de avizare
a aditivilor furajeri, Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar va publica pe
site-ul propriu listele cu aditivii autorizaþi la nivelul Uniunii
Europene, în conformitate cu legislaþia privind aditivii din
furaje.
(2) Aditivii din furaje supuºi procedurii de avizare, care
nu se regãsesc pe aceste liste, vor putea fi avizaþi numai
dupã obþinerea unui aviz de oportunitate din partea
Comitetului pentru produse medicinale veterinare, întrunit în
prima ºedinþã de lucru, care va stabili ºi procedura
aplicabilã.
(3) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar va informa solicitantul
despre hotãrârea Comitetului pentru produse medicinale
veterinare în termen de 15 zile ºi va putea solicita
concomitent documentaþia tehnicã ºi eºantioanele de
produs care sunt necesare în vederea testãrii, pentru
produsele care au obþinut aviz favorabil.
Art. 12. Ñ (1) Laboratorul naþional de referinþã pentru
controlul de laborator al produselor de uz veterinar este
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar.
(2) Controlul de laborator al produselor de uz veterinar,
realizat în vederea obþinerii certificatului de înregistrare,
autorizaþiei de fabricaþie sau avizului de comercializare, se
executã la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar.
(3) Controlul oficial al produselor de uz veterinar,
inclusiv pentru importuri, se executã la Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz
Veterinar.
(4) Controlul oficial al produselor de uz veterinar în
cazul produselor destinate nutriþiei animale se poate
executa la Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã
Veterinarã.
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CAPITOLUL III
Producþie, depozitare, comercializare, transport
Art. 13. Ñ (1) Unitãþile producãtoare autorizate pentru
producerea produselor medicinale veterinare ºi altor
produse de uz veterinar, supuse procedurii de înregistrare
sau avizare, precum ºi comercianþii angro autorizaþi sau
aprobaþi/înregistraþi în cazul aditivilor furajeri au obligaþia sã
livreze aceste produse numai persoanelor fizice sau juridice
autorizate potrivit legii, cu pãstrarea evidenþelor referitoare
la produsele ºi loturile de produse livrate.
(2) Unitãþile producãtoare autorizate pentru producerea
produselor medicinale veterinare ºi comercianþii angro
autorizaþi au obligaþia sã nu livreze produse imunologice ºi
kituri de diagnostic de uz veterinar farmaciilor veterinare ºi
punctelor farmaceutice veterinare.
(3) Loturile de produse livrate cãtre beneficiari vor fi
obligatoriu însoþite de documente care sã ateste calitatea
ºi autorizaþiile sau avizele de comercializare a produselor,
documente care trebuie sã corespundã cu documentele
comerciale.
Art. 14. Ñ (1) Unitãþile producãtoare de produse
medicinale veterinare, comercianþii, precum ºi unitãþile care
asigurã asistenþã veterinarã trebuie sã deþinã un exemplar
din Farmacopeea Românã în vigoare ºi Nomenclatorul
produselor farmaceutice de uz veterinar înregistrate în
România ºi trebuie sã respecte, în funcþie de profilul
activitãþii, prevederile Normei sanitare veterinare privind
codul referitor la produsele medicinale veterinare, aprobatã
prin Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi
mediului nr. 1.111/2003.
(2) Produsele expirate, necorespunzãtoare, rebuturile,
precum ºi deºeurile specifice activitãþii de producþie/divizare
vor fi identificate ºi denaturate în conformitate cu legislaþia
în vigoare, folosindu-se modelul de proces-verbal de
denaturare/distrugere prevãzut în anexa nr. 6.
Art. 15. Ñ (1) Unitãþile producãtoare de produse
medicinale de uz veterinar, precum ºi cei care realizeazã
divizarea, condiþionarea sau ambalarea acestor produse
trebuie sã se conformeze regulilor de bunã practicã de
fabricaþie Ñ GMP, prevãzute de legislaþia naþionalã în
vigoare, ºi trebuie sã obþinã Certificatul de bunã practicã de
fabricaþie pânã la aderarea României la Uniunea
Europeanã.
(2) Modelul certificatului de bunã practicã de fabricaþie Ñ
GMP este prevãzut în anexa nr. 7.
Art. 16. Ñ (1) Desfacerea produselor medicinale de uz
veterinar, suplimentelor nutritive (vitaminice,vitaminominerale ºi proteino-vitamino-minerale, administrate ca atare
în hrana animalelor), produselor biocide de uz veterinar,
cosmeticelor de uz veterinar, parafarmaceuticelor de uz
veterinar, precum ºi a produselor tehnico-medicale cãtre
populaþie va putea fi fãcutã numai prin intermediul
farmaciilor veterinare ºi punctelor farmaceutice veterinare.
(2) Farmaciile veterinare ºi punctele farmaceutice de uz
veterinar nu sunt autorizate sã deþinã sau sã
comercializeze produse imunologice ºi kituri de diagnostic
de uz veterinar.
(3) Farmaciile veterinare ºi punctele farmaceutice
veterinare trebuie sã respecte regulile de bunã practicã
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farmaceuticã, care se adreseazã farmaciilor, prevãzute în
anexa la Norma sanitarã veterinarã privind activitatea
Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare în domeniul
inspecþiei farmaceutice veterinare, aprobatã prin Ordinul
ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
nr. 731/2003.
(4) În punctele farmaceutice veterinare se pot
comercializa numai produse în ambalaje originale, fãrã
manipularea directã a produselor. Corespunzãtor acestui
specific, punctele farmaceutice veterinare vor putea
funcþiona în spaþii adecvate care sã asigure încãperi
separate pentru oficina ºi depozitul de produse, cu
asigurarea spaþiului pentru grupul social.
Art. 17. Ñ (1) Transportul produselor de uz veterinar se
poate face numai utilizându-se mijloace de transport care
sã asigure condiþiile de pãstrare specifice fiecãrui produs
de uz veterinar, însoþite de documentele care sã ateste
calitatea acestora Ñ certificat de calitate/declaraþie de
conformitate Ñ ºi, dupã caz, autorizarea sau avizarea
acestora, documente care trebuie sã corespundã cu
documentele comerciale.
(2) Transporturile între producãtori, între producãtori ºi
depozitari (intermediari)/comercianþi se pot face numai cu
mijloace de transport autorizate veterinar.
CAPITOLUL IV
Supraveghere ºi cotrol
Art. 18. Ñ Conduita de supraveghere ºi control al
unitãþilor care produc, depoziteazã, comercializeazã ºi
utilizeazã produse medicinale de uz veterinar se executã
conform Programului de supraveghere, profilaxie ºi
combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii
de boli de la animale la om ºi de protecþie a mediului,
aprobat anual prin ordin al preºedintelui Agenþiei Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor.
Art. 19. Ñ (1) Controlul acestor unitãþi se efectueazã în
baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor,
apelor ºi mediului nr. 1.111/2003 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind codul referitor la produsele
medicinale veterinare, ale Ordinului ministrului agriculturii,
pãdurilor, apelor ºi mediului nr. 731/2003 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind activitatea Agenþiei
Naþionale Sanitare Veterinare în domeniul inspecþiei
farmaceutice veterinare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003, ºi a
altor reglementãri în vigoare.
(2) Controlul se efectueazã în toate unitãþile de
producþie, intermediere/depozitare ºi comercializare.
(3) Produsele necorespunzãtoare vor fi identificate ºi
confiscate prin întocmirea procesului-verbal de confiscare a
produselor de uz veterinar, al cãrui model este prevãzut în
anexa nr. 8.
(4) Prelevarea de probe pentru executarea examenelor
de laborator se face cu întocmirea procesului-verbal de
prelevare de probe, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 9.
Art. 20. Ñ Conduita de supraveghere ºi control al
unitãþilor care produc, depoziteazã, comercializeazã ºi
utilizeazã produse de uz veterinar, altele decât produsele
medicinale, se executã conform Programului de
supraveghere, profilaxie ºi combatere a bolilor la animale,
de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om ºi

de protecþie a mediului, aprobat anual prin ordin al
preºedintelui Agenþiei Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor ºi, suplimentar, în cazul aditivilor, cu
respectarea prevederilor normei sanitare veterinare privind
aditivii din furaje.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 21. Ñ (1) Dispoziþiile prevãzute de prezenta
normã veterinarã sunt obligatorii pentru toate persoanele
fizice ºi juridice care îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul producerii, prelucrãrii, depozitãrii, transportului,
comercializãrii ºi utilizãrii produselor farmaceutice veterinare
ºi a altor produse de uz veterinar.
(2) Autorizaþiile de fabricaþie, avizele de comercializare
ºi certificatele de înregistrare, emise anterior intrãrii în
vigoare a prezentei norme veterinare, rãmân valabile pânã
la expirarea valabilitãþii acestora, dar nu mai târziu de
30 iunie 2006 pentru producãtorii indigeni sau pentru
produsele care nu provin din Uniunea Europeanã.
Art. 22. Ñ (1) Prin derogare de la prevederile prezentei
norme veterinare, Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor poate acorda o autorizaþie provizorie de
utilizare a anumitor produse de uz veterinar în cantitate
limitatã, valabilã cel mult un an, în urmãtoarele cazuri:
a) în situaþiile în care unele produse de uz veterinar
sunt recomandate în diagnosticarea, prevenirea ºi
combaterea unor boli grave pentru care nu existã produse
înregistrate sau avizate în România;
b) în situaþiile în care sunt folosite în activitatea de
cercetare sau de învãþãmânt;
c) la solicitarea institutelor veterinare centrale;
d) în cazul ajutoarelor ºi al donaþiilor ce urmeazã a fi
distribuite în cadrul programelor guvernamentale.
(2) Solicitarea pentru acordarea autorizaþiei provizorii
poate fi fãcutã de persoane fizice sau juridice autorizate
conform legii ºi va fi însoþitã de o documentaþie care sã
justifice necesitatea utilizãrii acestor produse.
(3) Cererea pentru acordarea acestei autorizaþii provizorii
va fi adresatã Agenþiei Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor ºi va preciza, dupã caz, producãtorul,
denumirea produsului, forma de prezentare ºi cantitatea,
domeniul de utilizare, substanþa activã/tulpina vaccinalã/
compoziþia, timpul de aºteptare, înregistrãrile oficiale ale
produsului deþinute de producãtor.
(4) Modelul de autorizaþie provizorie de utilizare pentru
produse de uz veterinar este prezentat în anexa nr. 10.
Art. 23. Ñ Mostrele de produse de uz veterinar
destinate procedurilor de autorizare ºi avizare pot fi
importate de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate
conform legii, în cantitãþile precizate în scris de Institutul
pentru Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de
Uz Veterinar, fãrã a fi necesarã deþinerea certificatului de
înregistrare sau a avizului de comercializare.
Art. 24. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentei norme
veterinare se sancþioneazã administrativ, contravenþional
sau penal, dupã caz, conform legislaþiei în vigoare.
Art. 25. Ñ Anexele nr. 1Ñ10 fac parte integrantã din
prezenta normã veterinarã.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 458/21.V.2004

ANEXA Nr. 1
la norma veterinarã
METODOLOGIA

de alocare a numerelor pentru certificatele de înregistrare, autorizaþii de fabricaþie, avizele de comercializare
ºi publicare a informaþiilor
1. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar, în calitate de secretar
tehnic al Comitetului pentru produse medicinale veterinare,
va asigura managementul ºi arhivarea documentelor, va
aloca numerele ºi va întocmi certificatele de înregistrare,
autorizaþiile de fabricaþie ºi avizele de comercializare ºi va
publica informaþiile pe site-ul propriu.
2. În vederea alocãrii numerelor pentru certificatele de
înregistrare, autorizaþiile de fabricaþie ºi avizele de
comercializare Institutul pentru Controlul Produselor
Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar va þine
registre separate pentru fiecare categorie. Numãrul alocat
va fi compus din 6 cifre, primele douã reprezentând
terminaþia anului curent, iar urmãtoarele 4 vor constitui un
numãr de ordine alocat. Numãrul de ordine alocat va
începe în fiecare an de la 0001.
3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar va întocmi certificatele de
înregistrare, autorizaþiile de fabricaþie ºi avizele de
comercializare în 3 exemplare, pe care le va transmite
Agenþiei Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor, pentru
a fi semnate.
4. Douã dintre exemplarele semnate (original ºi copie)
vor fi transmise Institutului pentru Controlul Produselor
Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar care va
completa listele de produse de uz veterinar autorizate,
avizate, liste pe care le va face publice pe site-ul propriu.
Exemplarul original va fi înmânat persoanei responsabile
sau împuternicitului acestuia.
5. Listele pentru produsele de uz veterinar autorizate
vor conþine urmãtoarele informaþii, dupã caz:
Ñ numãrul alocat;
Ñ firma producãtoare ºi informaþiile pentru contactarea
acesteia;
Ñ autorizaþia de fabricaþie nr. ...;
Ñ persoana responsabilã ºi informaþiile pentru
contactarea acesteia;
Ñ grupa de produse;
Ñ denumirea produsului;
Ñ forma farmaceuticã/ambalajul;
Ñ substanþa activã/tulpina vaccinalã/compoziþia;
Ñ domeniul de utilizare;
Ñ timpul de aºteptare sau de retragere;
Ñ nivelul maxim de reziduuri admise în produsele
alimentare de origine animalã;
Ñ data expirãrii autorizãrii;

Ñ observaþii cu privire la valabilitatea autorizãrii: în
vigoare/suspendatã/anulatã.
6. Listele pentru produsele de uz veterinar avizate vor
conþine urmãtoarele informaþii:
Ñ numãrul alocat;
Ñ firma producãtoare ºi informaþiile pentru contactarea
acesteia;
Ñ persoana responsabilã ºi informaþiile pentru
contactarea acesteia;
Ñ grupa de produse;
Ñ denumirea produsului;
Ñ forma de prezentare/ambalajul;
Ñ compoziþia;
Ñ domeniul de utilizare;
Ñ timpul de aºteptare sau de retragere;
Ñ nivelul maxim de reziduuri admise în produsele
alimentare de origine animalã;
Ñ data expirãrii autorizãrii;
Ñ observaþii cu privire la valabilitatea avizãrii: în
vigoare/suspendatã/anulatã.
7. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar va publica pe site-ul
propriu ºi listele cu distribuitorii autorizaþi, transmise de
Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor, care vor
conþine urmãtoarele informaþii:
Ñ numãrul alocat;
Ñ distribuitorul ºi informaþiile pentru contactarea
acestuia;
Ñ punctul de lucru ºi informaþiile pentru identificarea
acestuia;
Ñ activitãþile pentru care a fost autorizat;
Ñ observaþii
cu
privire
la
valabilitate:
în
vigoare/suspendatã/anulatã.
8. Numãrul alocat în cazul distribuitorilor va fi înregistrat
într-un registru întocmit de Agenþia Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor.
9. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar va înscrie în registrele
corespunzãtoare ºi va aloca numere, în conformitate cu
prevederile pct. 2, pentru certificatele de înregistrare,
autorizaþiile de fabricaþie ºi avizele de comercializare emise
anterior intrãrii în vigoare a prezentei norme veterinare.
10. Certificatele de înregistrare, autorizaþiile de fabricaþie
ºi avizele de comercializare emise anterior intrãrii în
vigoare a prezentei norme veterinare vor fi înscrise în
registre ºi în listele de pe site-ul propriu, cu menþionarea
suplimentarã a numerelor sub care au fost emise.
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ANEXA Nr. 2
la norma veterinarã
ROMÂNIA

ç

GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

Direcþia generalã veterinarã
AUTORIZAÞIE DE COMERCIALIZARE

(Certificat de înregistrare)
Ñ produse de uz veterinar Ñ
Nr. ÉÉÉÉ din ÉÉÉÉÉÉ
Având în vedere cererea ºi documentaþia înregistrate cu nr. ÉÉÉÉ din ÉÉ......ÉÉÉ,
în baza Raportului nr. ÉÉÉÉ din ÉÉÉÉÉ, prezentat de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar, privind verificarea documentaþiei tehnice, rezultatele testãrii ºi examinãrii produsului,
vãzând avizul favorabil ºi recomandãrile date de Comitetul pentru Produsele Medicinale Veterinare în ºedinþa
din ÉÉÉÉÉ........................................................................................ÉÉ...........................................................................É,
în temeiul ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.....................................................................................................................É,
produsul ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...................................................................................................................................É
forma de prezentare ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..............................................................................................................É
producãtorul ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ............................................................................................................................É
adresa ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ......................................................................................................................................É
persoana responsabilã ÉÉÉÉÉÉÉ...................................................................................................................ÉÉ
adresa ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.........................................................................ÉÉÉ...................................É
se autorizeazã:
1. Comercializarea în vederea utilizãrii în România, în condiþiile îndeplinirii ºi menþinerii parametrilor de calitate
prevãzuþi în documentaþia tehnicã verificatã ºi avizatã în prealabil.
2. Orice modificare a compoziþiei sau calitãþii produsului atrage anularea înregistrãrii.
Prezenta autorizaþie de comercializare este valabilã 5 ani, pânã la ÉÉÉ................................É .
Director general,
L.S.
ANEXA Nr. 3
la norma veterinarã
ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

Direcþia generalã veterinarã
AUTORIZAÞIE DE FABRICAÞIE

Ñ produse de uz veterinar Ñ
Nr. ÉÉÉÉ din ÉÉÉÉÉÉ
Având în vedere cererea ºi documentaþia înregistrate cu nr. ÉÉÉÉ din ÉÉÉ....................ÉÉ,
în baza Raportului nr. ÉÉÉÉ din ÉÉÉÉÉ, prezentat de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar, ºi a dosarului tehnic de omologare ºi autorizare, întocmit de Comitetul pentru Produsele
Medicinale Veterinare, în urma ºedinþei din .........................................É............................................................................É,
în temeiul ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.....................................................................................................................É,
produsul ÉÉÉÉÉÉ...................................................................................................................................ÉÉÉÉÉ
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forma de prezentare ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ............É..................................................................................................É
producãtorul ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..........................................................................É..................................................É
adresa ÉÉÉÉÉÉÉÉ......................................................................................................................................ÉÉÉ
adresa punctului de lucru autorizat ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ............................................................É
se autorizeazã:
Ñ fabricarea/divizarea/condiþionarea/ambalarea produsului în urmãtoarele condiþii:
¥ sã respecte parametrii tehnici de fabricaþie ºi de calitate înscriºi în documentaþia tehnicã de autorizare
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ............................................................................................................................................................ÉÉÉ
¥ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ......................................................ÉÉ..............................................................................ÉÉ
Nerespectarea condiþiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaþii de fabricaþie atrage anularea acesteia.
Orice modificare a compoziþiei produsului, formei de prezentare sau a procesului de fabricaþie impune obþinerea
unei noi autorizaþii de fabricaþie.
Director general,
L.S.
ANEXA Nr. 4
la norma veterinarã
ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

Direcþia generalã veterinarã
AVIZ DE COMERCIALIZARE

Ñ produse de uz veterinar Ñ
Nr. ....... din ..............
În baza verificãrii documentaþiei tehnice nr. ........ din ......... a ................ ºi pe baza buletinului de analizã
nr. .................., eliberat de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar,
în temeiul ........................................................................................................................................................................
produsul .........................................................................................................................................................................
firma producãtoare ........................................................................................................................................................
adresa .............................................................................................................................................................................
persoana responsabilã ...................................................................................................................................................
adresa .............................................................................................................................................................................
compoziþia produsului ...................................................................................................................................................
forma de prezentare .......................................................................................................................................................
se autorizeazã cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
1. menþinerea parametrilor de calitate prevãzuþi în documentaþia tehnicã verificatã ºi avizatã de Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar;
2. pe toatã durata valabilitãþii prezentului aviz de comercializare, producãtorul/importatorul are obligaþia sã trimitã
probe reprezentative din cel puþin 1%, dar nu mai puþin de o datã pe an, din loturile importate, în vederea verificãrii
calitãþii la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar;
3. orice modificare a compoziþiei sau a calitãþii produsului atrage anularea prezentului aviz de comercializare.
Prezentul aviz de comercializare este valabil .... ani, pânã la ................... .
Director general,
L.S.
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ANEXA Nr. 5
la norma veterinarã
ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

Direcþia generalã veterinarã
AUTORIZAÞIE DE DISTRIBUÞIE

Ñ produse medicinale de uz veterinar Ñ
Nr. ................. din ..............
Având în vedere cererea ºi documentaþia înregistrate cu nr. .............................. din ..........................................,
în baza Referatului nr. ........ din ......., prezentat de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi
Medicamentelor de Uz Veterinar, ºi a dosarului tehnic de autorizare prezentat,
în temeiul ........................................................................................................................................................................
se autorizeazã:
intermediarul ....................................................................................................................................................................
adresa sediului social ...................................................................................................................................................
adresa punctului de lucru*) ..........................................................................................................................................
având autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare*) ...............................................................................................
pentru distribuþia produselor medicinale de uz veterinar
pentru urmãtoarele activitãþi cu produse medicinale de uz veterinar:
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................... .
Nerespectarea condiþiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaþii de distribuþie atrage anularea acesteia.
Orice modificare survenitã în dosarul de autorizare impune obþinerea unei noi autorizaþii de distribuþie.
Prezenta autorizaþie de distribuþie este valabilã ......................... ani, pânã la ...................................................... .
Director general,
L.S.
*) Nu se completeazã pentru intermediarii care acþioneazã numai ca dealeri.
ANEXA Nr. 6
la norma veterinarã
VIZAT

Autoritatea veterinarã
S.C.*) ...........................................................................................................,
având codul unic de înregistrare ..............................................................,
autorizatã cu Autorizaþia nr. .......................................................................,
am preluat în vederea denaturãrii/distrugerii cantitatea de .............. kg.
PROCES-VERBAL DE DENATURARE/DISTRUGERE

Încheiat astãzi ..................
Produsul .........................................................................................................................................................................
Producãtorul ....................................................................................................................................................................
Data fabricaþiei ...............................................................................................................................................................
Seria de producþie ..........................................................................................................................................................
Cantitatea produsã ............................................................................................................ .............................................
Cantitatea rebutatã/confiscatã .......................................................................................................................................
Buletin de analizã*) ........................................................................................................................................................
Cauza rebutului/confiscãrii ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Modul de denaturare/distrugere ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
*) Se bareazã ce nu corespunde.
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Subsemnaþii, reprezentând Comisia tehnicã pentru supravegherea denaturãrii/distrugerii în urma rebutului/confiscãrii
produselor de uz veterinar înscrise mai sus, am procedat la distrugerea acestora, drept care am încheiat prezentul
proces-verbal.*)
Subsemnaþii, reprezentând Comisia tehnicã pentru supravegherea denaturãrii/distrugerii în urma rebutului/confiscãrii
produselor de uz veterinar înscrise mai sus, am procedat la transmiterea acestora la unitatea ...............................,
autorizatã cu nr. ......................., pentru distrugerea deºeurilor de acest tip, drept care am încheiat prezentul procesverbal.*)
Comisia tehnicã:
Persoana calificatã responsabilã,
1. ....................................................
.....................................................
2. ....................................................
(semnãtura ºi parafa)
3. ....................................................
L.S.
(numele, prenumele, funcþia ºi semnãtura)
*) Se bareazã ce nu corespunde.
ANEXA Nr. 7
la norma veterinarã
ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

Direcþia generalã veterinarã
CERTIFICAT DE BUNÃ PRACTICÃ DE FABRICAÞIE

CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE

Nr. ....................................
Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
certificã urmãtoarele:
Firma ...............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................,
adresa ......................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................,
având Autorizaþia de funcþionare nr. .................., emisã de
Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor,
îndeplineºte condiþiile necesare fabricãrii: ......................
.............................................................................................
............................................................................................. .
Producãtorul se conformeazã Regulilor de bunã
practicã de fabricaþie pentru produsele medicamentoase
de uz veterinar prevãzute de legislaþia în vigoare în
România, în concordanþã cu deciziile ºi reglementãrile
Uniunii Europene.
Fabrica producãtoare este inspectatã periodic de
Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor.
Prezentul certificat de bunã practicã de fabricaþie a fost
emis în baza .................................................................... .

No. ....................................
The Veterinary and Food Safety Agency certifies the
following:
Company ......................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................,
address ...................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................,
with the functioning authorization no. ............., issued by
the Veterinary and Food Safety Agency, carried out the
necessary conditions for manufacturing: ........................
.............................................................................................
............................................................................................ .
The manufacturer conforms with the requirements
regarding Good Manufacturing Practice for medicinal
veterinary products as required by the active legislation in
Romania
in
accordance
of
decisions
and
recommendations of EU.
The manufacturing plant is periodically inspected by
the Veterinary and Food Safety Agency.
The present Certificate of Good Manufacturing Practice
has been issued in the basis of ................................... .

Director general,
L.S.
Data emiterii:
Data expirãrii:
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ANEXA Nr. 8
la norma veterinarã

AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

Autoritatea veterinarã emitentã
PROCES-VERBAL

de confiscare a produselor de uz veterinar
Încheiat la data de É..................................
Subsemnatul dr. É.......................................................................................................................................................,
în calitate de inspector al Agenþiei Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor, posesor al legitimaþiei nr. .........................,
din cadrul .......................................................................É, în urma controlului efectuat în unitatea ..............................,
localitatea .......................................É, str. ..................................................É nr. ..............É, judeþul É..........................,
telefon ...............................É, fax ......................É, am constatat urmãtoarele:
1. Produsul/Produsele ................................................................................................................................................É
.......................................................................................................................................................................................................
2. Valabilitatea É...................................................................................................................................................................
3. Seria de fabricaþie, lotul .......................................................................................................................................É
4. Producãtor ................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(numele ºi adresa completã)

5. Firma distribuitoare ....................................................................................................................................................
6. Modul de ambalare .......................................................................................................... .....................................É
7. Cantitatea confiscatã É............................................................................................................................................
8. Motivul confiscãrii É..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Produsele confiscate vor fi degradate/distruse pe rãspunderea unitãþii, cu întocmirea procesului-verbal de
degradare/distrugere.
Nerespectarea mãsurilor dispuse atrage sancþionarea contravenþionalã în conformitate cu dispoziþiile legale.
Medic veterinar oficial,
É.................................

Reprezentantul unitãþii,
É.................................

(semnãtura ºi parafa)

(semnãtura)

L.S.
ANEXA Nr. 9
la norma veterinarã

Laboratorul*) ................................................................................É
Am primit probele ambalate corespunzãtor la data de ........... .
Nr. .......................É din registrul de primiri probe
....................................................................................
(semnãtura ºi ºtampila)
PROCES-VERBAL DE PRELEVARE DE PROBE

Încheiat astãzi ........................É
Unitatea .......................................................................................................................................................................É
.......................................................................................................................................................................................................
Produsul É.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Producãtorul ................................................................................................................................................................É
.......................................................................................................................................................................................................
Data fabricaþiei É...........................................................................................................................................................
Seria de producþie ......................................................................................................................................................É
Cantitatea prelevatã É....................................................................................................................................................
Motivul prelevãrii ........................................................................................................................................................É
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Probele vor fi expediate la laboratorul É....................................................... prin grija unitãþii*).
Medic veterinar oficial,
É.................................

Proprietar,
É................

(semnãtura ºi parafa)

(semnãtura)

L.S.
*) Se bareazã ce nu corespunde.
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ANEXA Nr. 10
la norma veterinarã
ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA VETERINARÃ ªI PENTRU SIGURANÞA ALIMENTELOR

Direcþia generalã veterinarã
AUTORIZAÞIE PROVIZORIE DE UTILIZARE

Ñ produse de uz veterinar Ñ
Nr. É.............. din É..................
Având în vedere cererea ºi documentaþia înregistrate cu nr. É.................. din .........................É a ...................É,
cu sediul în É............................................................................................................................................................................,
în temeiul É.....................................................................................................................................................................
se autorizeazã utilizarea provizorie a urmãtoarelor produse:
Denumirea produsului

Forma de prezentare

Cantitatea

Producãtorul

de cãtre .................................................................................................................................................................................,
adresa sediului social ........................................................................................................ ..................................................,
adresa punctului de lucru*) .......................................................................................................................................É,
având autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare nr.*) É......................................................................................... .
Importul/Distribuþia se realizeazã de cãtre*) ..............................................................................................................É,
adresa sediului social ................................................................................................................................................É,
adresa punctului de lucru*) É........................................................................................................................................,
având autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare nr.*): É................................................................................... .
Prezenta autorizaþie este valabilã de la ...................É pânã la ................................ .
Director general,
L.S.
*) Se completeazã dupã caz.

ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

DECIZIE
privind modificarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu

privind
pentru
pentru
din 11

Având în vedere:
Ñ prevederile art. 37 alin. (2) ºi ale art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002
organizarea ºi funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârea Consiliului de administraþie al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 13 din 29 aprilie 2004
modificarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu;
Ñ Decizia preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 249/2003 privind aprobarea Standardelor
acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410
iunie 2003;
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Ñ Decizia preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 134/2004 pentru modificarea ºi completarea
Deciziei preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 249/2003 privind aprobarea Standardelor pentru
acreditarea furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din
5 martie 2004,
în temeiul dispoziþiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate emite urmãtoarea decizie:
Art. I. Ñ Standardele pentru acreditarea furnizorilor de
îngrijiri medicale la domiciliu, aprobate prin Decizia
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
nr. 249/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
modificã dupã cum urmeazã:
1. La punctul I Ñ Standarde referitoare la organizare,
punctul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu cu
personalitate juridicã are statut legal din care rezultã cã are
ca obiect de activitate furnizarea de îngrijiri medicale la
domiciliu, iar furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu Ñ
unitate specializatã Ñ persoanã fizicã are dovada înscrierii
în Registrul unic al cabinetelor medicale.Ò

2. La punctul III Ñ Standarde referitoare la resursele
umane, punctul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”7. Personalul sanitar are autorizaþie de liberã practicã
sau autorizaþie de practicã, iar celãlalt personal are diplomã
de studii ºi instruirea corespunzãtoare activitãþii pe care o
desfãºoarã, atestatã printr-un act recunoscut de autoritatea
de reglementare în domeniu.Ò
Art. II. Ñ Direcþiile de specialitate ale Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate,
Subcomisia naþionalã de acreditare a furnizorilor de îngrijiri
la domiciliu, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. III. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Cristian Celea
Bucureºti, 4 mai 2004.
Nr. 229.

CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

DECIZIE
privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea
furnizorilor de servicii medicale de transport sanitar
Având în vedere art. 37 alin. (2) ºi art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002
privind organizarea ºi funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
art. 2 din Hotãrârea Consiliului de administraþie al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 14 din 29 aprilie 2004,
în temeiul dispoziþiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se aprobã Standardele pentru acreditarea
furnizorilor de servicii medicale de transport sanitar,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
decizie.
Art. 2. Ñ Direcþiile de specialitate ale Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate,
Subcomisia naþionalã de acreditare a furnizorilor de servicii
medicale de urgenþã prespitaliceascã ºi transport sanitar,
comisiile judeþene de acreditare a furnizorilor de servicii
medicale de urgenþã prespitaliceascã ºi transport sanitar,

respectiv a municipiului Bucureºti, comisia din sistemul
apãrãrii, ordinii publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii
judecãtoreºti,
comisia
din
sistemul
Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi furnizorii de
servicii medicale de urgenþã prespitaliceascã ºi transport
sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Cristian Celea
Bucureºti, 4 mai 2004.
Nr. 232.
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ANEXÃ

STANDARDE

pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de transport sanitar*)
I. Standarde referitoare la organizare
1. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar
are statut legal din care rezultã cã are ca obiect de
activitate furnizarea de servicii medicale de transport sanitar.
2. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar
deþine autorizaþie de funcþionare emisã de direcþia de
sãnãtate publicã, în baza unui act normativ referitor la
autorizarea furnizorilor de servicii medicale de transport sanitar.
3. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar
are autorizaþie sanitarã de funcþionare valabilã, emisã de
direcþia de sãnãtate publicã atât pentru sediul central, cât
ºi pentru substaþii, respectiv puncte de lucru, dupã caz.
4. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar
are un regulament de organizare ºi funcþionare de care
întreg personalul a luat cunoºtinþã în scris.
II. Standarde referitoare la resursele fizice
5. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar
are un sediu ºi substaþii, respectiv puncte de lucru, aflate
în spaþii de care dispune în mod legal.
6. Vehiculele, navele ºi aeronavele utilizate de furnizorul
de servicii medicale de transport sanitar sunt înmatriculate
legal de cãtre autoritatea competentã ºi sunt utilizate conform
normelor specifice în vigoare (inspecþie tehnicã, dupã caz).
7. La sediul furnizorului de servicii medicale de transport
sanitar existã un dispecerat desemnat ca atare, cu cel
puþin un aparat telefonic funcþional, care are alocat un
numãr de apel.
III. Standarde referitoare la resursele umane
8. Personalul care lucreazã în cadrul furnizorului de
servicii medicale de transport sanitar are diplomã de studii
ºi instruirea corespunzãtoare activitãþii pe care o
desfãºoarã, atestatã printr-un act recunoscut de autoritatea
de reglementare în domeniu.

9. Fiecare persoanã care lucreazã în cadrul furnizorului
de servicii medicale de transport sanitar are o fiºã de post
în care sunt menþionate atribuþiile; fiºa postului este
semnatã de titular.
10. Fiecare persoanã care lucreazã în cadrul furnizorului
de servicii medicale de transport sanitar îºi desfãºoarã
activitatea conform prevederilor legale.
11. Vehiculele, navele ºi aeronavele utilizate de
furnizorul de servicii medicale de transport sanitar sunt
conduse de personal calificat care deþine documente
valabile pentru conducerea mijlocului de transport.
12. Tot personalul este cuprins într-un program de
pregãtire profesionalã continuã atestatã printr-un document,
iar personalul nou-angajat beneficiazã de un program de
orientare la locul de muncã, lucru menþionat în fiºa postului
respectivei persoane.
13. Activitatea fiecãrei persoane care lucreazã în cadrul
furnizorului de servicii medicale de transport sanitar este
evaluatã periodic, cel puþin anual.
IV. Standarde referitoare la servicii
14. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar
acordã servicii în mod nediscriminatoriu, prevedere
menþionatã în regulamentul de organizare ºi funcþionare.
15. Existã o înregistrare pentru fiecare transport, în care
se consemneazã cel puþin: datele de identificare ale
vehiculului, conducãtorului acestuia ºi persoanelor
transportate, data, ora, adresa de plecare ºi destinaþia,
confirmarea efectuãrii transportului.
16. În fiºele de post este o menþiune expresã conform
cãreia întreg personalul este obligat sã pãstreze
confidenþialitatea faþã de terþi (conform reglementãrilor în
vigoare) asupra serviciilor efectuate.

*) Sunt valabile pentru furnizorii care se acrediteazã în baza art. 28 ºi 49 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002 ºi oferã
serviciile prevãzute în pachetul de servicii medicale de bazã conform normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru în vigoare.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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