PROIECT
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
BIROUL EXECUTIV
Splaiul Independenţei 105, sector 5, Cod 050097, BUCUREŞTI
Telefon 021-319.45.04; Fax 021-319.45.05;www.cmvro.ro
E-mail: office@cmvro.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 21554/2011

Având în vedere prevederile art. 2^1 , art. 7 lit.b). și art. 35 din Legea nr. 160 din 30 iulie
1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată cu modificările
şi completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile art. 17 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Colegiului Medicilor Veterinari,
Luând în considerare prevederile art. 2, alineatul (2) al Ordinului ANSVSA nr. 17 din 27
februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi
controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară,
Având în vedere condiţiile minime pentru dotarea şi funcţionarea unitatilor medicale
veterinare în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară stabilite de Biroul
Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari in sedinta din data…….
Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adoptă:
Hotărârea Nr. ….din …2019,
privind condiţiile minime de dotare şi funcţionare a unităților medicale veterinare în care
se desfăşoară activităţi de asistenţă medicală veterinară
CAP. I

DEFINȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

Art.1 In sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
a)unități de asistență medicală veterinară: unități medicale veterinare organizate ca
persoană fizică sau persoană juridică, înființate în condițiile prevăzute de Legea nr.
160/1998 pentru organizarea și funcționarea profesiunii de medic veterinar, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, în care se desfășoară una sau mai multe din
activitățile de asistență medicală veterinară menționate în Anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre;
b)cabinete de consultanță tehnică și legislativă: unități medicale veterinare organizate ca
persoană fizică sau persoană juridică, înființate în condițiile prevăzute de Legea nr.
160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în care se desfășoară doar activități de consultanță,
respectiv oferirea de sfaturi tehnice, calificate, privind creșterea și îngrijirea animalelor,
legislația specifică domeniului medical veterinar, managementul medical veterinar,
precum și expertiză extrajudiciară și judiciară, în condițiile legii.
c)activități veterinare:activitati incadrate in codul CAEN 7500, rezervate profesiei de
medic veterinar si care presupun examinarea clinica a animalelor, diagnosticul, profilaxia

si tratamentul bolilor la animale, prescrierea, utilizarea si comercializarea produselor
medicinale veterinare.
d)animale de companie:caini, pisici, pasari de colivie, pesti de acvariu, dihori, iepuri,
rozatoare mici, reptile si batracieni, precum si alte specii salbatice premise de lege;
e)animale de renta:ecvidee, rumegatoare, suine, pasari de curte, albine, acvacultura .
Art.2 Unităţile medicale veterinare după tipul și complexitatea activități veterinare prestate, se
clasifică astfel:
a) cabinet medical veterinar pentru consultanţă tehnică și legislativă;
b) cabinet medical veterinar;
c) clinică veterinară;
d) spital veterinar;
e) centru veterinar specializat.
Art.3 Unităţile de asistență medicală veterinară, denumite în continuare U.A.M.V, pot funcționa
doar dacă îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în Anexele nr. 3-6 și sunt înregistrate în
Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.
Art.4 (1) În vederea înregistrării unei U.A.M.V solicitantul trebuie să depună la filiala județeană
a Colegiului Medicilor Veterinari, denumit în continuare C.M.V, documentaţia prevăzută de
procedurile privind înregistrarea cabinetelor/clinicilor/spitalelor/centrelor veterinare, aprobate
prin hotărâre a Consiliului Național al C.M.V.
(2) Filiala județeană a C.M.V verifică îndeplinirea tuturor cerințelor legale prevăzute de Legea nr.
160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, Regulamentul de
organizare și funcționare al C.M.V, Statutului medicului veterinar, Ordinul președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 17/2008, prezenta
hotărâre, precum și de procedura de înregistrare, decizând:
a) propunerea spre aprobare de către Biroul Executiv al C.M.V și transmiterea către acesta
a cererii de înregistrare, însoțită de referatul de evaluare, ambele în original, în cazul în care sunt
îndeplinite toate cerințele legale
b) respingerea cererii de înregistrare, în cazul în care nu sunt îndeplinite toate cerințele
legale.
(3) Biroul Executiv al C.M.V. va elabora modelul de referat de autoevaluare pentru fiecare tip de
U. A.M.V, pe care îl va transmite filialelor județene, și îl va posta pe site-ul propriu.
(4) Amplasarea unităților medicale veterinare se va face cu respectarea prevederilor în vigoare
stabilite de Ministerul Sănătății prin Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă
al populaţiei.
Art.5 (1) Certificatul de înregistrare, conform modelului prevăzut în procedurile de înregistrare,
se emite automat din aplicația electronică, și se eliberează sub semnătură medicului veterinar
titular de către filiala județeană a C.M.V.
(2)In Certificatul de înregistrare vor fi menționate:
a) tipul unității, respectiv: cabinet medical veterinar pentru consultanţă de specialitate; cabinet
medical veterinar; clinică veterinară; spital veterinar; centru veterinar specializat.
b) categoriile de animale pentru care oferă servicii medicale veterinare, respectiv: animale de
companie; animale de rentă; mixte (companie și rentă) pentru unitățile prevăzute la Art.2 litera ce, iar în cazul cabinetelor veterinare: animale de companie; animale de rentă, mixte (companie și
rentă), animale de rentă-exclusiv suine, animale de rentă exclusiv păsări, animale de rentă
exclusiv albine, animale de rentă exclusiv acvacultura.
c) activitățile medicale veterinare care sunt aprobate pentru a fi efectuate în cadrul unității, ținând
cont de dotările de care dispune unitatea și de condițiile minime obligatorii cerute de
reglementările în vigoare și pe care aceasta le îndeplinește, conform referatului de evaluare
(3) In cazul cabinetelor medicale veterinare de asistență, acestea pot să fie înregistrate având
aprobate doar anumite activități care se adresează categoriei de animale solicitate, respectiv doar

2

acele activități pentru care se constată că există dotările necesare și sunt îndeplinite condițiile
minime obligatorii.
(4) Efectuarea, în cadrul unității, a altor activități veterinare decât cele aprobate și menționate în
certificatul de înregistrare, este strict interzisă.
(5) Efectuarea de activități neautorizate constituie o încălcare gravă a reglementărilor specifice
privind exercitarea profesiunii de medic veterinar și atrage răspunderea disciplinară a medicul
veterinar titular al unității medicale veterinare, precum și a medicului care a efectuat activitatea,
sancțiunea aplicată fiind cea prevăzută la art.41 lit.d) din Legea nr.160/1998, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.6 Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără
personalitate juridică are valabilitate nelimitată, cu condiția respectării cerințelor prevăzute de
legislația în vigoare.
Art.7 Unitățile medicale veterinare menționate la Art.2, literele b-e pot desfășura activități de
ambulanță veterinară și clinică veterinară mobilă, cu respectarea condițiilor minime stabilite prin
hotărâre a Consiliului Național al CMV.
Art.8 Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru unităţile medicale veterinare
prevăzute la art. 2 lit. b-e:
a) asigurarea cu apă potabilă;
b) racordarea la reţeaua de canalizare a localităţii, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea
apei, aerului şi solului. Dotarea unităților medicale veterinare, în localităţile în care nu există
sisteme publice de canalizare, cu instalaţii proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de
beton vidanjabile, etc);
c) produsele expirate si deşeurile rezultate în urma activităţilor medicale vor fi colectate,
depozitate, evacuate şi neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;
d)asigurarea unui microclimat corespunzător, cu posibilitati de ventilatie, de eliminare a
mirosurilor, fumului, vaporilor toxici etc ;
e) asigurarea iluminării naturale şi artificiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii
medicale;
f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise şi/ sau asigurarea protecţiei antifonice
eficiente în interiorul şi în afara unităților;
g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei;
h) asigurarea cu produse biocide autorizate/înregistrate/notificate de Comisia Naţională pentru
Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcţie de instrucţiunile de utilizare, la
concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător;
i) asigurarea de echipament de protecţie specific pentru întregul personal;
j) asigurarea instruirii permanente a personalului privind prevenția bolilor profesionale si a
zoonozelor;
l)mobilierul sa fie usor de curatat si dezinfectat, iar suprafetele meselor de consultatii si
interventii sa aiba sprafata continua, usor de curate si dezinfectat dupa fiecare examinare sau
interventie;
m)spalarea si dezinfectarea mainilor dupa fiecare examinare clinica, inainte si dupa efectuarea
fiecarei interventii chirurgicale;
n)folosirea exclusiva a instrumentarului si echipamentului sterilizat:
n)dezinfectia periodica a pardoselilor, suprafetelor si incintelor conform procedurilor proprii.
Art.9 Spaţiile destinate activităţii unităților medicale veterinare pot suferi modificări structurale,
de circuite şi acces la utilităţi, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări funcţionale, cu
respectarea prevederilor legale privind siguranţa în construcţii şi în măsura posibilităţilor tehnicoconstructive oferite de spaţiu.
Art.10 U.A.M.V trebuie să respecte prevederile legislației muncii, legislația privind protecția
datelor cu caracter personal, PSI;
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Art.11 (1) Efectuarea activităților medicale veterinare aprobate pot fi efectuate la sediul unității
sau la locul deținerii animalelor;
(2) Este strict interzisă efectuarea de intervenții chirurgicale la animalele de companie, în afara
unităților medicale veterinare înregistrate și care sunt autorizate pentru efectuarea acestor
activități, cu excepția cazurilor care constituie urgențe medicale veterinare, precum și a altor
cazuri stabilite prin hotărâre a Consiliului Național al CMV.
(3) Asigurarea asistenței medicale veterinare pentru adăposturile publice sau private pentru câini,
în conformitate cu prevederile OUG 155/2001 se efectueză la sediul unității medicale veterinare
contractante, în clinicile veterinare mobile sau la sediul adapostului, în cazul în care acesta pune
la dispoziție un spațiu special amenajat și care îndeplinește condițiile prevăzute în Anexa nr.3
(4) In situația prevăzută la alin.(3) unitatea medicală veterinară contractantă are obligația ca prin
în contractul încheiat cu proprietarul adăpostului să prevadă dreptul la acces neconditionat al
personalului desemnat de catre Colegiul Medicilor Veterinari.
(5) In cazul exploatațiilor comerciale, unitatea medicală veterinară contractantă se va asigura că,
în contractul încheiat, este prevăzută pentru proprietarul exploatației, obligația de a pune la
dispoziție un spațiu adecvat pentru desfășurarea activității și că se acordă drept de acces
necondiționat la spațiul respectiv pentru personalul desemnat de Colegiul Medicilor Veterinari.
(6) Medicul veterinar de libera practica are obligatia de a inregistra individual in registrul de
consultatii si tratamente cel putin urmatoarele informatii, fara a se limita doar la acestea, care se
pastreaza 5 ani de la data inregistrarii:
a)numele si adresa proprietarului/detinatorului;
b)specia, rasa, varsta, sexul, greutatea curenta a animalele de companie si estimata daca nu exista
cantar disponibil in cazul animalelor de renta, cod de identificare sau alte semne distinctive in
caul in care animalul nu este identificat;
c)rezultatele examenului fizic:temperatura, puls, frecventa respiratorie si cardiaca, tensiunea
arteriala, timpul de reumplere capilara, semne clinice descoperite la nivelul diferitelor aparate si
sisteme;
d)examene de laborator efectuate/recomandate;
e)diagnostic;
f)interventii efectuate, tratamente efectuate, prescrise, recomandari, dupa caz;
g)semnatura medicului currant.
(7)Toate animalele ce urmeaza a suferi interventii chirurgicale trebuie sa fie supuse urmatoarelor
operatiuni:
a)tunderea zonei de interventie pe o surafata suficienta care sa asigure o procedura aseptica;
b)aspirarea/colectarea parului din zona tunsa;
c)spalarea zonei tunse cu sapun chirugical;
d)dezinfectia zonei chirurgicale;
e)aplicarea unui camp steril.
(8)Medicii veterinari de libera practica for utiliza cele adecvate metode de anestezie si analgezie
pentru a minimiza durerea si stresul si trebuie a respecte urmatoarele:
a)animalele trebuie examinate clinic în intervalul de 24 de ore ce precede sedarea sau
anestezia, necesare pentru diferite proceduri veterinare, excepție făcând doar situațiile în
care temperamentul animalului nu face posibilă examinarea.
b)un animal supus anesteziei generale trebuie tinut sub observație pe parcursul întregii
perioade anestezice, inclusiv în faza de revenire din anestezie, respectiv până în momentul
în care acesta este treaz și poate adopta decubitul sternal.
c)pentru evaluarea funcției cardiace, în mod repetat pe parcursul anesteziei (frecvență
cardiacă, ritm, puls), se impune utilizarea stetoscopului sau a unui monitor de funcții
vitale.
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d)pentru evaluarea funcției respiratorii, în mod repetat pe parcursul anesteziei (frecvență
respiratorie, tip respirator), se impune utilizarea stetoscopului sau a monitorului de funcții
vitale.
e)pentru anesteziile generale efectuate la animale de companie (nu și pentru animalele de
fermă) se impune deținerea unei surse de oxigen, a echipamentelor pentru menținerea
liberă a căilor aeriene, stetoscop.
f)pentru procedurile de sedare și anestezie și respectiv pentru utilizarea medicației
anestezice și sedative este necesară înregistrarea utilizării acestora: denumirea substanței
active, concentrațiile utilizate, doza și calea de administrare.
g)trebuie să fie disponibile pentru resuscitare catetere venoase periferice și fluide.
h)medicația de urgență trebuie să fie în permanență disponibilă.
i)in timpul sedării sau anesteziei generale trebuie asigurate metode pentru menținerea
temperaturii corporale și prevenirea pierderilor de căldură.
j)medicația analgezică, tehnici de analgezie și/sau metode de asigurare a confortului
animalului trebuie asigurate pentru prevenirea sau minimalizarea durerii pentru toate
procedurile dureroase (chirugicale și nu numai) sau la care există un potențial de
manifestare a durerii,
k)imobilizarea chimică se poate utiliza împreună cu analgezia, dar nu poate înlocui terapia
analgezică.
l)fiecare pacient va beneficia de un protocol analgezic individualizat, în raport cel puțin
cu specia, rasa, starea de sănătate, tip comportamental, tipul procedurii efectuate, gradul și
durata durerii.
Art. 12 (1) Activităţile veterinare sunt activităţi de prestări servicii, a căror contravaloare include
manopera pentru examinare, diagnostic, profilaxie sau interventii/tratament, după caz, precum și
costurile produselor medicinale veterinare, dietelor specifice, suplimentelor nutriţionale sau alte
materiale și produse utilizate.
(2) U.A.M.V îşi pot organiza, în incinta în care funcționează, unităţi farmaceutice
veterinare sau magazine specializate de tip pet-shop, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
pentru aceste unități.
(3) U.A.M.V pot comercializa cu amănuntul produse medicinale veterinare, suplimente
nutriționale, diete veterinare și produse cosmetice cu efect terapeutic adjuvant, necesare
continuării tratamentului animalelor la domiciliu, cu condiția menționării acestora în registrul de
consultații și tratamente.
Art. 13 (1) Toate unitățile medicale veterinare sunt obligate să afișeze la loc vizil programul de
lucru, tarifele aferente activităților prestate, xerocopii de pe atestatele de liberă practică ale
tuturor medicilor veterinari care își exercita profesia în unitatea respectivă, certificatul de
înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.
(2) U.A.M.V sunt obligate să afișeze la intrare sigla unității, cu respectarea modelului stabilit
prin Hotărârea Consiliului Național Nr. 8/2009.
(3) Personalul U.A.M.V are obligația de a purta ecusoane care să evidențieze numele și calitatea.
(4) U.A.M.V se vor asigura că în timpul intervențiilor sunt respectate regulile minime de asepsie,
de prevenirea infecțiilor nosocomiale adoptând proceduri proprii de decontaminare a spațiilor, a
suprafețelor și a echipamentului utilizat.
(5) U.A.M.V sunt obligate să asigure prezența unui medic veterinar care deține atestat de liberă
practica valid pe toata durata programului de lucru a unității.
Art.14 Examenul clinic general al unui animal, constă în: anamneza; examenul clinic al
tegumentului, mucoaselor, analizorilor și fanerelor, inclusiv măsurarea și consemnarea
temperaturii; examenul clinic al aparatului cardiovascular, incluzând măsurarea tensiunii
arteriale; examenul clinic al aparatului respirator, cu verificarea sonorității pulmonare, frecvenței
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și amplitudinii respiratorii; examenul clinic al aparatului digestiv cu verificarea aspectele sesizate
prin palpare; examenul clinic al aparatului renal, cu verificarea aspectele sesizate prin palpare,
examenul organelor genitale externe; examenul aparatului locomotor și nervos:examenul
sistemului limfatic.
Art.15.(1) Medicul veterinar care examinează un animal trebuie să-l informeze pe proprietar cu
privire la costul consultației, precum și la costurile aferente necesare pentru stabilirea
diagnosticului, pentru aplicarea tratamentului.
(2) In cazul internate, medicul veterinar curant trebuie să-l informeze pe proprietar cu privire la
investigațiile / intervențiile / tratamentele ce urmează a fi efectuate pe durata internării, costurile
aferente acestora, solicitând consimțământul proprietarului pentru intervențiile chirurgicale, și
încheiend cu acesta un acord scris conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7.
(3) U.A.M.V pe toata durata activității vor acorda, cu prioritate asistența necesară cazurilor care
constituie urgența.
(4) Pentru acordarea asistenței medicale de urgență, U.A.M.V prevăzute la art.2 alin.(1) litera bd, trebuie să dețină dotările prevăzute de Hotărârea CN nr….
(5) U.A.M.V sunt obligate să asigure proprietarilor de animale aflate în tratament posibilitatea de
a contacta și comunicare cu medicii veterinary curanti, inclusiv în afara orele de program.
(6) In cazul în care, în urma examenului clinic, medicul veterinar constată că situația îi depășește
competențele și/sau posibilitățile de investigație, de intervenție, va recomanda proprietarului altă
unitate medicală pentru rezolvarea cazului.
(7) In cazul în care, în urma efectuării examenului clinic, medicul veterinar consideră necesară
opinia altui coleg, din aceeași unitate sau din alta unitate, colegul care a fost recomandat, va
comunica opinia sa medicului veterinar care a trimis cazul, în vederea aplicării tratamentul de
către acesta.
(8) In cazul în care, în urma efectuării examenului clinic, medicul veterinar constată că nu
dispune de posibilitatea efectuării unei investigații suplimentare necesare, va trimite cazul catre
altă unitate, iar medicul din această unitatea, va comunica medicului veterinar care a trimis cazul
rezultatul investigației respective, în vederea efectuării tratamentului.
(9) In afara orelor de program unitățile medicale veterinare vor redirecționa clienții către unitățile
care au program permanent (non stop), fie telefonic (prin robot telefonic), fie prin afișarea la
intrare și/sau pe pagina web proprie a listei și datelor de contact pentru unitățile medicale
veterinare cu program non stop.
(10) In cazul în care unitatea medicală veterinară nu are program permanent (non stop) poate să
încheie un acord de parteneriat cu o unitatea cu program permanent (non stop) pentru
redirecționarea cazurilor în afara orelor de program, de preferat cat mai aproape pentru a evita
deplasarea proprietarilor pe distante mari. In acest caz, o copie a acestui acord trebuie depusă la
sediul filialei județene a CMV.
(11) In cazul în care pe teritoriul unei localități nu se afla nicio unitate medicală veterinară cu
program permanent (non stop), medicii veterinari titulari vor pune la dispoziția proprietarilor de
animale mijloacele de comunicare pentru a fi contactați în situații de urgență, și în afara orelor de
program.
(12) In cazul prevăzut la alin. (11) medicii veterinari titulari pot încheia un acord pentru a asigura
prin rotație un program de permanență, care va fi adus la cunoștința proprietarilor de animale de
pe raza localității respective, prin afișare la intrarea în unitățile medicale veterinare, precum și
prin alte mijloace de informare publica.
(13) In cazul prezentării unui animal aflat în tratament la o altă unitate medicală veterinară,
medicul veterinar curant trebuie să ofere colegului ales de proprietar pentru preluarea cazului
toate informațiile necesare privind cazul respective.
(14) U.A.M.V care dețin ambulanțe sau clinici veterinare mobile trebuie să respecte prevederile
hotărârilor Consiliului National cu privire la înregistrarea acestora, iar cele care au program
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permanent (non stop) pot să folosească un logo adecvat. Logo-ul poate fi definit ca program
permanent, program non stop, program 24h/24, program 365 zile/24h.
(15) Internarea animalelor este permisă doar în cadrul U.A.M.V care au program permanent (non
stop).
Art. 16. (1) Colegiul Medicilor Veterinari va publica pe site Registrul unic al cabintelor medicale
veterinare cu sau fără personalitate juridică, alături de Tabloul general al medicilor veterinari în
format electronic și lista unităților cu program permanent (non stop).
(2) U.A.M.V sunt obligate prin medicul veterinar titular să publice și să actualizeze în Registrul
unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică programul de funcționare
precum și orice altă modificare a datelor referitoare la telefon, pagini web etc., în maximum 24
ore de la producerea acesteia.
(3) U.A.M.V care dețin mijloace de vizibilitate în mediul online trebuie să respecte prevederile
Codului de deontologie medicală veterinară cu privire la aceste activități.
Art.17. (1) U.A.M.V vor efectua, promova, afișa, prezenta, doar tipul de unitate, activitățile
autorizate și înscrise în Certificatul de înregistrare.
(2) Atribuirea sau utilizarea de către unitatea medicală veterinară a altei titulaturi decât cea
aprobată și înscrisă în Certficatul de înregistrare, prin orice mijloc și indiferent de ocazie,
constituie publicitate falsă si inducerea în eroare a clientelei, iar medicul veterinar titular va fi
sanctionat conform prevederilor Codului de deontologie medicală veterinară.
Art.18 Colegiul Medicilor Veterinari va verifica anual, în mod aleatoriu, cel puţin 20% din
unitățile medicale veterinare înregistrate, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului
Național, astfel încât fiecare unitate să fie verificată la un interval de cel mult 5 ani.
Art. 19 (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2020.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Naţional al
CMV nr. 3/31.01.2009, cu toate modificările și completările ulterioare.
(3) U.A.M.V înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentelor condiţii vor depune în
termen de maximum 6 luni un raport de autoevaluare la sediul fililalei judetene a C.M.V, iar
filiala judeteana va intocmi referatul de evaluare. Trebuie corelat cu art. 18
(4) Referatul de evaluare, în original, se va transmite Biroului Executiv al C.M.V care introduce
datele în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, și va
preschimba, fără taxe, certificatul emis anterior.
(5) Biroul Executiv al C.M.V. va modifica și dezvolta aplicația electronica în conformitate cu
noile cerințe.
Art.20 Prin hotărâre a Consiliului Naţional al CMV se vor adopta condițiile minime de dotare și
funcționare pentru fiecare tip de centru veterinar specializat.
Art.21 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi……de către Consiliului Naţional al CMV cu…..

Presedinte,
Conf.univ.dr.Viorel Andronie
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Anexa nr.1
LISTA ACTIVITĂŢILOR VETERINARE CARE SUNT EFECTUATE LA ANIMALE
EXCLUSIV DE CĂTRE UNITATILE MEDICALE VETERINARE
1. Consultanţă tehnică de specialitate
2. Consultaţii clinice
3. Tratamentele (cu exceptia tratamentelor locale, orale, aerosoli, inhalati si instilatii, care pot sa
fie aplicate si de catre proprietarii de animale pe baza prescriptiei medicale eliberate de catre un
medic veterinar)
4. Vaccinări
5. Intervenţii chirurgicale şi obstetricale
6. Aplicarea de microcipuri
7. Recoltări probe sânge sau alte materiale biologice pentru examene de laborator
8. Biopsie şi puncţie
9. Radiografii, radioscopii cu sau fără substanţe de contrast
10. Examene de laborator
11. Artroscopie
12. Tuberculinări, maleinări
13. Electrocardiografie
14. Autopsie*
15. Eutanasie
16. Fibroendoscopie
17. Teste rapide în scop de diagnostic
18. Ecografie
19. Examen trichineloscopic
20. Ambulanta veterinara si clinica veterinara mobila
21. Însămânţări artificiale*
Doar pe baza declarației proprietarului că actul de necropsie nu este necesar în instanță.In
situatia in care proprietarul doreste un buletin oficial, se va apela la o institutie autorizata sanitar
veterinar de catre autoritatea veterinara competenta.
** Această activitate nu este exclusivitatea medicului veterinar.
*
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Anexa nr.2
CONDIŢIILE MINIME PENTRU CABINETELE MEDICALE VETERINARE PENTRU
CONSULTANŢĂ TEHNICĂ ȘI LEGISLATIVĂ DE SPECIALITATE
A. Cu privire la spaţiu:
1. Un birou care este şi sediul cabinetului medical veterinar pentru forma de organizare
persoană fizică autorizată şi poate fi (sediul cabinetului medical veterinar), pentru forma de
organizare persoană juridică.
B. Cu privire la dotare: nu este cazul
C. Cu privire la documente:
1. Evidenţe care să ateste activitatea desfăşurată: contracte, registre, etc
2. Atestatul de liberă practică (copie)
Notă: Cabinetele veterinare de acest tip nu pot efectua activităţile veterinare prevăzute la pct.2-21
din Anexa nr.1.
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Anexa nr.3
CONDIŢIILE MINIME PENTRU CABINETELE MEDICALE VETERINARE
A.Cu privire la spaţiu:
1.Birou profesional care poate fi situat și în sala de consultații și tratamente.
2.Spaţiu pentru depozitarea/păstrarea produselor medicinale veterinare şi altor produse utilizate,
care pot fi situate sala de consultații și tratamente. In acest spațiu se va amplasa un
termohigrometru pentru înregistrarea temperaturii și umidității de două ori pe zi.
3.Spaţiu pentru sterilizare, examene de laborator. În scopul efectuării sterilizării şi păstrării
sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare, la organizarea activităţilor
propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea,
împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:
a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;
b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi
pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise
şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor
sterile de cele nesterile;
c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind
punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;
d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi
instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice, examene
hormonale, examene coproparazitologice, examene de urină, examene microscopice pe probe de
raclaj, biopsie, puncţie, sânge, urină, etc. Examenele bacteriologice sunt interzise daca nu se
dispune de hota laminară.
4. Sală de aştepare.
5. Sală de consultaţii şi tratamente pentru cabinetele medicale veterinare care acordă asistență
medicală animalelor de companie, trebuie să dispună de facilități pentru spălatul și dezinfecția
mâinilor.
6. Sală de operaţii (doar în cazul pentru cabinetelor medicale veterinare care desfăşoară și
activităţi chirurgicale pentru animalele de companie), trebuie să dispună de facilități pentru
spălatul și dezinfecția mâinilor, iar pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.Participarea altor persoane in afara personalului medical la
efectuarea interventiilor chirurgicale este interzisa.Se vor lua masuri pentru ca orice persoana sa
nu aiba vizibilitate in sala de operatii din exterior sau interior.
7. Grup sanitar
B.Cu privire la dotare:
1. În scopul asigurării lanţului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:
a) cel puţin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu
termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de
temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un tabel/registru separat;
b) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor şi un termos
pentru eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccin;
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c) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul de probe biologice (în
cazul în care au loc prelevări de fluide biologice şi acestea nu sunt transportate de unităţi
autorizate în acest sens).
2. Termometru
3. Stetoscop
4. Sterilizator umed sau uscat
5. Sonda esofagiana pentru bovine
6. Sonda nasoesofagiana pentru cabaline.
7. Mijloace de contentie (iavasă, căpăstru, chiostecuri, frânghii, botnite, crosa, etc.) in functie de
specie.
8. Trocare
9. Pilă rabotaj
10. Seringi tuberculinare (cel puţin două)
11. Ace pentru seringi de tubnerculinare
12. Cutimetru
13. Bisturiu
14. Foarfecă curbă
15. Foarfecă dreaptă
16. Pense anatomice
17. Pense hemostatice
18. Mobilier pentru medicamente
19. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice, stupefiante, psihotrope şi cele folosite la
eutanasie
20. Dulap/spațiu pentru produsele expirate
21. Ace de unică folosinţă
22. Seringi de unică folosinţă
23. Vacutainere pentru probele de sânge
24. Recipienţi adecvaţi pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, flacoane, eprubete
cu dop rodat, placi Petri, etc)
25. Sonde şi pipete vaginale
26. Speculum vaginal
27. Microscop
28. Trichineloscop (pentru cei care efectuează trichineloscopie)
29. Lama trichineloscopică
30. Trusă podotehnică
31.Trusa de necropsie pentru suine si pasari:foarfeca, cutit, bisturiu, fierastrau pentru os….
32.Pistoale automate pentru vaccinari
33.Cantar pentru animale de companie
34.Monitor pentru marile functii, in cazul in care efectueaza interventii chirugicale pentru
animale de companie .
35.Tensiometru pentru animale de companie.
36.Sursa de oxigen, in cazul in care efectueaza interventii chirugicale pentru animale de
companie.
37.Congelator pentru păstrarea deşeurilor biologice până la livrare, in cazul in care efectueaza
interventii chirugicale pentru animale de companie.
38.Perna electrica, in cazul in care efectueaza interventii chirugicale pentru animale de companie.
39.Trusa mica chirurgie ( pense Pean curbe si drepte , pense Kocher curbe si drepte, pense
anatomice, pense chirurgicale, portac Mathieu sau Hagedorn , sonde butonate ,sonde canelate,
forfece chirurgicale curbe si drepte, ace de sutura sau materiale de sutura cu ac inclus ,
departatoare ,toc bisturiu nr 3 si nr 4, pense atraumatica tip ”Pensa baraj”,cutie instrumentar).
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40.Lampa scialitica / chirurgicala, in cazul in care efectueaza interventii chirugicale pentru
animale de companie.
41.Masina de tuns.
42.Cititor pentru microcipuri conform cu standardul ISO 11785
Dotările minime solicitate sunt în funcţie de activităţile veterinare efectuate şi de
speciile/categoriile de animale şi vor fi menţionate în raportul de autoevaluare/evaluare.
C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de liberă practică (copie) pentru toţi medicii veterinari
2. Registru de consultaţii şi tratamente în format electronic sau pe suport de hârtie pentru
animale de companie si pe suport de hârtie pentru animalele de renta.
3. Registru pentru produsele stupefiante si psihotrope
4. Documentele aferente activităţilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care deţin astfel
de contracte)
5. Note de intrare-recepţie pentru produsele medicinale veterinare.
6. Tabel/registru pentru inregistrarea temperaturii zilnice (de doua ori/zi)din frigider.
7. Tabel/registru pentru inregistrarea temperaturii zilnice si umiditatii (de doua ori/zi)din spatiul
de depozitare/pastrare a produselor medicinale veterinare.
8. Contract valabil pentru predarea deşeurilor/produselor expirate în vederea distrugerii
D. Cu privire la program:
Cabinetul medical veterinar trebuie să asigure un program de minimum 40 de ore pe săptămână
repartizat prin decizie liberă a U.A.M.V.

12

Anexa nr. 4
CONDIŢIILE MINIME PENTRU CLINICA VETERINARĂ
A. Cu privire la spaţiu:
1. Sală de asteptare
2. Sală de consultaţii şi tratamente, trebuie sa dispuna de facilitati pentru spalatul si dezinfectia
mainilor.
3. Sală de operaţii care trebuie sa dispuna de facilitati pentru spalatul si dezinfectia mainilor, iar
pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor. Participarea altor persoane in afara personalului medical la
efectuarea interventiilor chirurgicale este interzisa. Se vor lua masuri pentru ca orice persoana sa
nu aiba vizibilitate in sala de operatii din exterior sau interior În scopul efectuării sterilizării şi
păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare, la organizarea
activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea,
împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:
a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;
b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi
pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise
şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor
sterile de cele nesterile;
c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind
punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;
d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi
instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
4. Spaţiu pentru depozitarea/pastrarea produselor medicinale veterinare şi altor produse utilizate,
care pot fi situate sala de consultatii si tratamente.In acest spatiu se va amplasa un
termohigrometru pentru inregistrarea temperaturii si umiditatii de doua ori pe zi.
5. Radiologie-conform legislaţiei specifice elaborate de C.N.C.A.N.
6. Sală terapie intensivă: pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
4. Laborator. Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice,
examene hormonale, examene coproparazitologice, examene de urină, examene microscopice pe
probe de raclaj, biopsie, puncţie, sânge, urină, etc. Examenele bacetriologice sunt interzise dacă
nu se dispune de hota laminară.
5. Grup sanitar
B. Cu privire la dotare:
1. În scopul asigurării lanţului de frig, clinica veterinara va fi dotat cu:
a) cel puţin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu
termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de
temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un tabel/registru separat;

13

b) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor şi un termos
pentru eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccin în cazul în care se practică
deplasarea la domiciliul clientului;
2 .Masă de consultaţie
3. Termometru
4. Stetoscop
5. Sterilizator uscat
6. Masă de operatie din material continu si rezistent la dezinfectante
7. Ciocan pentru verificarea reflexelor
8. Otoscop
9. Oftalmoscop
10. Refractometru
11. Sonde gastrice
12. Sonde urinare
13. Mijloace de contenţie (botniţe,etc)
14. Bisturiu
15. Foarfeci curbe
16. Foarfeci drepte
17. Pense anatomice
18. Pense hemostatice
19. Mobilier pentru medicamente
20. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice, stupefiante, psihotrope şi cele folosite la
eutanasie
21. Dulap/spatiu pentru produsele expirate
22. Ace de unică folosinţă
23. Seringi de unica folosinta
24. Vacutainere pentru probele de sânge
25. Recipienţi adecvaţi pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, etc)
26. Electrocardiograf
27. Pense intestinale
28. Analizor hematologie
29. Analizor urină
30. Analizor biochimie, inclusiv pentru ionograma.
31. Centrifugă
32. Pulsoximetru
33. Sonde vaginale
34. Speculum vaginal
35. Trusă ortopedie
36. Ecograf
37. Aparat radiologic
38. Negatoscop, in cazul in care aparatul nu este digital.
39. Lampă Wood
40. Lampă cu ultraviolete pentru sterilzarea sălii de operaţie
41. Cuşti sau boxe pentru animale (în funcţie de specie)
42. Microscop binocular
43. Lame, lamele
44. Eprubete, stative
45. Coloranţi
46. Congelator pentru păstrarea deşeurilor biologice până la livrare.
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47.Trusa mica chirurgie ( pense Pean curbe si drepte , pense Kocher curbe si drepte, pense
anatomice ,pense chirurgicale, portac Mathieu sau Hagedorn , sonde butonate ,sonde canelate,
forfece chirurgicale curbe si drepte, ace de sutura sau materiale de sutura cu ac inclus ,
departatoare ,toc bisturiu nr 3 si nr 4, pense atraumatica tip ”Pensa baraj”,cutie instrumentar)
48.Perna electrica
49.Cântar
50.Monitor pentru marile functii
51.Tensiometru pentru animale de companie.
52.Sursa de oxigen
53.Injectomat
54.Pompa de perfuzie
55.Incalzitor solutii perfuzabile
56.Masina de tuns
57. Echipamente pentru anestezie inhalatorie.
58. Cititor pentru microcipuri conform cu standardul ISO 11785
C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de liberă practică (copie) pentru toţi medicii veterinari
2. Registru de consultaţii şi tratamente în format electronic sau pe suport de hârtie pentru
animale de companie si pe suport de hârtie pentru animalele de renta.
3.Registru pentru produsele stupefiante si psihotrope
4. Documentele aferente activităţilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care deţin astfel
de contracte)
5. Note de intrare-recepţie pentru produsele medicinale veterinare.
6. Tabel/registru pentru inregistrarea temperaturii zilnice (de doua ori/zi)din frigider.
7. Tabel/registru pentru inregistrarea temperaturii zilnice si umiditatii (de doua ori/zi)din spatiul
de depozitare/pastrare a produselor medicinale veterinare.
8. Contract valabil pentru predarea deşeurilor/produselor expirate în vederea distrugerii
D. Cu privire la program:
Clinica veterinară trebuie să asigure un program de minimum 60 de ore pe săptămână repartizat
prin decizie liberă a U.A.M.V.
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Anexa nr. 5
CONDIŢIILE MINIME PENTRU SPITALUL VETERINAR
A. Cu privire la spaţiu:
1. Sală de aşteptare
2. Săli de consultaţii şi tratamente-minim doua, care trebuie sa dispuna de facilitati pentru
spalatul si dezinfectia mainilor.
3. Săli de operaţii-minim doua care trebuie sa dispuna de facilitati pentru spalatul si dezinfectia
mainilor, iar pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor. Participarea altor persoane in afara personalului medical la
efectuarea interventiilor chirurgicale este interzisa. Se vor lua masuri pentru ca orice persoana sa
nu aiba vizibilitate in sala de operatii din exterior sau interior
4.Sala preoperatorie care trebuie sa dispuna de facilitati pentru spalatul si dezinfectia mainilor,
iar pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor
4. Camera pentru sterilizare.
În scopul efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi
materialelor sanitare, la organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a
activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:
a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;
b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi
pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise
şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor
sterile de cele nesterile;
c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind
punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;
d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi
instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
5. Spaţiu pentru depozitarea produselor medicinale veterinare şi altor produse utilizate. In acest
spatiu se va amplasa un termohigrometru pentru inregistrarea temperaturii si umiditatii de doua
ori pe zi.
6. Radiologie-conform legislaţiei specifice elaborate de C.N.C.A.N.
7. Sală terapie intensivă: pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
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8. Laborator. Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice,
examene hormonale, examene coproparazitologice, examene de urină, examene microscopice pe
probe de raclaj, biopsie, puncţie, sânge, urină, etc. Examenele bacteriologice sunt interzise dacă
nu se dispune de hota laminară.
9. Spaţiu pentru spitalizarea animalelor cu boli noninfecţioase: pavimentele, pereţii, tavanele şi
suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
10. Spaţiu pentru spitalizarea animalelor cu boli infecţioase prevăzut cu o cameră de carantină.
Pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
11. Grup sanitar
B. Cu privire la dotare:
1. În scopul asigurării lanţului de frig, spitalul veterinar va fi dotat cu:
a) cel puţin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu
termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de
temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un tabel/registru separat;
b) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor şi un termos
pentru eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccin în cazul în care se practică
deplasarea la domiciliul clientului;
2. Mese de consultaţie
3. Termometru
4. Stetoscop
5. Sterilizator uscat
6. Mese de operaţie din material continu şi rezistent la dezinfectante
7. Ciocan pentru verificarea reflexelor
8. Otoscop
9. Oftalmoscop
10. Refractometru
11. Sonde gastrice
12. Sonde urinare
13. Mijloace de contenţie (botniţe,etc)
14. Bisturiu
15. Foarfeci curbe
16. Foarfeci dreapte
17. Pense anatomice
18. Pense hemostatice
19. Mobilier pentru medicamente
20. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice, stupefiante, psihotrope şi cele folosite la
eutanasie
21. Dulap/spatiu pentru produsele expirate
22. Ace de unica folosinta
23. Seringi de unica folosinta
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24. Vacutainere pentru probele de sange
25. Recipienţi adecvaţi pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, etc)
26. Electrocardiograf
27. Pense intestinale
28. Analizor hematologie
29. Analizor urina
30. Analizor biochimie, inclusiv pentru ionograma.
31. Centrifugă
32. Pulsoximetru
33. Sonde vaginale
34. Speculum vaginal
35. Trusă ortopedie
36. Ecograf
37. Aparat radiologic
38. Negatoscop in cazul in care aparatul nu este digital.
39. Lampă Wood
40. Lampă cu ultraviolete pentru sterilzarea sălii de operaţie
41.Cuşti sau boxe pentru animale (în funcţie de specie)
42. Microscop binocular
43. Lame, lamele
44. Eprubete, stative
45. Coloranţi
46.Trusa mica chirurgie ( pense Pean curbe si drepte , pense Kocher curbe si drepte, pense
anatomice ,pense chirurgicale, portac Mathieu sau Hagedorn , sonde butonate ,sonde canelate,
forfece chirurgicale curbe si drepte, ace de sutura sau materiale de sutura cu ac inclus ,
departatoare ,toc bisturiu nr 3 si nr 4, pense atraumatica tip ”Pensa baraj”,cutie instrumentar)
47.Perna electrica
48. Congelator pentru păstrarea deşeurilor biologice până la livrare.
49.Cantar
50.Monitor pentru marile functii, inclusiv oximetrie si capnografie
51.Tensiometru pentru animale de companie.
52.Sursa de oxigen
53.Echipamente pentru anestezie inhalatorie.
54.Aparat ventilatie pulmonara
55.Injectomat
56.Pompa de perfuzie
57.Incalzitor solutii perfuzabile
58.Trusa mare chirurgie
59.Masina de tuns
60.Unitate de electrochirurgie mono si bipolara
61.Aparat pentru determinarea factorilor de coagulare
62.Echipament de endoscopie:gastroscop, bronhoscop in functie de specii.
63. Cititor pentru microcipuri conform cu standardul ISO 11785
C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de liberă practică (copie) pentru toţi medicii veterinari
2. Registru de consultaţii şi tratamente în format electronic sau pe suport de hârtie pentru
animale de companie si pe suport de hârtie pentru animalele de renta.
3.Registru pentru produsele stupefiante si psihotrope
4. Documentele aferente activităţilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care deţin astfel
de contracte)
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5. Note de intrare-recepţie pentru produsele medicinale veterinare.
6. Tabel/registru pentru inregistrarea temperaturii zilnice (de doua ori/zi)din frigider.
7. Tabel/registru pentru inregistrarea temperaturii zilnice si umiditatii (de doua ori/zi)din spatiul
de depozitare/pastrare a produselor medicinale veterinare.
8. Contract valabil pentru predarea deşeurilor/produselor expirate în vederea distrugerii
D. Cu privire la program:
Spitalul veterinar trebuie să asigure un program permanent (non stop) pe toata durata unui an
calendaristic.
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Anexa nr. 6
CONDIȚII CARE TREBUIE SĂ FIE ÎNDEPLINITE
PENTRU A FI EFECTUATE
ACTIVITĂȚI VETERINARE ÎN SPAȚIILE DIN CADRUL ADĂPOSTURILOR PENTRU
CĂINI
A. Cu privire la spaţiu:
1.Săla de consultaţii şi tratamente care trebuie să dispună de facilități pentru spălatul și
dezinfecția mâinilor.Obligatoriu cu birou professional in cazul in care nu poate fi asigurat separat.
2.Săla de operaţii care trebuie să dispună de facilități pentru spălatul și dezinfecția mâinilor, iar
pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor. Participarea altor persoane in afara personalului medical la
efectuarea interventiilor chirurgicale este interzisa Se vor lua masuri pentru ca orice persoana sa
nu aiba vizibilitate in sala de operatii din exterior sau interior
2.Grup sanitar
B. Cu privire la dotare:
1. În scopul asigurării lanţului de frig, spitalul veterinar va fi dotat cu:cel puţin un frigider cu
compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu termometru pentru monitorizarea
temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi
cuprinse într-un tabel/registru separat;
2. Termometru
3. Stetoscop
4. Sterilizator umed sau uscat
5. Sonde gastrice
6. Mijloace de contenție (botnițe, crosă, etc.).
7. Cântar
8. Cuşti sau boxe pentru animale (în funcţie de specie)
9.Trusă mică chirurgie (pense Pean curbe și drepte, pense Kocher curbe si drepte, pense
anatomice, pense chirurgicale, portac Mathieu sau Hagedorn , sonde butonate ,sonde canelate,
forfece chirurgicale curbe si drepte, ace de sutura sau materiale de sutura cu ac inclus ,
departatoare ,toc bisturiu nr 3 si nr 4, pense atraumatica tip”Pensa baraj”,cutie instrumentar).
10. Mobilier pentru medicamente
11.Dulap cu cheie pentru produsele anestezice, stupefiante, psihotrope şi cele folosite la eutanasie
12. Dulap/spatiu pentru produsele expirate
13. Ace de unică folosinţă
14. Seringi de unică folosinţă
15. Vacutainere pentru probele de sânge
16. Recipienţi adecvaţi pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, flacoane, eprubete
cu dop rodat, placi Petri, etc)
17. Sonde şi pipete vaginale
18. Speculum vaginal
19. Microscop
20.Congelator pentru păstrarea deşeurilor biologice până la livrare.
21.Lampa scialitică / chirurgicală.
22.Mașina de tuns.
23.Masa de consultatie.
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24. Mesa de operaţie din material continu şi rezistent la dezinfectante
25.Cititor pentru microcipuri conform cu standardul ISO 11785
C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de liberă practică (copie) pentru toţi medicii veterinari
2. Registru de consultaţii şi tratamente în format electronic sau pe suport de hârtie pentru animale
de companie și pe suport de hârtie.
3.Registru pentru produsele stupefiante si psihotrope
4. Note de intrare-recepţie pentru produsele medicinale veterinare.
5. Tabel/registru pentru înregistrarea temperaturii zilnice (de două ori/zi) din frigider.
6.Tabel/registru pentru înregistrarea temperaturii zilnice și umidității (de două ori/zi) din spațiul
de depozitare/păstrare a produselor medicinale veterinare.
7. Contract valabil pentru predarea deşeurilor/produselor expirate în vederea distrugerii
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Anexa nr.7
CONTRACT/ACORD PENTRU INTERNAREA ANIMALULUI
Semnarea acestui document de către medicul veterinar curant și de către propriertar este
obligatorie în cazul internării animalului
Date despre animal:
Proprietar (sau reprezentantul acestuia) nume, adresa, date de contact:
Subsemnatul, prin prezenta, solicit ca medicul veterinar . ...............................................................
și / sau colaboratorii săi de la cabinetul/clinica/spitalul................................................................ să
efectueze pentru acest animal urmatoarele activitati:


internare



investigațiile necesare pentru diagnosticare



stabilirea si efectuarea unui tratament medical adecvat



interventii chirurgicale

Suma estimată a acestor activitati este de aproximativ .......................... cu o posibilă variație de
................
În cazul apariției unor complicații sau incidente dificil de prevăzut și/sau în cazul depășirii
tarifelor celor mai importante *,

Autorizez echipa de asistență medicală să implementeze
mijloacele pe care le consideră adecvate sau

Solicit echipei de asistență medicală să respecte cu strictețe
dispozițiile de mai sus și să fiu contactat dacă este necesar ca acestea să fie modificate (cu
asumarea deplină a tuturor consecințelor cauzate de posibilele întârzieri);
Telefon:………………....
Am fost informat că acest animal poate fi, dacă este necesar, tranchilizat sau anesteziat și că acest
lucru implică riscuri (cu atât mai mult dacă animalul este mai în vârstă sau bolnav); că orice
intervenție poate să nu aibă succes, și poate duce la sechele sau complicații.
Echipa de asistență medicală se angajează să acorde o atenție deosebită animalului pe care îl
încredințez. Aceasta va lua toate măsurile necesare pentru a urmări acest caz.
Recunosc că mi s-au comunicat toate informațiile suplimentare pe care le-am solicitat.
Încheiat la ............ .., ...................,
Semnatura:proprietar/detinator........................

Semnatura medic veterinar:.....................

* a se tăia variantele cu care nu sunteți de acord
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