
ORDIN 89 /2016 

 
  pentru completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor 
farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a 
unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014. 
 

      Văzând Referatul de aprobare nr. 3.548 din 6 iunie 2016 întocmit de Direcţia Generală Sanitară Veterinară 

şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală din cadrul Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. 

b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: 

 

    ART. I 

    Norma sanitară veterinară privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, 

precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor 

din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 541 şi 541 bis din 22 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

 

    1. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: 

 

    "(4^1) Achiziţionarea produselor medicinale veterinare antiparazitare pentru albine, de către 

exploataţiile apicole familiale / stupine înregistrate sanitar veterinar, din depozitele farmaceutice 

veterinare, se efectuează numai pe bază de notă de comandă, vizată, semnată şi parafată de medicul 

veterinar organizat în condiţiile legii, cu care formele asociative apicole legal constituite deţin contract 

de prestări servicii medicale veterinare, conform anexei nr. 3; tratamentele vor fi consemnate în 

registrul de consultaţii şi tratamente deţinut de medicul veterinar care a întocmit nota de comandă." 

 

    2. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 

 

    "(5) Comerţul cu ridicata al produselor medicinale veterinare antiparazitare pentru albine din 

depozitele farmaceutice veterinare se realizează şi către exploataţiile apicole familiale/stupine 

înregistrate sanitar veterinar conform legislaţiei sanitar veterinare în vigoare, membre ale formelor 

asociative apicole, legal constituite." 

 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                       Preşedintele 

 Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare  şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

     Radu Roatiş Cheţan                                                                                 Bucureşti, 5 august 2016.     Nr. 89. 


