


Medicii veterinari joacă un rol important în protecţia şi 
bunăstarea animalelor, sănătatea animalelor, sănăta-
tea publică, precum şi protecţia mediului şi furnizează 
o gamă largă de servicii.

Acest Cod de bună practică veterinară este un standard 
care specifică etica şi principiile de conduită pentru 
medicii veterinari din Europa, ca şi cerinţele referitoare 
la sistemul de management al calităţii în cadrul unei 
organizaţii veterinare, atunci când aceasta:
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1. Doreşte să-şi optimizeze capacitatea de a oferi 
servicii în conformitate cu:

     legislaţia în vigoare,

     Codul de conduită profesională în vigoare,

     cerinţele clienţilor,

     principiile etice legate de serviciile furnizate 

     şi/sau de animalele aflate în grija sa.

2. Trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a fur-
niza servicii care să ţină în mod constant pasul cu 
cerinţele clienţilor şi cu legislaţia în vigoare.
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Introducere



De aceea, implementarea prezentului Cod este benevolă.

Cerinţele acestui standard sunt concepute astfel încât să 
poată fi aplicate la oricare organizaţie veterinară, indife-
rent de mărimea sau de aria ei de activitate.

Acolo unde vreunul dintre condiţiile acestui standard nu 
pot fi aplicate din cauza naturii unei anume organizaţii şi 
a serviciilor acesteia, se poate lua în consideraţie pentru o 
eventuală excludere. O astfel de excludere nu trebuie să 
afecteze capacitatea sau responsabilitatea organizaţiei de 
a furniza servicii care satisfac cerinţele de reglementare 
aplicabile, ca şi condiţiile etice şi principiile de conduită va-
labile pentru profesia de medic veterinar.

Pe de altă parte, acest Cod stabileşte doar principiile ge-
nerale. Urmează să fie elaborate directive suplimentare 
pentru a acoperi cerinţele speciale care se aplică la diferite 
domenii de activitate ale profesiei de medic veterinar.

Prezentul Cod a fost elaborat sub auspiciile Federaţiei 
Veterinarilor din Europa (FVE) de către medici veterinari 
pentru medici veterinari şi îi va fi conferit statutul de stan-
dard european pentru organizaţiile veterinare.

Obiectivul acestui Cod este să servească drept bază pentru 
organizaţiile membre ale FVE care doresc să implementeze 
propria lor schemă a sistemului de management al calităţii 
/ propriul Cod de bună practică veterinară (GVP).

Pentru organizaţiile membre FVE se va putea face evalua-
rea propriei lor scheme de sistem de management al calită-
ţii / a propriului lor Cod de bună practică veterinară (GVP) 
pentru constatarea conformităţii cu prezentul Cod.

Acest Cod a fost elaborat într-un asemenea mod încât să 
poată fi utilizat ca auxiliar care să contribuie la o certificare  
standard este extras din versiunea din 2000 a standardului 
ISO 9000.

Prevederile acestui standard vin în completarea obligaţiilor 
legale naţionale sau europene, pe care nu le înlocuiesc.

Acest Cod trebuie să fie revizuit cel puţin o dată la 5 ani.

Angajamentul pentru îmbunătăţirea continuă este parte 
integrantă a prezentului Cod.
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Etica și principiile de conduită ale 
medicilor veterinari europeni
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Organizaţiile veterinare care încearcă să implementeze 
acest Cod de bună practică veterinară trebuie să aibă 
grijă ca acei veterinari care sunt membri ai personalului 
lor se conformează cu principiile din acest capitol.

2.A  Medicii veterinari şi animalele

   Medicii veterinari trebuie să facă toate eforturile 
pentru a asigura bunăstarea şi sănătatea animalelor 
aflate în grija lor, indiferent în care secţiune a profesiei 
de medic veterinar lucrează.

   Medicii veterinari trebuie să ţină în permanenţă 
cont de cele cinci libertăţi pentru evaluarea bunăstării 
animalelor.

   Atunci când află de încălcări ale legislaţiei pentru 
bunăstarea animalelor, medicii veterinari  trebuie să 
aducă acest lucru imediat în atenţia proprietarului ani-
malului (animalelor) şi să facă orice le stă în putinţă 
pentru a rezolva problema.

     Medicii veterinari trebuie să trateze cu respect toate 
animalele pe care le au în grijă.

2.B  Medicii veterinari şi clienţii lor

      Medicii veterinari trebuie să promoveze şi să întreţină 
o relaţie bună cu clienţii lor.

     Medicii veterinari trebuie să câştige încrederea clien-
ţilor lor prin comunicare totală şi prin furnizarea infor-
maţiilor corespunzătoare.

    Medicii veterinari trebuie să respecte opiniile clien-
ţilor lor şi să protejeze confidenţialitatea clienţilor lor.

      Medicii veterinari trebuie să răspundă cu promptitu-
dine, complet şi politicos la reclamaţii şi critici.

      Medicii veterinari trebuie să fie conştienţi de diferitele 
nevoi ale clienţilor lor.

2.C  Medicii veterinari şi profesia de medic veterinar

   Medicii veterinari trebuie să se familiarizeze şi să 
respecte legislaţia relevantă şi Codurile de conduită în 
raport cu medicii veterinari ca membri individuali ai 
profesiei de medic veterinar.
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Aceste cerinţe nu prejudi-
ciază etica naţională şi 
principiile de conduită pe 
care trebuie să le respecte 
orice medic veterinar în 
calitatea sa de membru 
al profesiei de medic
veterinar.

Libertatea de a nu suferi 
de foame şi sete. 
Libertatea de a nu suferi 
disconfort.
Libertatea de a nu suferi 
durere, răni şi boli.
Libertatea de a manifesta 
comportamentul normal. 
Libertatea de a nu suferi 
de frică şi stres.

1.

2.
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    Medicii veterinari nu trebuie să provoace desconsidera-
rea profesiei de medic veterinar.

    Medicii veterinari trebuie să promoveze şi să facă efor-
turi pentru menţinerea relaţiilor bune cu colegii lor de 
profesie.

    Medicii veterinari trebuie să asigure integritatea certifi-
cărilor veterinare.

     Medicii veterinari trebuie să menţină şi să continue dez-
voltarea cunoştinţelor şi a priceperii lor profesionale.

     Medicii veterinari, atunci când îndeplinesc atribuţii în bene-
ficiul unei terţe părţi sau al unui alt medic veterinar, trebuie 
să aibă grijă să nu existe nici un conflict de interese şi nu 
trebuie să-şi folosească poziţia pentru a încerca să-şi lăr-
gească clientela ori să dobândească nişte avantaje persona-
le. Atunci când un client îi cere să efectueze o altă însărcinare 
în afară de acestea, medicul veterinar nu trebuie să accepte 
acest lucru fără acordul colegului medic veterinar titular.

2.D  Medicii veterinari şi produsele medicinale

     Medicii veterinari trebuie să înţeleagă şi să se conformeze 
cu obligaţiile lor legale în ceea ce priveşte prescrierea, păs-
trarea în siguranţă, utilizarea, aprovizionarea şi eliminarea 
produselor medicinale.

     Orice problemă legată de manipularea sau administrarea 
de produse medicinale trebuie înregistrată şi abordată în 
conformitate cu principiile şi condiţiile generale de vigilen-
ţă farmacologică. Printre acestea de numără:

      •Raportarea la deţinătorul Autorizaţiei de comercializare 
şi/sau la Autoritatea Competentă cel mai târziu la 15 zile de 
la apariţia evenimentului.

    •Numerele de telefon/adresele deţinătorilor de Auto-
rizaţie de comercializare şi ale Autorităţii Competente în 
chestiune trebuie să fie disponibile în cadrul organizaţiei.

   •Formularele relevante pentru înregistrarea reacţiilor 
adverse, aşa cum sunt ele asigurate de Autoritatea Com-
petentă în chestiune, trebuie să fie disponibile în cadrul 
organizaţiei. Dacă Autoritatea Competentă nu pune la 
dispoziţie aceste formulare, atunci organizaţia veterinară 
trebuie să raporteze evenimentul pe formulare pe care şi 
le întocmeşte singură, cu detalierea tuturor informaţiilor 
relevante.
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2.E  Medicii veterinari şi personalul lor

   Medicii veterinari trebuie să implementeze legislaţia 
relevantă valabilă cu privire la angajatori, angajaţi şi 
proprietarii de firme.

   Medicii veterinari şi personalul lor trebuie să fie asi-
guraţi pentru răspundere juridică şi profesională.

   Medicii veterinari trebuie să încurajeze şi să asigure 
îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor şi priceperii 
profesionale şi/sau tehnice ale personalului lor.

    Toţi angajaţii organizaţiei trebuie să păstreze un nivel 
ridicat de igienă personală şi de curăţenie.

2.F  Medicii veterinari şi siguranţa şi sănătatea la 
locul de muncă

   Medicii veterinari trebuie să asigure siguranţa, sănă-
tatea şi bunăstarea personalului lor, a pacienţilor şi a 
clienţilor, în special în ceea ce priveşte:

   •Manipularea manuală (ridicarea de greutăţi şi restric-
ţionarea)

   •Alunecare, împiedicare şi căzături (protecţie faţă de 
podele ude, suprafeţe accidentate, trepte etc.)

  •Protecţia la incendii (lucrul cu substanţe combusti-
bile, în condiţii de risc de incendii şi de electrocutare)

  •Echipament de lucru (utilizarea adecvată a echipa-
mentului, conştientizarea riscului de electrocutare şi de 
incendii)

   •Substanţe periculoase (raze X, gaze anestezice, pro-
duse farmaceutice şi riscante)

   •Îmbolnăviri legate de activitatea la locul de muncă
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De aceea este responsabilitatea medicului veterinar să ia 
toate măsurile de precauţie rezonabile pentru a-şi proteja 
personalul, pacienţii şi clienţii de aceste probleme, asigu-
rând următoarele condiţii:

   •Incinta să fie sigură

  •Personalul să fie instruit în chestiunile de siguranţă şi 
sănătate la locul de muncă

   •Să fie disponibile măsurile fundamentale de prim ajutor 
şi toţi membrii personalului ştiu unde se găseşte Trusa de 
prim ajutor

  •Personalul să ştie cum se face evacuarea din incintă în 
eventualitatea unui incendiu şi să facă exerciţii de practicare 
a acestor deprinderi

   •Personalul este dotat cu îmbrăcăminte de protecţie, acolo 
unde acest lucru este o condiţie pentru siguranţa persoanelor

    •Personalului şi publicului le sunt aduse la cunoștinţă toate 
riscurile la care pot fi expuşi

2.G  Medicii veterinari şi sănătatea publică

   Medicii veterinari trebuie să caute să asigure cea mai 
bună protecţie a sănătăţii publice.

    În toate cazurile în care este adecvat, medicii veterinari 
trebui să-şi sfătuiască clienţii cu privire la măsurile de redu-
cere la minim a expunerii la agenţi zoonotici, agenţi pato-
geni transmişi prin alimente, la reziduuri, agenţi poluanţi 
(biologici şi chimici) şi cu privire la rezistenţa antimicrobiană.

      Medicii veterinari trebuie să-i facă pe proprietarii de anima-
le să devină conştienţi de responsabilitatea lor faţă de public.

2.H  Medicii veterinari şi mediul

    Medicii veterinari trebuie să încerce să reducă poluarea 
mediului prin evitarea producerii de reziduuri, prin recicla-
re, prin utilizarea articolelor refolosibile acolo unde este 
posibil şi prin eliminarea reziduurilor într-un mod corect.

     Medicii veterinari trebuie să facă eforturi pentru reducerea 
poluării mediului prin utilizarea atentă şi adecvată a dezinfec-
tantelor, a produselor medicinale şi a altor chimicale.

    Medicii veterinari trebuie să urmărească obiectivul res-
ponsabilităţii faţă de mediu prin utilizarea economică a 
energiei şi a apei.
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  Medicii veterinari trebuie să organizeze posibilităţi 
pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşe-
uri, pentru ca acestea să poată fi trimise la staţiile de 
reciclare corespunzătoare.

  Medicii veterinari trebuie să-şi îndrume clienţii să 
arunce şi să elimine reziduurile veterinare într-o mani-
eră care să garanteze siguranţa.

2.I  Medicii veterinari şi autorităţile competente

   Medicii veterinari trebuie să promoveze şi să facă 
eforturi să menţină bunele relaţii cu Autorităţile 
Competente.

  Medicii veterinari trebuie să îndeplinească, ori de 
câte ori este necesar, cu promptitudine şi în confor-
mitate cu instrucţiunile primite, obligaţiile de servicii 
publice pe care le îndeplinesc în numele Autorităţilor 
Competente.

    Atunci când efectuează atribuţii în numele Autorităţi-
lor Competente, medicii veterinari trebuie să se asigure 
că nu există nici un conflict de interese şi nu au voie să 
se folosească de poziţia pe care o deţin pentru a încer-
ca să-şi lărgească clientela sau să dobândească avantaje 
personale.

   Atunci când medicilor veterinari li se cere din partea 
Autorităţilor Competente să îndeplinească însărcinări 
pentru clientul unui alt medic veterinar, iar atunci când 
clientul le cere să execute o altă operaţiune decât aces-
tea, medicii veterinari nu trebuie să accepte fără acor-
dul celuilalt medic veterinar.
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3 Sistemele de management al calităţii 
în cadrul unei organizaţii veterinare

Această parte a Codului oferă un sistem de management 
al calităţii care poate sprijini o organizaţie veterinară care 
doreşte să aibă un asemenea sistem, să îmbunătăţească 
satisfacţia clientului, încurajând organizaţia să analizeze 
cerinţele clienţilor săi şi să definească şi să controleze acti-
vităţile care contribuie la furnizarea unor servicii care sunt 
acceptabile pentru clienţi.

3.A  Cerinţe generale

Organizaţia veterinară trebuie: 
 
    Să-şi identifice procesele şi aplicarea lor în întreaga 
organizaţie

   Să stabilească succesiunea şi interacţiunile acestor 
procese

    Să stabilească criteriile şi metodele necesare pentru a 
garanta că atât execuţia cât şi controlul acestor procese 
sunt eficiente

     Să asigure disponibilitatea resurselor şi a informaţiilor 
necesare pentru a susţine funcţionarea şi monitorizarea 
acestor procese

    Să monitorizeze, să măsoare şi să analizeze aceste 
procese

    Să implementeze îmbunătăţirea continuă a acestor 
procese.

Sistemul de management al calităţii trebuie să fie definit, 
susţinut prin documente, să fie implementat, reexaminat, 
controlat şi ameliorat în mod permanent.

3.B  Condiţii pentru susţinerea prin documente

Documentele care stau la baza sistemului de calitate 
trebuie să cuprindă:

     O declaraţie semnată de către conducere, care să expri-
me strategia de calitate şi angajamentul acesteia.

     Un manual sau o broşură de calitate (scris, susţinut prin 
documentaţie şi actualizat), care să includă procedurile 
justificate prin documente ale sistemului de management 
al calităţii, ca şi descrierea proceselor şi a interacţiunilor 
acestora.

3 4 5

Ceea ce se susţine prin 
documente trebuie să fie 
notat în scris, datat şi 
înregistrat.
Ceea ce este reexaminat 
va fi analizat, evaluat şi 
poate face obiectul unor 
modificări.
Orice modificare face 
obiectul unei actualizări şi 
apoi al unei noi înregistrări, 
prin luarea în consideraţie a 
modificărilor suplimentare 
care pot rezulta din aceasta. 
După care, sistemul este 
controlat.

1.

2.

3.
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   Proceduri (scrise, susţinute prin documente şi actua-
lizate) referitoare la toate procesele care influenţează 
calitatea serviciilor.

   Toate documentele necesare pentru a asigura plani-
ficarea, executarea şi controlul efectiv al respectivelor 
procese.

Nivelul documentaţiei depinde de volumul, extinderea 
şi tipurile de activităţi ale organizaţiei veterinare.

Toate documentele care au influenţă asupra calităţii 
serviciilor trebuie să fie:

   Datate, aprobate înainte de a fi publicate (semnate 
de persoana responsabilă) şi înregistrate,

   Distribuite către personalul implicat în conformitate 
cu liste de repartizare prestabilite,

   Reexaminate, analizate, actualizate în conformitate 
cu o procedură scrisă şi aprobate din nou,

    Accesibile, lizibile şi uşor de identificat în punctele 
de utilizare.

Documentaţia va fi definită, realizată, reexaminată, 
controlată şi îmbunătăţită în mod continuu.

Toate documentele de origine externă (condiţii de re-
glementare cu valabilitate, coduri de etică etc.) trebuie 
să fie identificate şi accesibile, şi trebuie să le se asigure 
controlul.

Trebuie să fie evitată orice folosire neintenţionată a 
unor documente perimate. Dacă aceste documente sunt 
păstrate, ele trebuie identificate într-o formă evidentă.

Înregistrările trebuie păstrate în siguranţă pe o perioadă 
de cinci ani sau mai mult, dacă aşa se cere prin legislaţie, 
în conformitate cu o procedură bazată pe documente. 
Ele trebuie să rămână lizibile, uşor de identificat şi de 
recuperat.
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3.C  Responsabilitatea conducerii
Managementul va trebui să elaboreze o strategie de calita-
te şi să implice şi personalul organizaţiei în această acţiune.

Strategia de calitate trebuie să cuprindă directive strategice 
pentru organizaţie şi trebuie concepută în ideea de a sa-
tisface cerinţele clienţilor, ca şi condiţiile de reglementare 
aplicabile.

Conducerea trebuie să se angajeze în asigurarea succesului 
acestei măsuri.

3.C.a.  CONDUCEREA TREBUIE SĂ ÎNTOCMEASCĂ, SĂ PLANIFICE ŞI 
SĂ SUSŢINĂ PRIN DOCUMENTE O STRATEGIE DE CALITATE ÎNTR-UN
MOD CONSECVENT

Strategia de calitate defineşte obiectivele şi scopurile de 
calitate urmărite a fi realizate în beneficiul clienţilor (îm-
bunătăţirea nivelului de satisfacţie, nevoile latente, com-
petitivitatea), dar şi în beneficiul organizaţiei însăşi (efici-
enţă, profitabilitate).

Obiectivele de calitate ierarhice şi realizabile trebuie defi-
nite într-un mod coerent şi consecvent.

Trebuie definite şi planificate activităţile legate de obiecti-
vele de calitate.

Trebuie să fie luate în consideraţie resursele necesare (fi-
nanciare, materiale, umane).

3.C.b.  TREBUIE SĂ FIE IMPLEMENTAT UN „FOCUS ASUPRA CLIENŢILOR”

Trebuie să se întreprindă măsuri pentru identificarea cli-
enţilor externi şi a părţilor interesate, pentru a determina 
nevoile acestora şi a evalua gradul lor de satisfacţie.

Aceste informaţii trebuie să fie comunicare şi înţelese în 
cadrul organizaţiei.

3.C.c  TREBUIE SĂ FIE IMPLEMENTATĂ O STRATEGIE 
A COMUNICĂRII INTERNE 
Conducerea trebuie să comunice în cadrul organizaţiei stra-
tegia de calitate şi informaţiile legate de calitatea serviciilor.

Conducerea trebuie totdeauna să dea exemplu.

Conducerea trebuie să recunoască eforturile şi realizările 
personalului.

3.C.d  TREBUIE SĂ FIE CLAR DEFINITE RESPONSABILITĂŢILE 
ŞI GRADUL DE AUTORITATE A INDIVIZILOR

Trebuie instituită o schemă organizaţională.
Fiecare membru al personalului trebuie să aibă o bună în-
ţelegere a responsabilităţilor care îi revin.
Persoanele cu responsabilităţi în domeniul calităţii şi cu au-
toritatea de a lua măsurile necesare trebuie să fie numite 
de către conducere.
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3.C.e  REALIZAREA ŞI IMPORTANŢA OBIECTIVELOR ORGANIZAŢIEI 
TREBUIE SĂ FIE REEXAMINATE LA INTERVALE PROGRAMATE

Realizarea obiectivelor trebuie evaluată, iar în acest scop 
trebuie luate în consideraţie rezultatele auditurilor inter-
ne, ale reacţiilor clienţilor, ale analizei de performanţă a 
proceselor şi ale declaraţiilor de nerespectare a condiţiilor.

Strategia organizaţiei trebuie să fie îmbunătăţită (revizu-
iri ale proceselor, revizuiri ale managementului).

3.D  Responsabilitatea de management

Realizarea obiectivelor trebuie să fie evaluată şi în acest 
scop trebuie luate în consideraţie rezultatele auditurilor in-
terne, ale reacţiilor clienţilor, ale analizei de performanţă a 
proceselor şi ale declaraţiilor de nerespectare a condiţiilor.

Trebuie îmbunătăţită strategia organizaţiei (revizuiri ale 
proceselor, revizuiri ale managementului).

3.D.a  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ IMPLEMENTEZE O STRATEGIE 
EFICIENTĂ DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

Organizaţia trebuie să implementeze o strategie eficientă 
de management al resurselor umane, luând în conside-
raţie cerinţele de reglementare, încărcarea estimată cu 
sarcini de muncă, nevoia de forţe de înlocuire, ca şi com-
petenţa personalului.

Pentru fiecare post din schema din cadrul organizaţiei 
trebuie să fie disponibilă fişa postului cu descrierea 
atribuţiilor.

Personalul trebuie recrutat ţinându-se cont de rolul lor la 
locul de muncă şi cu criterii de selecţie adecvate.

Atunci când se recrutează personal nou, organizaţia tre-
buie să aibă grijă ca personalul să fi obţinut calificările ofi-
ciale necesare pentru a aborda şi continua activităţile pentru 
care sunt recrutaţi angajaţii, şi ca aceştia să se conformeze 
cu regulile profesionale care sunt valabile pentru ei.
Pentru personalul nou intrat în organizaţie trebuie să se 
asigure instructajul în interiorul organizaţiei.

Perfecţionarea cunoştinţelor şi a deprinderilor persona-
lului trebuie încurajată şi asigurată printr-un program de 
activitate de dezvoltare cu evaluare continuă şi periodică.

Trebuie instituite şi înregistrate documente în legătură 
cu personalul, cum ar fi contractele de angajare sau acte 
echivalente cu acestea, fişele posturilor, dovezi ale absol-
virii unor calificări oficiale, ale unor activităţi de dezvolta-
re continuă, ca şi ale aprecierilor angajaţilor.

3
Sistemele de management 

al calităţii 
în cadrul unei 

organizaţii veterinare
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3.D.b.  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ IMPLEMENTEZE UN MANAGE-
MENT EFICIENT AL RESURSELOR SALE MATERIALE

3.D.b.1  Incinta şi împrejurimile acesteia

Incinta şi împrejurimile ei trebuie să fie potrivite pentru 
nevoile şi activităţile organizaţiei, ca şi în conformitate cu 
condiţiile de reglementare care i se aplică.

Trebuie să fie înregistrat un plan al incintei şi al împrejuri-
milor acesteia, ca şi al utilizării acestui spaţiu.

Trebuie planificată activitatea de curăţenie şi/sau dezinfec-
ţie a incintei şi a împrejurimilor ei, care va fi susţinută prin 
documente şi va corespunde regulilor de igienă.

Incinta şi împrejurimile ei, ca şi managementul lor, trebuie 
bazate pe documente, trebuie evaluate şi reexaminate la 
intervale planificate.

3.D.b.2  Echipamente (mobile şi imobile)

Echipamentele trebuie să fie adecvate la nevoile şi activi-
tăţile organizaţiei, ca şi în conformitate cu condiţiile de re-
glementare care i se aplică.

Trebuie să fie disponibilă lista echipamentelor şi specifica-
ţiile acestora.

Întreţinerea şi calibrarea echipamentelor trebuie planifica-
te şi susţinute prin documente.

Trebuie planificată, susţinută prin documente şi asigurată 
conformitatea cu regulile de igienă a acţiunilor de curăţire 
a echipamentelor.

Echipamentele şi managementul lor trebuie susţinute prin 
documente, trebuie evaluate şi reexaminate la intervale 
planificate.

3.D.b.1  Procesele de sprijin

Trebuie pus în aplicare un sistem eficient de menţinere a 
unei evidenţe a clienţilor şi a documentelor aferente.

Trebuie să fie disponibilă o bibliotecă de informaţii asupra 
practicilor profesionale curente.

Curăţenia, dezinfectarea şi sterilizarea trebuie să fie organi-
zate în conformitate cu serviciile oferite de organizaţie şi cu 
condiţiile de reglementare şi de igienă valabile pentru ea.

Eliminarea şi evacuarea reziduurilor trebuie organizate 
în conformitate cu cerinţele de reglementare şi de igienă 
aplicabile.



Trebuie organizate şi asigurate măsuri de siguranţă 
corespunzătoare.

Procesele de sprijin şi managementul lor trebuie baza-
te pe documente, evaluate şi reexaminate la intervale 
planificate.

3.D.c  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ IMPLEMENTEZE UN MANAGE-
MENT EFICIENT AL MEDIULUI SĂU DE LUCRU

Trebuie stabilite şi respectate reguli privind sănătatea 
şi siguranţa în cadrul organizaţiei (risc de incendiu şi de 
electrocutare, raze X, produse periculoase, restricţiona-
re, boli legate de activitate …).

Condiţiile de muncă trebuie evaluate la intervale 
planificate.

Trebuie planificate şi susţinute prin documente eva-
luările pentru stabilirea gradului de satisfacţie a 
personalului.

Mediul de lucru şi managementul acestuia trebuie 
bazate pe documente, evaluate şi reexaminate la 
intervale planificate.
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3.E  Realizarea serviciilor
Serviciile veterinare cuprind numeroase activităţi (procese) 
corelate. Identificarea acestora, ca şi aprecierea interacţiu-
nilor lor, permit o coerenţă şi o eficienţă îmbunătăţite ale 
acestor servicii.

3.E.a  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ-ŞI DEFINEASCĂ PROCESELE

Trebuie identificate diferitele procese ale organizaţiei.

Trebuie definite interacţiunile lor. 

3.E.b  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ CUMUNICE CU CLIENTUL

Organizaţia trebuie să identifice cerinţele clientului.

Organizaţia trebuie să ia în consideraţie condiţiile de re-
glementare aferente aplicabile.

Organizaţia trebuie să-l informeze pe client (prospecte ex-
plicative, sistem de reveniri …)

Organizaţia trebuie să înregistreze reclamaţiile clientului.

3.E.c  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ-ŞI JUSTIFICE PROCESELE 
PRIN DOCUMENTE

Trebuie alocate resursele necesare (materiale, echipamen-
te, consumabile, produse medicinale … ) pentru fiecare 
proces.

Trebuie repartizate responsabilităţile pentru fiecare proces 
în parte.

Trebuie să fie disponibile procedurile de execuţie sau in-
strucţiunile de lucru standard.

Trebuie definiţi indicatorii de calitate pentru fiecare proces.

3.E.d  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ-ŞI ADMINISTREZE PROCESELE PE 
ORIZONTALĂ (EVIDENŢELE CLIENŢILOR, PROCEDURILE DE TRATARE 
A CAZURILOR, PRODUSE MEDICINALE ŞI CONSUMABILE, REŢETE, 
CERTIFICATE) ÎNTR-UN MOD CONSECVENT

3.e.D.1  Evidenţa clienţilor
Evidenţele înregistrate trebuie scrise în mod detaliat, lizibil 
şi inteligibil şi în concordanţă cu cerinţele de reglementare 
aplicabile pentru fiecare client.

Trebuie asigurată confidenţialitatea clienţilor.

Evidenţele trebuie să fie organizate, îndosariate şi accesibi-
le în mod constant.

Motivele pentru consultaţie, ca şi concluziile evaluării iniţia-
le trebuie să fie înregistrate în fişa de evidenţă a clientului.

Fişele de evidenţă trebuie să cuprindă toate procedurile 
efectuate în ordinea lor cronologică
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Informaţiile specializate (de ex. analizele de laborator) 
trebuie să fie asociate cu clientul în cauză, ori menţio-
nate ca referinţă în evidenţa clientului.

Informaţiile administrative (facturi neachitate, plăţi amâ-
nate, reclamaţii …) trebuie şi ele să fie asociate cu clientul 
în cauză, ori menţionate ca referinţă în evidenţa clientului.

3.E.d.2  Procedura de abordare a cazurilor
Organizaţia veterinară trebuie să organizeze şi să asigu-
re un sistem de primire continuă a cazurilor. Dacă acest 
lucru nu este posibil, atunci trebuie să existe o proce-
dură bine stabilită pentru trimiterea clienţilor la o altă 
organizaţie veterinară. Informaţiile precise şi inteligibile 
asupra accesului la o altă organizaţie trebuie să fie acce-
sibile prin orice mijloc de comunicaţie normal.

Trebuie să se răspundă prompt şi politicos la toate 
comunicările.

Trebuie să existe o procedură de abordare a cazurilor 
prioritare pentru orice urgenţă.

Dacă una dintre solicitările de asistenţă nu se încadrea-
ză în aria sa de competenţă, organizaţia trebuie să fie 
dispusă şi aptă să trimită cazul la o altă organizaţie.



16

Evaluarea iniţială şi regulată a cazului trebuie să-i fie co-
municată clientului  într-un mod inteligibil.

Clientul trebuie să fie informat despre beneficiile, riscu-
rile şi costurile serviciilor propuse şi înainte de furnizarea 
serviciului trebuie obţinut consimţământul informat al 
clientului.

Organizaţia trebuie să-l informeze pe client despre tarifele 
sale şi să aplice aceste tarife într-un mod consecvent.

Trebuie emise facturi detaliate, care să enumere toate 
serviciile şi produsele furnizate.

Trebuie să fie identificate şi tratate nevoile specifice ale 
animalului (anxietate, durere, bunăstare … ).

Trebuie identificate şi abordate nevoile specifice ale clientului.
Trebuie asigurată continuitatea serviciilor.

3.E.d.3  Produse medicinale şi consumabile

Organizaţiile care ţin un stoc de produse medicinale/
consumabile trebuie să aibă instituite sisteme bazate pe 
documente pentru a se asigura că produsele medicinale/
consumabilele sunt comandate, recepţionate, depozitate, 
administrate, distribuite, prescrise şi distruse într-un mod 
care ţine cont de legislaţia aferentă şi de recomandările 
producătorilor.

Trebuie să se instituie o listă (standard şi cantitate) a pro-
duselor medicinale şi a consumabilelor care trebuie să fie 
permanent în stoc.

Trebuie instituit şi susţinut prin documente controlul sto-
cului (comenzi, recepţia comenzilor, livrarea şi rotaţia). 

Documentele trebuie îndosariate astfel încât să se creeze 
posibilitatea urmăririi lor.

Datele de expirare, timpul de utilizare şi starea produselor 
medicinale trebuie controlare cu regularitate.

Produsele şi furnizorii trebuie selectaţi pe baza unor criterii 
de calitate predefinite. 

3.E.d.4  Reţete

Reţetele trebuie scrise într-un mod precis, inteligibil, şi 
în conformitate cu condiţiile de reglementare care li se 
aplică.

Produsele medicinale trebuie administrate, distribuite sau 
prescrise doar pe baza unui diagnostic probabil, obţinut 
după un examen clinic adecvat al animalului (animalelor) 
sau al unui specimen reprezentativ al grupului de animale 
implicate.
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Este posibil ca cele de mai sus să nu fie necesare pentru 
anumite tipuri de medicamente în cazul fermelor afla-
te sub contract pentru supraveghere veterinară de ruti-
nă (în condiţiile unor protocoale convenite în scris sau
într-un  mod echivalent cu persoanele răspunzătoare 
pentru respectivele animale) şi pentru tratamente an-
tiparazitare preventive de rutină la cabinetele pentru 
animale de companie.

Reţetele trebuie îndosariate într-un asemenea mod în-
cât să se poată institui posibilitatea de urmărire a pro-
duselor şi a serviciilor.

Clienţii trebuie să fie informaţi cu privire la riscul şi 
eventualele efecte secundare în manipularea şi admi-
nistrarea produselor medicinale.

O evaluare de constatare a beneficiilor şi a costurilor 
reţetei prescrise trebuie efectuată în raport cu clientul.

3.E.d.5  Certificate
Certificatele trebuie eliberate pentru scopuri predefini-
te şi trebuie considerate ca o declaraţie a unei stări de 
fapt făcută cu autoritate.

Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a asigura 
integritatea acţiunii de certificare.

Certificatele trebuie scrise într-un mod precis, inteli-
gibil, şi să fie păstrate în siguranţă în conformitate cu 
condiţiile de reglementare aplicabile.

Acolo unde este necesar trebuie folosite documente le-
gale standard.

Certificatele trebuie înregistrate şi îndosariate pentru a 
asigura posibilitatea de a fi urmărite.

3.E.e  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ-ŞI EVALUEZE ŞI SĂ-ŞI REEXA-
MINEZE PERIODIC ECHIPAMENTELE LEGATE DE PROCESELE PE 
CARE LE DESFĂŞOARĂ

Trebuie să fie întocmită o listă a tuturor echipamentelor 
de măsură şi investigaţie.

Echipamentele trebuie inspectate, întreţinute şi cali-
brate cu regularitate.
 
3.E.f  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ-ŞI EVALUAZE ŞI SĂ-ŞI REEXA-
MINEZE PERIODIC PROCESELE ŞI DATELE AFERENTE ACESTORA

Procesele trebuie evaluate şi reexaminate cu regularitate.
Trebuie evaluate şi reexaminate cu regularitate comu-
nicaţiile cu clientul.

Trebuie evaluată şi reexaminată cu regularitate docu-
mentaţia de justificare a proceselor.
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Trebuie evaluate şi reexaminate cu regularitate datele şi infor-
maţiile generate de diferitele procese şi managementul lor.

Trebuie evaluate şi reexaminate cu regularitate comenzile 
şi reglările echipamentelor de măsură şi investigaţie.

3.F  Măsurători, analize şi îmbunătăţiri

3.F.a  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ DETERMINE, SĂ CULEAGĂ ŞI SĂ 
ANALIZEZE DATELE CARE EVALUEAZĂ IMPORTANŢA ŞI EFICACITA-
TEA SERVICIILOR SALE

Trebuie planificate, efectuate şi analizate investigaţii ale 
gradului de satisfacţie.

Trebuie colectate şi analizate plângerile clienţilor.

Trebuie planificate, executate şi analizate acţiuni de audit 
intern.

Trebuie adunate şi analizate date legate de procese şi de 
indicatorii acestora.

Trebuie adunate şi analizate date referitoare la comenzile 
şi reglările echipamentelor de măsură şi investigaţie.

Trebuie adunate şi analizate date referitoare la servicii şi 
produse care nu sunt corespunzătoare.

3.F.b  ORGANIZAŢIA TREBUIE SĂ-ŞI PERFECŢIONEZE PERMANENT 
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Toate datele şi analizele referitoare la paragraful 3.F.a  tre-
buie susţinute prin documente, trebuie înregistrate în evi-
denţe şi comunicate în cadrul organizaţiei.

Toate datele şi analizele legate de revizuirile proceselor de 
management şi ale proceselor de susţinere auxiliară trebu-
ie să se sprijine pe documente, trebuie înregistrate şi comu-
nicate în cadrul organizaţiei.

Trebuie planificate şi realizate întâlniri referitoare la calita-
te pentru reexaminarea şi îmbunătăţirea funcţionării orga-
nizaţiei prin susţinerea implicării personalului.

Trebuie definite, implementate, înregistrate şi reexamina-
te la intervale planificate acţiuni de corectare privind cazu-
rile de elemente care nu sunt conforme, corespunzătoare.

Trebuie definite, implementate, înregistrate şi reexamina-
te la intervale planificate acţiuni de prevenire a situaţiilor 
de lipsă de conformitate.
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3 Definiţii
Autoritate Competentă: autoritatea centrală a unui Stat 
Membru, competentă să efectueze controale veterinare sau 
orice autoritate căreia i-a fost delegată această competenţă.

Conformitate/corespondenţă: îndeplinirea unei cerinţe sau 
condiţii.

Îmbunătăţire permanentă: activitate repetitivă cu scopul 
creşterii capacităţii de îndeplinire a cerinţelor.

Acţiune de corectare: acţiune menită să elimine cauza unei 
situaţii de nonconformitate detectată sau a unei alte situa-
ţii nedorite, în vederea prevenirii repetării acesteia.

Client: beneficiarul unui produs sau al unui serviciu.

Satisfacţia clientului: percepţia pe care o are clientul des-
pre gradul în care au fost îndeplinite cerinţele clientului.

Documentaţie: toate evidenţele, în orice formă ar fi ele (in-
clusiv, dar fără a se limita la, evidenţe în formă scrisă, elec-
tronică, magnetică şi optică, radiografii şi electrocardiogra-
me), care descriu sau înregistrează metodele, desfăşurarea 
şi(sau rezultatele unei activităţi, factorii care afectează o 
activitate, ca şi acţiunile şi măsurile luate.

Sistemul bazat pe documente: un sistem care îi permite 
utilizatorului să adauge date, prin intermediul unor do-
cumente (în formă materială sau electronică), într-un mod 
lizibil şi detaliat, şi să ordoneze datele într-un mod eficient 
şi care face ca datele să fie uşor de extras şi de controlat. 
Sistemul trebuie să aibă un mecanism inclus care să prote-
jeze datele împotriva pierderii sau a schimbării accidentale.

Buna practică veterinară: un standard care asigură ca servi-
ciile furnizate de profesia de medic veterinar să fie produse 
şi controlate în mod consecvent, conform standardelor de 
calitate definite de FVE.

Parte interesată: persoană sau grup care are un interes în 
modul de acţiune, performanţele sau succesele unei organi-
zaţii (de ex. persoane cu interese cum ar fi clienţi, proprie-
tari, personal, furnizori, sindicate, parteneri sau societatea).

Audit intern: evaluarea regulată sau periodică pentru con-
statarea implementării şi a eficienţei sistemului de calitate, 
inclusiv a implementării şi a controalelor asupra eficienţei 
acţiunii de corectare de către un membru independent al 
organizaţiei veterinare în cauză.

Management: activităţi coordonate în scopul dirijării şi al 
controlului unei organizaţii sau al unei persoane răspunză-
toare de activitatea unei organizaţii.



20

Sistem de management: sistem pentru instituirea strategi-
ei şi a obiectivelor şi pentru realizarea acelor obiective.

Lipsa de conformitate: neîndeplinirea unei condiţii sau cerinţe.

Organizaţie: grup de persoane şi facilităţi cu un aranja-
ment de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii.

Carta organizaţională: descriere schematică a sarcinilor, res-
ponsabilităţilor şi organizării ierarhice din cadrul organizaţiei.

Personal: toţi cei angajaţi sau care lucrează pentru o 
organizaţie.

Vigilenţa farmacologică: supravegherea produselor medi-
cinale după ce au fost autorizate.

Aria vigilenţei farmacologice veterinare acoperă:

      Suspiciunea unor reacţii adverse la animale, inclusiv acelea     
care apar când produsele sunt utilizate în afara etichetei.

     Lipsa eficienţei preconizate.
     Reacţii umane la medicamentele veterinare.
     Posibile probleme de mediu
       Încălcări raportate ale limitelor aprobate pentru reziduuri.

Acţiuni de prevenţie: acţiune menită să elimine cauza unei po-
sibile lipse de conformitate sau corespondenţă sau alte situaţii 
cu potenţial nedorit, în scopul prevenirii apariţiei acestora.

Procedură: modul specificat de îndeplinire a unei activităţi 
sau a unui proces.

Proces: set de activităţi reciproc corelate sau care interacţio-
nează, care transformă intrările în sistem în ieşiri din sistem.

Procesele pot fi clasificate după trei tipuri:
     Procese de realizare, care sunt cel mai uşor de identifi-
cat, deoarece ele contribuie direct la furnizarea serviciilor 
(de ex. consultaţie, spitalizare, intervenţie chirurgicală …)
      Procese de susţinere (sprijin), care aduc resursele necesa-
re pentru procesele de realizare (de ex. evidenţele clienţilor, 
datele şi informaţiile ştiinţifice, echipamentele …)
     Procesele de management, care dirijează şi asigură co-
erenţa dintre procesele de realizare şi cele de sprijin, prin 
stabilirea strategiei şi a obiectivelor organizaţiei.

Identificarea proceselor asigură posibilitatea pentru tot per-
sonalul organizaţiei veterinare de a-şi analiza propria activi-
tate, ca şi propriile interacţiuni, şi astfel să îmbunătăţească 
coeziunea sistemului. 
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Manual de calitate: document care declară strategia de 
calitate şi descrie sistemul de calitate al unei organi-
zaţii, enumerând toate protocoalele, instrucţiunile de 
lucru şi formele de evidenţă care sunt instituite la mo-
mentul respectiv, într-un mod ordonat şi clasificat.

Calitate: gradul în care un set de caracteristici inerente 
îndeplineşte cerinţele şi condiţiile.

Strategia de calitate: intenţiile generale şi direcţia unei 
organizaţiei în raport cu calitatea, aşa cum sunt expri-
mate în mod oficial de conducerea organizaţiei.

Cerinţe (condiţii): nevoi sau aşteptări care sunt declara-
te, în general implicite sau obligatorii.

Sistem: set de elemente în corelaţie sau interacţiune.

Posibilitate de urmărire: capacitatea de a urmări is-
toricul, aplicarea sau locaţia a ceea ce este în curs de 
analiză.

Control veterinar: orice verificare fizică şi/sau formali-
tate administrativă, care urmăreşte asigurarea protecţi-
ei, directe sau de alt fel, a sănătăţii publice sau animale.

Organizaţie veterinară: orice organizaţie în care se 
practică orice domeniu din medicina şi/sau ştiinţa ve-
terinară.

Veterinar: Orice deţinător al unei diplome, al unui cer-
tificat sau al unei alte dovezi de calificare oficială în 
medicina veterinară, necesare pentru a iniţia şi a exer-
cita activităţile unui medic veterinar. Acest termen este 
echivalent cu cel de medic veterinar.

Cabinet de practică veterinară: totalitatea clădirilor, a 
infrastructurii, a medicilor veterinari  , a personalului 
auxiliar şi a documentaţiei necesare. Pe de altă parte, 
în Buna Practică Veterinară, termenul de practică vete-
rinară este definit drept orice serviciu veterinar asigu-
rat de o organizaţie veterinară.
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