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CURRICULUM VITE 
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Dr.Virgil Marcel EFTIMIE - CV

q Grad profesional: Doctor în medicină veterinară (PhD)

q Prezent: Lector – FMV, Universitatea Spiru Haret București, Romania

q Educație/formare profesională: FMV București, Olanda, Belgia, Germania, UK, USA

q Experiență profesională: • inspector/auditor veterinar Comisia Europeană (2009-2014);
• șef serviciu/director - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară (1993-2009); 
• inspector – Comisia Natională de Standarde și Calitate (1983-1993); 
• medic șef abator- Abator păsări Alexandria, Teleorman (1976-1983);
• medic veterinar – Ferma vaci lapte, Bârzești, Laza, Vaslui (1973-1976)

q Experiență practică: transpunerea legislației UE în legislația națională, inspecții/audituri  în 
Europa,  SUA, Canada, Brazilia, Pakistan, India, Argentina, Maroc, Federatia Rusă



Programul de dezvoltare profesională 
continuă – OBIECTIVE GENERALE

q OBIECTIVE GENERALE
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• Prezentarea unor aspecte legislative 
privind Programul de dezvoltare 
profesională continuă și o mai bună
înțelegere a aplicării legislației
• Implementarea în practică a                            
cunoștințelor asimilate la cursuri                                                                      
• Diseminarea către alți colegi - MV din 
teritoriu a cunoștințelor acumulate în
timpul cursurilor                                                                                
• Progres profesional



Programul de dezvoltare profesională 
continuă - ASPECTE LEGISLATIVE (1)

q Legsislația Națională (1)

qProgramul de dezvoltare profesională contiună                                           
se desfășoară în cadrul următoarelor structuri:

§ a) reţeaua veterinară de stat;

§ b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate 
legal;

§ c) instituţiile de învăţământ veterinar autorizate şi 
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;

§ d) alte instituţii publice şi private
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă - ASPECTE LEGISLATIVE (2)

q Legsislația Națională (2)

§ Programul de dezvoltare profesională continuă pentru medicii 
veterinari înscriși în CMV 

§ medici veterinari din servicii publice

§ medici veterinari de liberă practică 

§ medici veterinari salariați ai diferitelor instituții, 
inclusiv de învățământ și cercetare, societăți 
comerciale, asociații și altele cu titlu privat
(clasificare conform Codului de deontologie medicală veterinară, 
Cap.1,art.1,(2))
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă - ASPECTE LEGISLATIVE (3)

q Formarea profesională 

q Formarea profesională a funcționarilor 
publici- Servicii de stat - publice - sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

q Formarea profesionala a personalului care 
desfășoară activităţi sanitar-veterinare de 
liberă practică 
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă - ASPECTE LEGISLATIVE (4) 

q Formarea profesională a funcționarilor publici-servicii de stat

qLegsislația Uniunii Europene (1)

§ Formarea personalului de control (Cap.III, Art. 51, Reg. 
(CE) Nr. 882/2004  Controalele oficiale)

§ Calificarea profesională 

§ medici veterinari oficiali

§ auxiliari oficiali

(Cap.V, A și B, Reg. (CE) Nr. 854/2004  Controalele oficiale privind produsele de 
origine animală)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă - ASPECTE LEGISLATIVE (5) 

q Formarea profesională a funcționarilor publici-servicii de stat

q Legsislația Uniunii Europene (2)

§ Cursuri de formare a personalului Autorității 
Competente din SM responsabil pentru controalele 
oficiale, organizate de Comisia Europeană prin Better 
Training for Safer Food (BTSF)

§ în domeniul sănătății animale 

§ în domeniul siguranței alimentelor și igienei furajelor
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă - LEGEA nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici (1)

q Legsislația Națională – Rețeaua veterinară de stat 

qFormarea profesională a funcționarilor 
publici-servicii de stat   

§LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici, (actualizata în 
2019 prin Legea 156/2018)                              
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă - LEGEA nr. 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici (2)

q LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, (actualizata în 2019 prin Legea 156/2018)  

§ Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și 

îmbunatați în mod continuu abilitățile și pregătirea 

profesională (Statutul funcționarilor publici, Secț. 3, art.50)

§ Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în 

bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor 

publici organizată la inițiativa ori în interesul autorității sau 

instituției publice  (Statutul funcționarilor publici, Secț. 3, art.51)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă - LEGEA nr. 188/1999 privind

Statutul functionarilor publici (3)

q LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
(actualizata în 2019 prin Legea 156/2018)  

§ Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual 
ANFP, in conditiile legii, planul de perfecționare profesională a 
funcționarilor publici, precum și fondurile prevăzute în bugetul 
anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare 
profesională a funcționarilor publici, organizate la initiativa ori în 
interesul autorității sau instituției publice (Statutul funcționarilor 
publici, Secț.3, art.63)

§ Nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi 
finanțate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile 
universitare sau studiile de doctorat (Statutul funcționarilor publici, 
Secț. 3, art.62)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (HG nr. 1066/2008 , Cap.I, art. 3, lit.b)

qLegislație NAȚIONALĂ

§ HG nr. 1066/2008 -

§ ”formare profesională a funcționarilor publici”:

procesul de instruire de tip formare continuă, 

destinat dezvoltării de competențe și abilități 

determinate, în vederea îmbunătățirii calității 

activităților profesionale individuale desfășurate în 

exercitarea prerogativelor de putere publică
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (HG nr. 1066/2008 , Cap.I, art. 1, (1)

qLegislația NAȚIONALĂ privind formarea 
profesională a funcționarilor publici 

§ HG nr. 1066/2008 - SCOP

§ asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a 
cadrului general necesar derulării procesului de 
îmbunătățire continuă a pregătirii profesionale, 
abilităților și competențelor necesare exercitării 
prerogativelor de putere publică, în vederea dezvoltării 
unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, 
eficient și imparțial, în interesul cetățenilor, precum și al 
autorităților și instituțiilor publice din administrația 
publică centrală și locală.
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (HG nr. 1066/2008 , Cap.I, art. 3, lit.i)

qLegislație NAȚIONALĂ

§ HG nr. 1066/2008 - SCOP

§ ”perfecționare” formarea profesională a funcționarilor 

publici destinată dezvoltării acelor competențe și 

aptitudini necesare creșterii calității rezultatelor 

obținute în exercitarea unor atribuții determinate, 

desfășurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp 

relativ restrânsă, cu grupuri-țintă definite în sens larg, 

de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare și 

recunoașterea necesității de formare, și tratând o 

tematică unitară, subsecventă unui domeniu de 

activitate specific;
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (HG nr. 1066/2008 , Cap.II, Secţ.1)

q Modalitățile de realizare a formării profesionale a funcționarilor publici:

§ a) programe de formare organizate și desfășurate de către 
furnizorii de formare profesională, finalizate cu certificat de 
participare sau, după caz, diplomă de absolvire (programe de 
formare specializată sau programe de perfecționare);

§ b) programe de formare organizate și desfășurate sau, după caz, 
aprobate de angajatori în cadrul autorităților și instituțiilor 
publice;

§ c) programe de formare organizate și desfășurate în cadrul 
implementării de proiecte cu finanțare externă;

§ d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (Ordonanţa nr.42/2004, Cap.IV, art.
14, alin.(1), lit.g)

qServicii de stat - publice - sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

§ Elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului de 
instruire/formare profesionala în domeniul sanitar-
veterinar (Ordonanța nr.42/2004, Cap.III, art.9, lit.p)

§ Medicii veterinari oficiali au obligaţi să participe la 
cursuri de instruire în domeniul sanitarveterinar
(Ordonanța nr.42/2004, Cap.IV, art.14, alin.(1), lit.g)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (Ordonanţa nr.42/2004, Cap.XV,
art.51.1,alin.(1))

qServicii de stat - publice - sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

§ În cadrul şcolilor de studii postuniversitare din 
facultăţile evaluate şi aprobate de Comisia 
Europeană se înfiinţează centre de formare 
continuă şi instruire veterinară, cu personalitate 
juridică, în coordonarea Autorităţii
(Ordonanța nr.42/2004, Cap.XV,art.51.1,alin.(1))
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (HG.nr. 1415/2009, art.3, alin.(1),B) 

qServicii de stat - publice - sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor

q În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are următoarele 
atribuții principale în domeniul sanitar-veterinar (A):

§ 40. coordonează și organizează în numele Autorității 
activitatea de formare, instruire și perfecționare a 
personalului implicat în domeniul sanitar-veterinar

§ 41. promovează și coordonează activitatea de instruire 
și perfecționare a personalului în domeniul sanitar-
veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare
(HG.nr. 1415/2009, art.3, alin.(1),A)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (HG.nr. 1415/2009, art.3, alin.(1),B) 

qServicii de stat - publice - sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor

q În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are 
următoarele atribuții principale în domeniul siguranței alimentelor 
(B):

§ 23. promovează și coordonează activitatea de instruire și 
perfecționare a personalului în domeniul siguranței 
alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare în 
domeniul său de activitate, în cadrul universităților acreditate 
în acest sens de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării pe 
bază de protocol sau parteneriat încheiat cu instituțiile de 
învățământ superior acreditate în domeniul siguranței 
alimentelor; (HG.nr. 1415/2009, art.3, alin.(1),B)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (Plan ANSVSA nr.177/15.02.2017) 

qServicii de stat - publice - sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor-
ANSVSA

q Plan Pregătire Profesională pentru anul 2018 pentru 
DSAOA elaborat și avizat/transmis DRU pentru integrare 
în Planul anual al Autgorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (aprobat cu 
nr.177 din 15/02/2017)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă(Legea nr.160/1998, art.14,lit.d)

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (1)

q Congresul Naţional al Medicilor Veterinari are următoarele
atribuţii:

§ adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, 
specializarea şi perfecţionarea medicilor veterinari, 
precum şi criteriile pentru promovarea profesională 
(Legea nr.160/1998, art.14,lit.d)

q Membrii CMV au următoarele drepturi:

§ să participe la formele de perfecţionare profesională 
continuă (Legea nr.160/1998, art.20,lit.g)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă (Legea nr.160/1998, art.2.1, alin.(4))

qActivităţi sanitar-veterinare de liberă practică (2)

§CMV este autoritatea competentă pentru
dezvoltarea profesională continuă din
domeniul veterinar, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare (Legea nr.160/1998, art.2.1, alin.(4))

§Profesiunea de medic veterinar are 
exclusivitate în domeniul de competenţă
instruirea şi educaţia veterinară continuă         
(Legea nr.160/1998, art.4,lit.g)
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Programul de dezvoltare profesională continuă
(Statutul Medicului Veterinar, Cap.I , art.5,(6), 
art.36,Cap.5,art.36,(4))

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (3)

§ CMV din România poate să organizeze cursuri de inițiere, 
calificare, recalificare, perfecționare și specializare cu 
respectarea legislației în vigoare

§ CMVRO poate organiza împreună cu facultățile de medicină 
veterinară cursuri de studii aprofundate pentru medicii 
veterinari, iar certificatul obținut este valid doar pe teritoriul 
României
(Statutul Medicului Veterinar, Cap.V, art.36,(4))

23



Programul de dezvoltare profesională 
continuă (Statutul Medicului Veterinar, 
Subcap.I, art.21,(1), lit.m,l)

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (4)

q Membrii CMV au următoarele drepturi:

§ să participe la manifestările inițiate de organele de 
conducere, la activitățile profesionale ori de pregătire 
profesională inițiate ori organizate de CMV

§ să participe la cursuri și alte forme de dezvoltare 
profesională continuă
(Statutul Medicului Veterinar, Subcap.I, art.21,(1), lit.m,l)
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Programul de dezvoltare profesională continuă
(Statutul Medicului Veterinar, Cap.I , art.5,(1), (2))

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (5)

§ CMV adoptă proceduri proprii, specifice, pentru încurajarea 
dezvoltării profesionale continue și se asigură că medicii 
veterinari din România au posibilitatea să își actualizeze 
cunoștințele, abilitățile și competențele pentru a-și exercita 
profesia în mod sigur și eficient, în pas cu dezvoltările din 
domeniul lor profesional (Statutul Medicului Veterinar, Cap.I, art.5,(1))

§ Medicii veterinari de liberă practică trebuie să urmeze diferite 
forme de educație profesională continuă, pentru realizarea 
numărului de puncte stabilit în acest sens de către CMV
(Statutul Medicului Veterinar, Cap.I, art.5,(2))
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Programul de dezvoltare profesională continuă
(Statutul Medicului Veterinar, Cap.I , art.5,(3)

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (6)

§ Medicii veterinari de liberă practică, în cazul în 
care nu realizează pe parcursul unui an 
calendaristic numărul minim de puncte pentru 
dezvoltarea profesională continuă stabilit de 
Consiliul național al CMV sunt suspendați din 
exercițiul profesiei, până la realizarea numărului 
de puncte respectiv(Statutul Medicului Veterinar, Cap.I, art.5,(3))
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă(Ordonanţa nr.42/2004, art.15, 
alin.(1))

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (7)

§ Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi 
au obligaţiile prevăzute la art. 13 din OG nr.42/2004, 
precum şi cele ce rezultă din contractele pentru 
efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare
publice, încheiate cu DSVSA                                             
(Ordonanța nr.42/2004, art.15, alin.(1))

”Medicul veterinar de liberă practică împuternicit”:                                               
medicul veterinar care are și atribuții și execută și atribuții 
oficiale (Codul de deontologie medicală veterinară, Cap.V,art.53)

27



Programul de dezvoltare profesională 
continuă 

qActivităţi sanitar-veterinare de liberă practică (8)

§ ”Medic veterinar de liberă practică”: medicul 
veterinar care efectuează activități veterinare de 
liberă practică, în condițiile legii
(Statutul Medicului Veterinar, Cap.I, art.17, lit.b)

§ ”Medic veterinar de liberă practică împuternicit”:
medicul veterinar de liberă practică împuternicit de 
către autoritatea veterinară județeană, respectiv a 
mun. București, pe bază de contract, să efectueze 
unele activități veterinare publice, în condițiile legii
(Ordonanța nr.42/2004, anexa 1, (11), Definirea termenilor;                                     
Statutul Medicului Veterinar, Cap.I, art.17, lit.b)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă 

qActivităţi sanitar-veterinare de liberă practică (9)

§ Hotararea Consiliului National  al CMVRO 
nr.80/12.06.2018 privind aprobarea Programului de 
dezvoltare profesională continuă al CMV pentru 
anul 2018 (art.1)

§ Hotararea Consiliului National  nr.80/12.06.2018 
privind aprobarea Programului de dezvoltare 
profesională continuă al CMV pentru anul 2019
(art.1)
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă 

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (10)

q Hotărârea AGMVRO nr.1/26.01.2018 privind constituirea 

Centrului de Educație și Dezvoltare Medicală Veterinară 

Contuinuă 

§ Totalitatea activităților programate de pregătire 

teoretică și practică definite de organizații 

profesionale, pentru medicii veterinari, în vederea 

dobândirii/îmbunătățirii de cunoștințe, abilități și 

aptitudini profesionale cu scopul de a crește 

calitatea actului medical și nivelul de performanță 

în domeniul veterinar
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă 

q Activităţi sanitar-veterinare de liberă practică (11)

q Hotărârea AGMVRO nr.1/26.01.2018 privind constituirea Centrului de 
Educație și Dezvoltare Medicală Veterinară Contuinuă 

§ Cursurile se organizează de către filialele AGMVR, împreună 
cu Consiliile CMVRO, cu sprijinul DSVSA 

§ Filialele AGMVR asigură acordarea atestatelor de participare

§ CMVRO asigură acreditarea activităților cuprinse în 
programele de perfecționare profesională a medicilor 
veterinari 
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă, CMVRO 2018/2019

q Rezultatele Programului de dezvoltare 
profesională continuă, CMVRO 2018/2019 
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Anul de 
curs

Domeniul Număr serii 
curs

Număr 
participanți 

2018 Sănătate animală
45 serii 2825

Igienă și sănătate 
publică veterinară

29 serii 844

2019 Sănătate animală
88 serii 4469

Igienă și sănătate 
publică veterinară

50 serii 968



qCONCLUZII

§ Medicii veterinari trebuie să fie membrii ai CMVRO 
indiferent de statutul profesional, angajați în rețeaua de 
stat sau în sistem privat

§ Medicii veterinari au obligația să participe la diferitele 
forme de perfecționare profesională

§ Medicii veterinari au obligația morală să contribuie la 
progresul medicinii veterinare
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Programul de dezvoltare profesională 
continuă, CMVRO 2018/2019



Vă mulțumesc pentru atenție!!! 

virgilm.eftimie@gmail.com

0745 25 41 41
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