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Q1 Prin noul act normativ s-a eliminat dreptul exclusiv al medicului
veterinar pentru "comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor

biologice, antiparazitare de uz special şi medicamentelor de uz
veterinar".Considerați că pierderea acestor drepturi exclusive ale

medicului veterinar este utilă și benefică exercitării profesiei de medic
veterinar?
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93.17% 1,542

6.83% 113

Q2 Prin noul act normativ farmaciile veterinare și punctele farmaceutice
veterinare dacă se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, o

cotă din capitalul social poate fi deținută de un medic veterinar,
indiferent de mărimea acestei cote. Prin urmare ele pot fi înființate de

orice persoană indiferent de profesia deținută.Considerați că dacă
farmaciile veterinare și punctele farmaceutice veterinare vor fi înființate
de către orice persoană indiferent de profesie va avea impact negativ

asupra exercitării profesiei de medic veterinar?
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93.13% 1,545

6.87% 114

Q3 Prin noul act normativ activitatea din cadrul farmaciilor veterinare și
al punctelor farmaceutice veterinare este coordonată de medici
veterinari cu drept de liberă practică. Prin urmare nu mai este

obligatorie prezența medicului veterinar în farmaciile și punctele
farmaceutice veterinare.Considerați că lipsa medicilor veterinari din

farmacii și puncte farmaceutice va afecta piața muncii a acestora și că
proprietarii de animale vor fi lipsiți de informații suplimentare?

Answered: 1,659 Skipped: 11

TOTAL 1,659
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90.95% 1,507

9.05% 150

Q4 Prin noul act normativ produsele biologice de uz veterinar se
comercializează prin orice entitate autorizată sanitar

veterinar.Considerați că posibilitatea comercializării cu amănuntul a
produselor biologice prin orice unitate autorizată sanitar veterinar va
avea impact negativ asupra exercitării profesiei de medic veterinar?

Answered: 1,657 Skipped: 13

TOTAL 1,657
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90.37% 1,502

9.63% 160

Q5 Prin noul act normativ proprietarii ori deținătorii de animale pot
deține și administra produse medicinale veterinare sub supravegherea

medicului veterinar.Considerați că deținerea și administrarea
produselor medicinale veterinare de către proprietarii animalelor va

avea un impact negativ asupra exercitării profesiei de medic veterinar?
Answered: 1,662 Skipped: 8

TOTAL 1,662

Da

Nu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Da

Nu

5 / 5

Ordonanța de Urgență nr. 70 din 05.10.2017 SurveyMonkey


	Q1 Prin noul act normativ s-a eliminat dreptul exclusiv al medicului veterinar pentru "comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special şi medicamentelor de uz veterinar".Considerați că pierderea acestor drepturi exclusive ale medicului veterinar este utilă și benefică exercitării profesiei de medic veterinar?
	Q2 Prin noul act normativ farmaciile veterinare și punctele farmaceutice veterinare dacă se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, o cotă din capitalul social poate fi deținută de un medic veterinar, indiferent de mărimea acestei cote. Prin urmare ele pot fi înființate de orice persoană indiferent de profesia deținută.Considerați că dacă farmaciile veterinare și punctele farmaceutice veterinare vor fi înființate de către orice persoană indiferent de profesie va avea impact negativ asupra exercitării profesiei de medic veterinar?
	Q3 Prin noul act normativ activitatea din cadrul farmaciilor veterinare și al punctelor farmaceutice veterinare este coordonată de medici veterinari cu drept de liberă practică. Prin urmare nu mai este obligatorie prezența medicului veterinar în farmaciile și punctele farmaceutice veterinare.Considerați că lipsa medicilor veterinari din farmacii și puncte farmaceutice va afecta piața muncii a acestora și că proprietarii de animale vor fi lipsiți de informații suplimentare?
	Q4 Prin noul act normativ produsele biologice de uz veterinar se comercializează prin orice entitate autorizată sanitar veterinar.Considerați că posibilitatea comercializării cu amănuntul a produselor biologice prin orice unitate autorizată sanitar veterinar va avea impact negativ asupra exercitării profesiei de medic veterinar?
	Q5 Prin noul act normativ proprietarii ori deținătorii de animale pot deține și administra produse medicinale veterinare sub supravegherea medicului veterinar.Considerați că deținerea și administrarea produselor medicinale veterinare de către proprietarii animalelor va avea un impact negativ asupra exercitării profesiei de medic veterinar?

