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Rezumat  
 

Este prezentat  sintetic activitatea Asocia iei din ultima perioad , în special lucr rile adun rii generale unde au 
fost prezentate: raportul de activitate pe anul 2011, execu ia bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2011, 
proiectul programului de ac iuni pe 2012 i proiectul de buget de venituri i cheltuieli pe anul 2012. 

 
Abstract 

 
Associations’ work is summarized in the recent period, especially the activity of general assembly, where were 
presented: the activity report for 2011, implementation of the budget income and expenditure for 2011, the draft 
program of action on the 2012 and the draft budget of income and expenditure for the year 2012. 
 

Cel mai important eveniment din via a 
Asocia iei Na ionale a Fabrican ilor de Produse 
de uz Veterinar din România de la inceputul 
anului, a fost reprezentat de Adunarea 
general  din data de 04. 04. 2012. 

Lucr rile Adun rii generale au fost 
prezidate de dl. Prim-Vicepre edinte Ing. chim. 
Constantin Chiurciu, directorul general al 
S.C. Romvac Company SA. 

Pe ordinea de zi a Adun rii generale, s-au 
aflat:  

 raportul de activitate pe anul 2011,  
 execu ia bugetului de venituri i 

cheltuieli pe anul 2011,  
 proiectul programului de ac iuni pe 

2012 i  
 proiectul de buget de venituri i 

cheltuieli pe 2012  
De asemenea s-au mai prezentat i:  
  o informare tehnico - administrativ  

referitoare la planul de prelevare i 
testare a produselor medicinale 
veterinare pe anul 2012,  

 cerin ele privind parametrii 
microbiologici pentru produsele 
medicinale nonsterile i principale 

suri care pot fi luate pentru 
prevenirea instal rii rezisten ei la 
antibiotice. 

Temele au fost prezentate la un înalt nivel 
tiin ific de c tre speciali ti din cadrul 

Institutului pentru Controlul Produselor 
Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar 

(ICPBMUV), în persoana doamnelor doctor, 
Simona Sturzu i Alina Dr ghici. 

În cadrul Adun rii generale a fost aprobat 
bugetul de venituri i cheltuieli pe 2012 i 
Programul de ac iuni pe 2012. 

Dintre prevederile programului de ac iuni 
pe 2012 aprobat se men ioneaz : 

 finan area apari iei în continuare a 
Revistei Medicamentul Veterinar/ 
Veterinary Drug i  
 hot rarea fabrican iilor de produse 
medicinale veterinare autohtoni de a 
face eforturi financiare pentru 
îmbun irea în continuare a calit ii i 
diversit ii gamei de produse oferite. 

Pe aceast  cale suger m speciali tilor, 
medici veterinari sau de alte profesii, s  
contribuie cu lucr ri tiin ifice originale care s  
ridice i mai mult valoarea publica iei Asocia iei  

Mul umim anticipat acelora care vor 
spunde apelului lansat. Suntem încrez tori 
 printr-un efort comun, de suflet, putem 

realiza dezideratul de a realiza în timp 
încadrarea revistei în rândul publica iilor 
Journals - Web of knoledge, pentru a 
demonstra lumii c i în România poate apare 
o revist  Thompson - ISI i în acest domeniu. 

Efortul Dumneavoastr i ob inerea mult 
doritei acredit ri va încununa efortul financiar, 

rinimos al membrilor Asocia iei Na ionale a 
Fabrican ilor de Produse de Uz Veterinar. 

Gândurile mele bune, atât pentru 
speciali ti, cât i pentru finan atori! 
 

 


