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Scrisoare c tre Colegi 
 
Asocia ia Na ional  a Distribuitorilor de 
Produse de uz Veterinar din Romania 

 
Nr. 04 din: 03.03.2014 
 

Stimate Coleg / Stimat  Coleg  
 

Pentru c  sunt multe probleme legate 
în activitatea pe care o desf ura i i 
pentru c  fiecare în parte nu le poate 
rezolva, v  invitam s  v  al tura i 
Asocia iei Na ionale a Distribuitorilor 
de Produse de Uz Veterinar din 
Romania. 

Dac  nu sunte i mul umit / 
mul umit  de modul în care sunte i 
trata i de reprezentan ii Direc iilor 
Sanitare Veterinare i pentru Siguran a 
Alimentelor i v  sim i discriminat / 
discriminat  fa  de medicii veterinari 
care lucreaz  în alte locuri de munc , 
decât farmaciile veterinare, de 
prevederile actelor normative 
referitoare la exercitarea drepturilor i 
competen elor D-voastr  profesionale, 
conferite de diploma de medic 
veterinar pe care o detine i, în func ia 
de medic veterinar farmacist, v  
invit m s  completa i adeziunea 
anexat  acestei scrisori pentru a deveni 
membru a Asocia iei Na ionale a 
Distribuitorilor de Produse de Uz Veterinar 
din Romania. 

Este important pentru D-voastra s  
deveni i membru al ANDPUVR pentru c  
aceasta prin statutul sau are drept obiectiv 
sa va reprezinte legal i s  v  apere 
interesele profesionale, în aceasta etap , în 
rela iile cu Autoritatea Na ional  Sanitar  
Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor la 
elaborarea actelor normative în domeniu.  

În situa ia în care printr-un act normativ 
sunt înc lcate drepturile D-voastr  legale, 

ANDPUVR poate ataca în contencios acel 
act normativ i ob ine suspendarea actiunii 
acestuia.  

In ultimele dou  decenii numarul 
medicilor veterinari- farmacisti a crescut  

de la un an la altul, ajungand in anul 
2013 la num rul de 1175.  

In absenta unei structuri 
organizatorice legale, la nivel national, 
care s  le reprezinte, interesele 
profesionale acestia nu au fost o prioritate 
pentru ANSVSA i alte organisme ale 
profesiei. Marturie a celor afirmate o 
reprezinta si ultimul act normativ emis de 
ANSVSA in domeniu, respectiv Ordinul 
nr.86/16.10.2013.  

Structura organizatoric  legal  care i-a 
asumat rolul de a ap ra intersele tuturor 
distribuitorilor de produse de uz veterinar de 
furaje pentru animale i utilit i pentru 
animalele de companie respectiv societ ile 
comerciale, persoane fizice autorizate i 
medici veterinari care lucreaz  în acestea 
este ANDPUVR.  

Este unanim recunoscut c  într-o 
economie concuren ial  de pia , o 
structura organizatoric  profesional  
reprezentativ  la nivel na ional este o 
necesitate stringent , ca partener legal 
de dialog social. In contextul men ionat 
pentru a v  face oficial auzit  vocea i 
necesit ile profesionale trimiteti 
adeziunea D-voastra de aderare la 
ANDPUVR pe adresa: Prof. Univ. Dr. 
Teu dea Valer, Calea Giule ti 333, Sect. 
6 Bucure ti, pe fax la numerele: 
0212202511; 0212205315 sau prin e-
mail la: valerteusdea@yahoo.com.  

ANDPUVR,  va  fi  cu  atât  mai  
puternic i reprezentativitatea ei mai 
mare, cu cât va avea mai mul i membri. 

Cotizatia, simbolic , pentru medicii 
veterinari, persoanele fizice autorizate 
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este de: 5 lei / luna, iar pentru o farmacie 
sau lan  de farmacii de 10 lei / luna.  

 
Pentru adeziunile Dvs. (ata at mai 

jos), orice am nunte, propuneri i/sau 
alte sugestii pute i apela la tel: 

0744510070 sau la e-mail i fax-uri 
men ionate. 
Cu stima,  
 
Director executiv  
Prof.univ.dr. Valer Teu dea 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A D E Z I U N E 

 

Subsemnatul …………………………………………. în calitate de medic 

veterinar / farmacist la ……........…………..…………………………………, 

îmi exprim prin prezenta dorin a s  devin membru asociat al Asocia iei 

Na ionale a Distribuitorilor de Produse de uz Veterinar din România 

începând cu data de …………………. 

Datele mele de contact sunt urm toarele: 

Adresa ……………………………………………….………………………. 

Telefon ………………….……… 

E-mail …………………………… 

Fax ………………………………. 

 

          Semn tura, 

Data ………… 


