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Rezumat 

 
Prescrierea de către medicii veterinari a substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope reglementate 
de Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și 
psihotrope, precum și a celor care intră sub incidența Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea 
traficului și consumului ilicit de droguri se face exclusiv pe fromulare cu regim special. În plus, legislația 
națională prin Ordinul128/2021 (Prescripția cu regim special) și Ordinul comun 1328/56/2022 reglementează 
modul de eliberare al rețetelor în farmaciile comunitare a medicamentelor de uz uman pe prescripții 
medicale veterinare, cu scopul de a fi utilizate la animale. Pentru o difuziune mai larga, in prezenta lucrare 
sunt redate ideile esentiale prezentate in cadrul cursurilor de educatie continua SNEC-2022, de catre autor. 
 

Abstract 
 
Prescription by veterinarians of narcotic and psychotropic substances and preparations regulated by Law 
no. 339/2005 regarding the legal regime of narcotic and psychotropic plants, substances, and preparations, 
as well as those that fall under Law no. 143/2000 on the prevention and combating of drug trafficking and 
illicit drug consumption is done exclusively on the formulation with a special regime. In addition, national 
legislation through Order 128/2021 (Prescription with the special regime) and Joint Order 1328/56/2022 
regulates the way of issuing prescriptions in community pharmacies of medicines for human use on 
veterinary prescriptions, with the aim of being used in animals. For a wider dissemination, in this paper the 
essential ideas presented in the SNEC-2022 continuing education courses, by the author, are presented. 

 
Conform legislației, printre atribuţiile şi 

responsabilităţile medicului veterinar de azi sunt 
să: 
 cunoască modul de redactare al prescripțiilor 

și să asigure condiţiile de păstrare şi 
eliberare a produselor medicinale veterinare 
existente in farmacie 

 răspundă de activitatea de farmacovigilenţă, 
informând imediat DSVSA, după 
semnalarea de catre proprietarii de animale 
a reacțiilor adverse provocate de produsele 
a.u.v. 

 știe să manipuleze şi să elibereze produse 
toxice, stupefiante şi psihotrope 

 prepare, conserve, elibereze preparate 
magistrale / oficinale şi să răspundă de 
calitatea lor,  

 eticheteze preparatele magistrale şi oficinale 
in conformitate cu prevederile FR. 

 
1 Definitii: Substanță psihotropă (psihogenă): Substanță 
înscrisă în anexele la Convenția asupra substanțelor 
psihotrope din1971 

Legislația conexă 
 Directivele 2001/82/EC și 2004/28/EC 
 Ordinul184/2006 
 Ordinul 58/2010 
 Ordinul128/2021 - Prescripția cu regim 

special 
 Ordinul comun 1328/56/2022 

 
Formularul de prescripție medicală 

 
Legea 339/29.11.2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor 
stupefiante și psihotrope1 aduce informații 
privind eliberarea în farmaciile comunitare a 
medicamentelor de uz uman pe prescripții 
medicale veterinare, cu scopul de a fi utilizate la 
animale. 
 eliberarea conform legii în farmaciile 

comunitare a preparatelor care conțin 
substanțe din tabelul II, respectiv tabelul III 

Substanță stupefiantă (active asupra SNC): Substanță înscrisă 
în anexele la Convenția unică din 1961 a Națiunilor Unite 
asupra substanțelor stupefiante, modificată prin Protocolul din 
1972. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66456 
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din Legea nr.339/2005 prescrise de medicii 
veterinari; 

 eliberarea conform legii în farmaciile 
comunitare a medicamentelor de uz uman în 
baza prescripțiilor medicale emise de medicii 
veterinari, în situaţiile în care nu există un 
produs medicinal veterinar similar autorizat 
pentru a fi comercializat pe piaţa din 
România. 
Prescrierea de către medicii veterinari a 

substanțelor și preparatelor stupefiante și 
psihotrope reglementate de Legea nr. 339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanțelor 
și preparatelor stupefiante și psihotrope, 
precum și a celor care intră sub incidența Legii 
nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea 
traficului și consumului ilicit de droguri se face 
exclusiv pe fromulare cu regim special (acum 

din seriile SPII-A ȘI SPIII-A), care este prevăzut 
în Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, și 
care se vor reține în farmacia comunitară și cea 
veterinară. Prin HG nr. 1915 din 22.12.2006, 
Art. 33:  

(1) Formularele prescripțiilor medicale 
pentru preparatele care conțin substanțe din 
Tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt 
de culoare galbenă (Stupefiante: Fentanil, 
Morfină, Petidină, Sufentanil), iar cele pentru 
preparatele care conțin substanțe din Tabelul 
III din anexa la Legea nr. 339/2005 sunt de 
culoare verde (Stupefiante: Codeină; 
Psihotrope: Aprazolam, Clonazepam, 
Diazepam, Etilmorfină, Fenobarbital, 
Lorazepam, Midazolam).  

In figura 1 sunt prezentate formulare 
utilizabile pentru prescriptiile medicale. 

 

 
Figura 1. Modelele de formulare pentru prescriptiile medical veterinare 

 
Art. 64. Procedurile specifice prevăzute în 

Tabelele I, II și III din Anexa la Legea nr. 
339/2005, care sunt utilizate în medicina 
veterinară, autorizarea pentru depozitare și 
comercializarea preparatelor stupefiante și 
psihotrope utilizate în medicina veterinară, 
autorizarea pentru distrugerea preparatelor 
stupefiante și psihotrope utilizate în medicina 

veterinară, modelul formularului de prescripție 
medicală veterinară și modul de utilizare a 
acesteia, precum și lista preparatelor 
stupefiante și psihotrope utilizate în medicina 
veterinară se stabilesc prin ordinul comun 
1328/56/2022 al președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor și al Ministrului Sănătății 
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Publice.(https://cmvro.ro/files/download/legislat
ie/stupefiante-
psihotrope/Ordin_1328_2022.pdf) 

Multe din alternativele terapeutice pe care le 
au medicii veterinari la îndemână cu descrierea 
datelor tehnice, pot fi găsite pe site-ul Institutului 
pentru Controlul Produselor Biologice şi 

Medicamentelor de Uz Veterinar, ICMBV2 
(http://www.icbmv.ro/ro/).  

Exemple de produse medicinale veterinare 
autorizate care contin substante anestezice, 
tranchilizante, sedative si pentru eutanasie 
(Actualizat ICBMV 20.06.2022) (Tabelul 1) 

 

Tabelul 1. Exemple de produse medicinale veterinare autorizate care contin substante 
anestezice, tranchilizante, sedative si pentru eutanasie (Actualizat ICBMV 20.06.2022) 

Nr. 
crt. 

Denumire produs  
medicinal veterinar 

Substanţa 
activă 

Forma 
Farmaceutică 

Specii ţintă 

1. Vetaketam 100 mg/ ml Ketamina 
clorhidrat 

Soluţie 
injectabilă 

Bovine, Cabaline, Câini, Ovine, Pisici, Suine 
2. Vetased Bovine, Cabaline, Câini, Caprine, Ovine, Pisici, Suine 
3. Ketamidor 100 mg/ml Bovine, Cabaline, Câini, Caprine, Ovine, Pisici, Suine 
4 Narkamon Bio Cabaline, Magari, Caini, Pisici 
5. Ketaminol 10 Animale sălbatice Bovine, Cabaline, Câini, Caprine, 

Hamsteri, Iepuri, Ovine, Păsări, Pisici, Cobai, Suine 
6. Ketamine – Kepro Inj. Câini, Pisici 
7. Anaestamine 100 mg/ml Bovine, cabaline, caini, caprine, hamsteri, iepuri, 

ovine, pisici, porci de Guineea, porcine, soareci si 
sobolani 

8. Ketadorm 100 mg/ml Bovine, Cabaline, Caprine, Ovine, Porcine, Caini, 
Pisici 

9. Ketabel 100 mg/ml Bovine, cabaline, câini, caprine, hamsteri, iepuri, 
ovine, pisici, porci de Guineea, porcine, şoareci, 
şobolani 

10. Ketamin 10% Caini si pisici  
11. Ketalrom 50 Caini si pisici 
12. Ketalrom 100 Cabaline, bovine, ovine, caprine, caini, si pisici 

 

Nr. 
crt. 

Denumire produs  
medicinal veterinar 

Substanță 
activă 

Forma 
farmaceutică Specii ţintă 

1. Solupam 5 mg/ml Diazepam 

Soluţie 
injectabilă 

Caini, Pisici 
2. Bupaq Multidose 0,3 mg/ml 

B
u

pr
en

or
fin

ă
 

cl
o

rh
id

ra
t 

Caini, Pisici  

3. 
Buprecare multidose  
0,3 mg/ml 

Caini, Pisici 

4. Bupaq 0,3 mg/ml Caini, Pisici 

5. 
Bupredine multidose  
0,3 mg/ml 

Cabaline, Caini, Pisici 

6. Synthadon 5 mg/ml 
Metadona  
clorhidrat 

Caini, Pisici 
7. Synthadon 10 mg/ml Caini, Pisici 
8. Insistor 10 mg/ml Caini si pisici 
9. Dormazolam 5 mg/ml Midazolam Cabaline 

 

Nr. 
crt. 

Denumire produs  
medicinal veterinar 

Substanţa 
activă 

Forma 
farmaceutică 

Specii ţintă 

1. Euthasol vet. 400 mg/ml 

P
en

to
b

ar
bi

ta
l s

od
ic

 

Soluţie 
injectabilă 

Caíni, Pisici, Rozătoare, Iepuri, Bovine, Ovine, Caprine, 
Cabaline, Nurci 

2. Exagon 400 mg/ml 

Bovine, Cabaline, Broaşte, Broaşte ţestoase, Caíni, 
Dihori, Hamsteri, Iepuri, Nurcim Păsări, Pisici, Porci de 
Guineea, Porumbei, Şerpi, Şoareci, Şobolani, Şopârle, 
Suine  

3. Euthanimal 20% Porcine, Caprine, Ovine, Bovine, Cabaline, Pisici, Câini 
4. Euthanimal 40% Porcine, Caprine, Ovine, Bovine, Cabaline, Pisici, Câini 

5. Euthoxin 500 mg/ml 
Bovine, broaşte, broaşte ţestoase, cabaline, câini, cobai, 
dihori, gaini, hamsteri, iepuri, nurci, păsări de ornament, 
pisici, porcine, porumbei, şerpi, şoareci, şobolani, şopârle 

6. Repose 500 mg/ml Bovine, cabaline, caini, caprine, iepuri, nurci, ovine, pisici, 
porcine, rozatoare. 

 
2 Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi 
Medicamentelor de Uz Veterinar, ICMBV este autoritatea de 
referinţă la nivel naţional pentru domeniul de competenţă 
specific, este instituţie publică cu personalitate juridică, în 
subordinea tehnică şi administrativă a Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform 

prevederilor OG nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
veterinare, aprobată prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale HG nr.130/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, îşi desfăşoară în conformitate cu 
prevederile Regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare aprobat prin Ordinul preşedintelui ANSVSA. 



Romeo T. Cristina                                                                                                                                                                 Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 
 
                                                                                                                                                                                                             Vol. 16(2):3-14, Decembrie 2022 
 

6 

Art. 3. Prescripțiile se completează integral și 
lizibil. 

1) Orice modificare, dar nu mai mult de 
două modificări, trebuie confirmată prin 
semnătură și ștampilă. Modificările pot fi 
făcute cu condiția neafectării lizibilității 
prescripției.      
2) Prescripția pentru preparatele care 
conțin substanțe din Tabelul II din anexa la 
Legea nr. 339/2005 trebuie prezentată la 
farmacie în cel mult 10 zile de la data 
prescrierii, iar pentru preparatele care 
conțin substanțele din Tabelul III din anexa 
la Legea nr. 339/2005, în cel mult 30 de 
zile. 

Art. 37      
1) O prescripție poate cuprinde cel mult 3 

preparate, inclusiv ale aceluiași 
medicament în maximum 3 forme 
farmaceutice diferite, și numai 
cantitatea de preparate necesare 
tratamentului pentru 30 de zile.      

2) Cantitatea totală de preparate poate fi 
eliberată fracționat, la solicitarea 
pacientului.  

Art. 39  
1) Medicul poate emite o nouă prescripție 
înainte de 30 de zile, pentru același 
pacient, dacă în timpul tratamentului apar 
în starea de sănătate a pacientului 
modificări care impun schimbarea dozei 
sau a medicamentelor, cât și la epuizarea 
dozei prescrise. În cazul utilizării 

produselor a.u.v. de către medicii veterinari 
de liberă practică în cadrul unităților în care 
desfășoară activități de asistență medicală 
veterinară, cât și în cadrul exploatațiilor 
comerciale de animale nu este necesară 
emiterea unei prescripții medicale 
veterinare, dar obligatoriu se va înscrie 
tratamentul administrat în registrul de 
consultații și tratamente.  
În cazul utilizării produselor a.u.v. de către 

medicii veterinari de liberă practică în cadrul 
unităților în care desfășoară activități de 
asistență medicală veterinară, cât și în cadrul 
exploatațiilor comerciale de animale nu este 
necesară emiterea unei prescripții medicale 
veterinare, dar obligatoriu se va înscrie 
tratamentul administrat în registrul de consultații 
și tratamente. Medicii veterinari care eliberează 
prescripții medicale veterinare vor menționa 
seria și numărul acestora în registrul de 
consultații și tratamente.  

Prescripția medicală veterinară (figura 2) 
este valabilă 5 zile de la data emiterii pt. 
produsele medicinale antimicrobiene și 15 zile 
pt. celelalte produse medicinale veterinare 
clasificate a se elibera pe bază de prescripție 
medicală. 

Despre clasificarea AMEG 

Medicii veterinari sunt încurajați să 
consulte clasificarea AMEG înainte de a 
prescrie antibiotice pentru animalele pe care le 
tratează.  

 

 
Figura 2. Modele de prescriptii medical veterinare 
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Sursa: EMA Clasificarea antibioticelor folosite la animale pentru o utilizare prudentă și responsabilă 
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Sursa: EMA Clasificarea antibioticelor folosite la animale pentru o utilizare prudentă și responsabilă 

 

Figura 3. Clasificarea AMEG 
 

Rețetele se eliberează pentru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

              

Substanțe care fac obiectul restricţiilor oficiale: 
narcotice, produse hormonale, furaje 

substanţe active noi, cu o 
rată nouă de administrare 

su
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substanţe care prezintă risc 
potenţial pentru: animal, 

mediu înconjurător sau 
pentru cel care îl 

administrează. 

substanţe ce înaintea folosirii necesită diagnostic veterinar 
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Noua rețetă 
Ord. 128/1.10.2021 pentru modificarea și 
completarea Normei SV cu privire la formularele 
de prescripție medicală cu regim special și 

normele metodologice referitoare la utilizarea 
acestora, aprobată prin Ord. ANSVSA 64/2012. 
(figura 4 si 5) 
 

 
In Tabelul  

   
 

Figura 4. Noul formular de reteta conform Ord. 128/1.10.2021 pentru modificarea și completarea 
Normei SV cu privire la formularele de prescripție medicală cu regim special și normele metodologice 

referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ord. ANSVSA 64/2012 

Inscriptio (Antetul) 

Nomen aegroti 

Signatura (Instructio) 

Designatio materiarum (Ordinatio) 

Nomen medici 
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Figura 5. Noul formular de reteta completat 

 
CMV organizează și gestionează și 

emiterea prescripțiilor medicale veterinare în 
format electronic. În cazul emiterii în acest 
format electronic, prescripția medicală 
veterinară se va emite în trei exemplare:  

• unul pentru proprietar,  
• unul pentru farmacie și  
• unul pentru medicul veterinar emitent. 

În Europa azi medicamentele veterinare pot fi 
prescrise, eliberate și manipulate de trei 
categorii de profesioniști: 

1. Medici veterinari (V),  
2. Farmaciști (P),  

3. Suitably Qualified Person (SQP) 
Ca formulare se cunosc: 

• Prescription Only Medicine – (POM-V)  
• Prescription Only Medicine – (POM-

VPS)  
• Non-Food Animal – (NFA-VPS)  
• Authorised Veterinary Medicine – 

General Sales List (AVM-GSL) 
Medicamentele Small Animal Exemption 
Scheme (SAES) pentru speciile pet (pești de 
acvariu, păsări de colivie, dihori și rozătoare, 
porumbei, animale de terariu) se pot 
comercializa fără rețetă. 

 
 
   

   

 

 

Medicii veterinari trebuie să utilizeze
doar produse medicamentoase
înregistrate pentru fiecare specie de
animale în parte.

Medicul veterinar poate deţine 
stocuri de produse şi poate, în 
anumite condiţii, să aprovizioneze 
direct cu produse veterinare pt. 
tratarea animalelor aflate în grija 
sa.  

Medicamentele POM pot 
fi obţinute numai de la o 
farmacie sau de la un 
medic veterinar 
autorizat.  

Fabricile de furaje, care au licenţă, 
pot deţine premixuri medicamentate 
autorizate în scopul producerii de 
medicamente hrana pentru animale 
(EC Regulation 1831/2003) 

Fermierii pot obţine 
furaje medic amentate 
pentru animale de de la 
fabricile de furaje doar 
pe bază de reţetă. 

În conformitate cu reglementările 
UE, pot fi utilizate numai 
medicamentele pentru care a fost 
stabilit deja MRC (nivelul maxim de 
reziduuri). 

Medicii veterinari trebuie să 
utilizeze doar produse 
medicamentoase înregistrate 
pentru fiecare specie de animale 
în parte.  
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Lista O.I.E. a agentilor antimicrobieni importanti în medicina veterinară este redata Iin Tabelele 2, 
3, 4 si 5 unde sunt redate categoriile de agenti antimicrobieni conform clasificarii OIE 
 

Agenti antimicrobieni de importanta critică (VCIA):  îndeplinesc ambele criterii 1 si 2 

Agenti antimicrobieni foarte importanti (VHIA): îndeplinesc criteriile 1 sau 2 

Agenti antimicrobieni importanti (VIA):  nu indeplinesc nici criteriul 1 nici criteriul  2 
 
Tabelul 2. Agenti antimicrobieni de importanță critică pt. om 
 

Clasa de antibiotice 
Animale 

Om 
Specii Tratament Prevenție 

Promotor 
de creștere 

Aminoglicozide: gentamicina, neomicina, 
streptomicina. 

bovine de carne,  capre, 
păsări, ovine, suine 

    

Peniciline: amoxicilină, ampicilină. 
bovine de carne și lapte, 
păsări, ovine, suine 

    

Cefalosporine, generația IIIa: ceftiofur. 
bovine de carne și lapte, 
păsări, ovine, suine 

    

Glicopeptide:  avoparcina, vancomicina păsări, suine     

Macrolide: eritromicina, tilmicosin, tilosina 
bovine de carne, păsări, 
suine 

    

Quinolone (fluoroquinolone): 
sarafloxacin, enrofloxacin 

bovine de carne, păsări     

Streptogramine: virginiamicin,  
bovine de carne, păsări, 
suine 

    

Carbapeneme, lipopeptide, 
oxazolidinone, cicloserine, thambutol, 
ethionamide, isoniazid, acid para-
aminosalicilic, pyrazinamide 

      

 
Tabelul 3. Antibiotice de mare importanță pentru oameni 
 

Clasa de antibiotice 
Animale 

Om 
Specii Tratament Prevenție 

Promotor 
de creștere 

Cefalosporine, generația a 1 a: 
cefadroxil 

      

Cefalosporine, generația a 2 a: 
cefuroxime 

      

Spectinomicin păsări, suine     

Sulfonamide: sulfadimethoxine, 
sulfamethazine, sulfisoxazole 

bovine de carne, păsări     

Tetracicline: clortetraciclina, 
oxitetraciclina, tetraciclina 

bovine de carne, bovine 
de lapte, albine, păsări, 
ovine, suine, somn, 
păstrăv, somon, homar 

    

Cephamycins, dofazimine, 
monobactams, amino-peniciline, 
antipseudomonal peniciline, sulfone 

      

 
Tabelul 4. Antibiotice importante pentru oameni 
 

Clasa de antibiotice 
Animale 

Om 
Specii Tratament Prevenție 

Promotor  
de creștere 

Polipeptide: bacitracin păsări, suine         
Lincosamide: lincomycin păsări, suine         

 

În cazul în care un produs înregistrat nu există pentru o specie, atunci medicul veterinar poate prescrie 
sau utiliza în mod excepţional, un produs a.u.v. înregistrat pentru o altă specie sau pentru o altă 
afecţiune la aceeaşi specie, sau un produs înregistrat medical pt. utilizare la om. 
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4. Antibiotice care nu se utilizează la oameni 
 

Clasa de antibiotice 
Animale 

Om 
Specii Tratament Prevenție 

Promotor  
de creștere 

Babermycin: flavomycin 
bovine de carne, păsări, 
suine 

    

Ionofori: monensin, salinomycin, 
semduramicin, lasalocid 

bovine de carne, păsări, 
capre, ovine, iepuri 

    

 
Despre clasificarea  ATCvet 

 
Evolutia domeniului au dus la necesitatea 

unei clasificări noi a medicamentelor!  
În consecintă și medicul veterinar român 

trebuie să cunoască elementele clasificării si 
sa fie pregatit pentru implementatra acestei 
clasificari: ATCvet = Anatomical Therapeutic 
Chemical Classification System for Veterinary 
Medicinal Products, 

În sistemul de clasificare Anatomic-
Terapeutic-Chimic (ATC) medicamentele 
sunt clasificate în grupe în functie de: 

- organ sau sistemul tintă 
- proprietățile chimice, 
- proprietățile lor farmacologice și 

terapeutice 
 
Scurt istoric 
 
1975 - prin extinderea documentelor, European    
Pharmaceutical Market Research Association  
(EPhMRA), a fost lansat DURG = Drug  
Utilization Research Group = Grupul de Studiu 
pt. Utilizarea Medicamentelor), (initiat de 
specialistii norvegieni) a sistemului de  
clasificare a medicamentelor ATC. 
1981 - preluat de către OMS,   
1996 - OMS recunoaște necesitatea utilizării 
sistemului de clasificare ATC/DDD ca standard. 

1992 - Prima ediție a Ghidului de clasificare 
ATCvet, urmat de revizii în 1995 și 1999. 

În Codul ATCvet, a fost creat prin 
introducerea literei Q în partea din față a codul 
ATC, medicamentele sunt împărțite în cinci 
niveluri: 

 15 grupuri anatomice (QA-QV), (nivel 1).  
 subîmpărțite în grupe terapeutice (nivel 

2), si  
 trei subgrupuri: chimic / terapeutic / 

farmacologic  (nivelurile 3, 4 și respectiv 
5). 

Grupurile anatomice (MV, Q)  

Nivelul 1 ATC 
QA Tract alimentar şi metabolism           A 
QB Sânge şi organe hematoformatoare         B 
QC Sistem cardiovascular            C 
QD Afecţiuni dermatologice            D 
QG Sistem genito-urinar şi hormoni sexuali    G 
QH Hormoni sistemici, exclusiv hormoni sexuali 
şi insulina              H 
QI Preparate imunologice- 
QJ Antiinfecţioase pentru utilizare sistemică   J 
QL Agenţi antineoplastici şi imunomodulatori L 
QM  Sistem musculo-scheletic            M 
QN Sistem nervos              N 
QP Antiparazitare, insecticide şi repelenţi      P 
QR Sistem respirator              R 
QS Organe senzoriale             S 
QV Diverse                - 
 

Coduri din nivelul 2 ATC - exemple  
 

QJ Antiinfecţioase pentru utilizare sistemică 
QJ51 Antibiotice pentru utilizare intramamară 
QJ54 Antimicobacteriene utilizare i.mamară  
 

Coduri din nivelul 3 - exemple  
 

QJ51 Antibiotice pentru utilizare intramamară  
QJ51F Macrolide şi lincosamide pentru 
utilizare intramamară  
QJ51G Aminoglicozide antibacteriene pentru 
utilizare intramamară 
QJ51R Combinaţii de antibacteriene cu 
utilizare intramamară 
 

Coduri din nivelul 4 - exemple  
 

QJ51R  Combinaţii antibacteriene pt. utilizare 
intramamară  
QJ51RF Macrolide, combinaţii cu alte 
antibacteriene  
QJ51RG Combinaţii de aminoglicozide 
antibacteriene, 
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QJ51RV Combinaţii de antibacteriene şi alte 
medicamente  
 

Coduri din nivelul 5 – exemple 
 

QJ51R F Macrolide, combinaţii cu alte 
antibacteriene  
QJ51RF01 Spiramicina, combinaţii cu alte 
antibacteriene 
 

Exemplu: clasificarea ATC a ampicilinei 
utilizare sistemică: 
 

J - antiinfecţioase generale pt. utilizare 
sistemică (nivel 1, grup anatomic principal)  
01 -Antibacteriene sistemice (nivel 2, grupul 
principal terapeutic)  
C - Beta-lactamine antibacteriene, (nivel 3, 
subgrup terapeutic) 
A - Peniciline cu spectru larg, (nivel 4, 
subgrup chimic/ terapeutic) 
01 - Ampicilina (nivel 5, subgrup pentru 
substanţe chimice).  
 
 Nivelul       0    1    2   4   5 
 Cod ATC       J  01   C   A  01 
 Cod ATCvet   Q   J    01  C  A  01 
 

Sursa: https://www.whocc.no/atcvet/atcvet_index/  
 

Concluzii 
 

Idei principale pentru medicul veterinar 
 
Medicul veterinar trebuie să cunoasca: 

 Când să instituie tratatamente cu 
antibiotice si când nu! 

 De ce antibioticele trebuie luate, în cazul 
unui episod de boală, numai de 
individul(zii) la care acestea au fost 
prescrise.  

 Importanta scrierii/administrării întocmai 
a ordonantelor medicale 

 Medicii veterinari trebuie să prescrie cei 
mai potriviti agenti antimicrobieni 
cunoscand clasificarea lor pe grupe! 

 Medicii veterinari trebuie să cunoască 
modurile principale de actiune ale 
antibioticelor ! 

înainte de orice  tratament, cititi atent 
instrucțiunile produsului folosit! 

 

Puneti accent pe: 
 

 Perioada de asteptare a antibioticului; 
 Dozaj; 
 Boala / Afectiune tratată; 
 Specia la care s-a administrat; 
 Data expirarii si Numărul lotului de 

fabricatie; 
 Starea fiziologică a pacientului (vârstă, 

gestatie etc.) 
 Evitati contaminarea antibioticului 
 Alegeti corect calea de administrare! 

 

Preventia este cheia si se realizează prin: 
 

 Biosecuritate 
 Întretinerea corectă a animalelor 
 Igienă 
 Observatia zilnică 
 Campaniile de vaccinare 
 Identificarea corectă a animalele 

tratate 
 Evidenta corectă în registrul de 

consultatii 
 

Scrieti si respectati prescriptiile din retete si 
dacă e cazul doar dvs. puteti utiliza medicatia 
extra label ! 

 

Notati-vă întotdeauna! 
 

 Dozajul calculat si /sau cresterea 
dozelor si /sau schimbarea frecventei 

 Calea si /sau schimbarea căii de 
administrare 

 Durata si/sau schimbarea duratei 
tratamentului /tintei 

 Specia si/sau schimbarea speciei de 
animal tratată 

 Perioada de asteptare / data terminării 
PA  
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