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Rezumat 
 

Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană în anul 2007, legislaţia naţională în domeniul 
autorizării, distribuţiei şi circulaţiei produselor medicinale veterinare a fost armonizată cu legislaţia Comunitară 
în domeniu respectiv Directiva 2001/82 modificata de Directiva 2004/28 si transpusa prin Ordinul ANSVSA 
nr.187/2007(care a modificat Ordinul ANSVSA nr.69/2005). 

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV) 
reprezintă autoritatea competentă în domeniul autorizării produselor medicinale de uz veterinar, colaborând cu 
instituţiile europene, îndeosebi cu Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA), în privinţa aspectelor legate 
de autorizare şi supravegherea post-autorizare, împreună cu ANSVSA. În  contextul mentionat, reprezentanţii  
ICBMV participă la şedinţele comitetelor şi grupurilor de lucru ale CVMP (Comitetul pentru Produse Medicinale 
de Uz Veterinar) şi ale Grupului de Coordonare pentru Producţia de Recunoaştere Mutuală şi Procedură 
Descentralizată (CMDv), pe diferite domenii de activitate. 

Grupurile de lucru se întrunesc în şedinţe, trimestrial, iar întâlnirile CVMP şi CMDv au loc  lunar, conform 
unui calendar prestabilit. Participarea reprezentanţilor ICBMV la şedinţele de lucru contribuie la îmbunătăţirea 
nivelului de cunoştinţe în domeniile specifice şi menţinerea la zi a informaţiilor de specialitate în domeniul 
produselor medicinale veterinare. De asemenea, informaţiile primite sunt transmise reprezentanţilor industriei 
farmaceutice, pentru implementarea noilor cerinţe în scopul asigurării unui nivel adecvat referitor la calitate, 
siguranţă şi eficacitate, în domeniul produselor medicinale veterinare.   

 

Cuvinte cheie: organisme UE, reglementare, produse medicinale, veterinare 
 

Abstract 
 

 Following the Romania's EU accession in 2007, national legislation licensing, distribution and circulation 
of veterinary medicinal products has been harmonized with relevant Community legislation, namely Directive 
2001/82 amended by Directive 2004/28 and translated by Order of ANSVSA nr.187/2007 (which amended 
the Order ANSVSA nr.69/2005). 

 Institute for the Control of Biological Products and Veterinary Medicines (ICBMV) is the competent 
authority in the licensing of veterinary medicinal products, working with European institutions, notably the 
European Medicines Agency (EMEA), in matters related to the licensing and post-marketing surveillance, 
together with ANSVSA. 

 In the up mentioned context, ICBMV representatives attending to meetings of Working Groups of the 
CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) and the Coordination Group for Mutual 
Recognition production and decentralized procedure (CMDv), on different fields. Working groups are meeting 
in sessions, quarterly, and the CVMP and CMDv Committees meetings are held monthly, according to a 
timetable.  

By participating to the work meetings, the ICBMV representatives have the opportunity to improve their 
knowledge in them specific areas and to receive up to date information in the field of the veterinary medicinal 
products. Also, the information received is transmitted to the Romanian pharmaceutical industry for 
implementing the new UE requirements, to ensure an adequate level of quality, safety and efficacy in the field 
of veterinary medicinal products. 
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Prin schimbul de informaţii cu industria 

farmaceutică autohtonă se doreşte acordarea 
suportului pentru dezvoltarea companiilor 
producătoare din acest domeniu, în vederea 
implementării reglementărilor europene şi 
naţionale, scopul comun al autorităţilor şi al 
companiilor româneşti fiind acela ca industria 
farmaceutică românească să fie competitivă 
pe plan european.   

In continuare se prezintă succint 
organismele UE de reglementare a autorizarii 

si mentinerii pe piata a produselor medicinale 
veterinare la care  reprezentantii ICBMV 
perticipa din partea Romaniei ca stat membru 

 
Agenţia Europeană a Medicamentului  

(EMEA) 
 

Este instituţia responsabilă pentru 
coordonarea resurselor existente şi puse la 
dispoziţia sa de către statele membre ale 
Uniunii Europene, în scopul evaluării, 
supravegherii şi activităţii de farmacovigilenţă, 
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atât pentru produsele medicinale de uz uman, 
cât şi pentru produsele de uz veterinar, pentru 
asigurarea sănătăţii oamenilor şi a animalelor. 
Agenţia cooperează cu statele membre ale 
Uniunii Europene şi cu Comisia Europeană şi 
desfăşoară o serie de activităţi din care 
menţionăm: 
• furnizarea unor recomandări referitoare la 
aspectele legate de calitatea, siguranţa şi 
eficacitatea produselor medicinale; 

• implementarea măsurilor legate de 
supravegherea continuă a calităţii, 
siguranţei şi eficacităţii produselor 
autorizate, pentru a asigura faptul că 
beneficiile utilizării acestora depăşesc 
riscurile asociate; 

• aprobarea limitelor maxime de reziduuri 
(LMR) pentru substanţele active care intră 
în compoziţia medicamentelor de uz 
veterinar utilizate la speciile de interes 
economic; 

• elaborarea ghidurilor de bună practică 
(VICH-GL) pentru evaluarea şi 
supravegherea produselor medicinale şi 
contribuţia, alături de statele membre şi 
Comisia Europeană, la armonizarea 
standardelor de reglementare la nivel 
internaţional. 
Activitatea desfăşurată de EMEA/CVMP 

are la bază criterii ştiinţifice de stabilire a 
conformităţii produselor medicinale veterinare 
cu criteriile referitoare la calitate, siguranţă şi 
eficacitate, în scopul asigurării unei balanţe 
benficiu / risc în favoarea sănătăţii animale şi 
a sănătăţii publice.   

Activitatea ştiinţifică a EMEA este 
structurată într-un număr de 6 comitete 
ştiinţifice, dintre care, pentru domeniul 
produselor medicinale de uz veterinar, îşi 
desfăşoară activitatea Comitetul pentru 
Produse Medicinale de Uz Veterinar (CVMP) 
si Grupul de Coordonare pentru Procedura de 
Recunoaştere Mutuală şi Procedura 
Descentralizată (CMDv) 

Comitetul pentru Produse Medicinale 
de Uz Veterinar (CVMP) este responsabil 
pentru formularea opiniilor EMEA referitor la 
toate problemele legate de produsele 
medicinale veterinare, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr.726/2004.  

CVMP are atribuţii în: 
- autorizarea produselor medicinale de uz 

veterinar, fiind responsabil pentru efectuarea 
evaluării solicitării de obţinere a autorizaţiei 
valabile pe întreg teritoriul Comunităţii 
Europene (procedura centralizată - CP); 

• activităţile post-autorizare, evaluarea 
modificărilor (“variaţii”) sau extinderilor 
aduse autorizaţiilor de comercializare 
acordate prin procedura centralizată; 

• arbitrajul eventualelor situaţii 
conflictuale dintre statele membre, pe 
parcursul procedurilor de recunoaştere 
mutuală şi descentralizată;    

• aprobarea ghidurilor ştiinţifice şi de 
reglementare elaborate în cadrul 
grupurilor de lucru, pentru industria 
farmaceutică veterinară; 

• evaluarea solicitărilor referitoare la 
stabilirea limitelor maxime de reziduuri 
pentru substanţe incluse în produse 
destinate administrării la specii de 
interes economic şi elaborarea unor  
propuneri  care se înainteaza Comisiei 
Europene pentru aprobare; 

• cooperarea cu parteneri internaţionali 
referitor la armonizarea cerinţelor de 
reglementare pentru produsele 
medicinale de uz veterinar; 

• activitatea de farmacovigilenţă, prin 
monitorizarea problemelor potenţiale 
legate de siguranţă şi după caz, 
recomandă Comisiei Europene 
modificări ale autorizaţiilor  de punere 
pe piaţă sau suspendare/retragere a 
produselor de pe piaţă; 

CVMP îşi desfăşoară activitatea prin 6 
grupuri de lucru permanente si/sau 3 
temporare, compuse din membrii cu 
experienţă şi competenta  în domeniul 
ştiinţific, specific acestora. În activitatea 
desfăşurată, CVMP consultă grupurile sale de 
lucru cu privire la un anumit domeniu de 
activitate, prin delegarea unor sarcini către 
aceste grupuri de lucru, asociate cu evaluarea  
solicitărilor de obţinere a autorizaţiilor de 
comercializare sau întocmirea şi revizuirea 
unor ghiduri ştiinţifice. 

Grupurile de lucru permanente ale 
CVMP: 
• Grupul de lucru pentru eficacitate; 
• Grupul de lucru pentru produse 
imunologice; 

• Grupul de lucru CHPM/CVPM pt. calitate; 
• Grupul de lucru pentru farmacovigilenţă; 
• Grupul de lucru pentru consiliere 
ştiinţifică; 

• Grupul de lucru pentru siguranţă. 
 

1.  Grupul de lucru pentru Eficacitate 
(EWP–V)

 
Acest grup de lucru furnizează 

recomandări CVMP cu privire la aspectele 
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referitoare la eficacitatea produselor 
medicinale veterinare.  

De asemenea, la solicitarea CVMP, 
grupul de lucru pentru eficacitate este implicat 
în: 

• activităţi legate de probleme specifice,  
• elaborarea, revizuirea şi actualizarea 
ghidurilor ştiinţifice internaţionale  

• organizarea sesiunilor de instruire pe 
probleme specifice,  

• furnizarea de consiliere ştiinţifică 
referitor la aspecte generale şi specifice 
unui anumit produs. 

Problemele adresate grupului de lucru pot 
fi dezbătute şi de alte grupuri de lucru, Grupul 
de Coordonare pentru Procedura de 
Recunoaştere Mutuală şi Procedura 
Descentralizată (CMDv), statele membre UE 
şi alte părţi interesate. 

Grupul de lucru poate contribui la 
desfăşurarea unor sesiuni de instruire a 
evaluatorilor din cadrul autorităţilor naţionale 
competente, referitor la evaluarea eficacităţii 
produselor medicinale de uz veterinar. 

 2. Grupul de lucru pentru Produse 
Imunologice 

(IWP)
 

Grupul de lucru furnizează recomandări 
CVMP cu privire la aspectele referitoare la 
produsele medicinale veterinare imunologice 
respectiv : 

• elaborarea, revizuirea şi actualizarea 
ghidurilor specifice,  

• participarea la evaluarea dosarelor  
produselor supuse autorizarii,  

• asigurarea de consiliere ştiinţifică la 
solicitarea CVMP, CMDv,  

• participarea la sesiunile de instruire pe 
probleme specifice,  

• colaborarea cu alte grupuri de lucru din 
cadrul EMEA şi alte părţi interesate, 
pentru asigurarea unei abordări unitare 
în elaborarea cerinţelor europene pentru 
reglementarea autorizării acestor 
produse asa cum sunt : 

• IFAH Europe (Federaţia Internaţională 
pentru Sănătate Animală, Europa), care 
reprezintă producătorii de medicamente, 
produse imunologice şi alte produse de 
uz veterinar;  

• Directoratul European pentru Calitatea 
Medicamentelor (EDQM). 

3. Grupul de lucru comun CHMP/CVMP 
pentru Calitate 

(QWP)
 

Acest grup de lucru formuleaza 
recomandări cu privire la aspectele legate 
direct sau indirect de calitatea produselor 
medicinale de uz uman / uz veterinar. 

Obiectivul general al grupului de lucru este 
asigurarea unui forum pentru dialogul dintre 
experţii/evaluatorii din domeniul farmaceutic, 
pentru realizarea unei abordări armonizate pe 
problemele de calitate, evitarea divergenţelor 
la nivel naţional în evaluarea calităţii 
produselor medicinale şi interpretarea 
ghidurilor specifice. 

Grupul de lucru este implicat în:  

• elaborarea, revizuirea şi actualizarea 
ghidurilor referitoare la calitate;  

• evaluarea solicitărilor de obţinere a unei 
autorizaţii de punere pe piaţă prin 
procedura centralizată;  

• furnizarea de consiliere ştiinţifică în 
domeniul calităţii produselor medicinale;  

• comunicarea cu părţile interesate, 
cooperare interanţională; 

• instruirea evaluatorilor pe probleme de 
calitate. 

O altă activitate desfăşurată de grupul de 
lucru sunt colaborările cu:  

• Directoratul European pentru Calitatea 
Medicamentelor (EDQM): 

• Farmacopeea Europeană (monografii şi 
metode generale, terminologie, 
impurităţi, scheme de certificare) 

• Reţeaua OMCL (Laboratoare Oficiale 
de Control al Medicamentelor) - trecere 
în revistă şi comentarii referitoare la 
rezultatele testării produselor autorizate 
prin procedura centralizată şi studii de 
supraveghere a pieţei. 

4. Grupul de lucru pentru 
farmacovigilenţă 

(PhVWP – V)
 

Acest grup de lucru gestioneaza datele 
referitoare la siguranţa produselor medicinale 
veterinare autorizate în Uniunea Europeană şi 
investigarea reacţiilor adverse semnalate, în 
scopul identificării, evaluării, gestionării şi 
comunicării riscurilor prezentate pentru 
sănătatea animalelor şi a oamenilor.  

Grupul de lucru pentru farmacovigilenţă 
este implicat în supravegherea generală a 
reacţiilor adverse ale acestor produse, din 
punctul de vedere al cerinţelor de raportare 
electronică a acestor reacţii şi centralizarea 
datelor pentru toate produsele într-o bază de 
date comună.  

În timp ce grupul de lucru are 
responsabilitatea deciziilor şi modului de 
acţiune în cazul produselor autorizate 
centralizat, pentru cazul produselor autorizate 
prin procedură, de recunoaştere mutuală, 
procedura descentralizată,procedura 
nationala, fiecare stat membru (SM) este 
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responsabil pentru aceste acţiuni. Activităţile 
desfăşurate în cadrul grupului se refera la: 

• evaluarea riscurilor potenţiale care 
rezultă din raportarea spontană a unor 
reacţii adverse 

• furnizează la solicitarea CVMP a 
recomandărilor referitoare la: rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa 
(PSUR), consiliere ştiinţifică pentru 
studilei de siguranţă post-autorizare, la 
planuri de gestionare a riscului asociat 
utlizării produselor, la elaborarea şi 
revizuirea ghidurilor specifice,la  
instruirea persoanelor implicate în acest 
tip de activitate. 

5. Grupul de lucru pentru Consiliere 
Ftiinţifică 

(SAWP-V)
 

Acest grup de lucru a fost înfiinţat pentru a 
furniza consiliere stiintifica  cu privire la toate 
aspectele referitoare la produsele medicinale 
veterinare (inclusiv limite maxime de reziduuri, 
specii minore şi utilizare minoră), indiferent 
dacă produsul este autorizat prin procedură 
centralizată sau prin alt tip de procedură 
comunitara. 

Grupul de lucru sprijină CVMP/CMDv în 
furnizarea recomandărilor ştiinţifice referitoare 
la :   

• specii minore şi utilizări minore „MUMS” 
• interpretarea ştiinţifică a ghidurilor, 
• identificarea necesitatii de elaborare a 
ghidurilor noi, 

• colaborarea cu alte organisme ştiinţifice 
(US FDA) si/sau  reprezentanţi ai 
industriei farmaceutice 

6. Grupul de lucru pentru Siguranţă 
(SWP-V) 

Grupul de lucru furnizează recomandări 
comitelelor,cu privire la aspectele legate direct 
sau indirect de siguranţa produselor 
medicinale veterinare. De asemenea, la 
solicitarea CVMP, grupul de lucru pentru 
siguranţă este implicat în activităţi legate de 
probleme specifice: 

• elaborarea, revizuirea şi actualizarea 
ghidurilor ştiinţifice, în principal în cadrul 
armonizării internaţionale (VICH), 

• furnizarea de consiliere ştiinţifică 
referitor la aspecte generale şi specifice 
unui anumit produs, 

• formularea de răspunsuri la întrebările 
adresate CVMP de către reprezentanţii 
companiilor de produse medicinale 
referitor la interpretarea ghidurilor şi a 
aspectelor legate de siguranţă, 

• colaborarea cu părţile interesate 
(asociaţii ale consumatorilor, asociaţii 

ale producătorilor de medicamente de 
uz veterinar, farmacişti, etc.) şi cu alte 
grupuri de lucru, pe probleme legate de 
siguranţă, 

• asigurarea de consiliere ştiinţifică pe 
probleme legate de siguranţă pentru 
Grupul de Coordonare pentru 
Procedura de Recunoaştere Mutuală şi 
Procedura Descentralizată (CMDv), la 
cerere, prin intermediul CVMP,  

• participarea la instruirea evaluatorilor pe 
probleme de siguranţă 

În situaţiile în care este necesară o 
activitate temporară sau de natură ad-hoc, 
CVMP poate stabili grupuri temporare de 
lucru, implicate în subiecte ştiinţifice 
specifice, pregătirea răspunsurilor la întrebări 
specifice adresate de către CVMP sau 
întocmirea ori revizuirea ghidurilor ştiinţifice 
aferente.  

B. Grupurile de lucru temporare CVMP 
sunt: 

• Grupul de lucru pentru Evaluarea 
Riscului pentru Mediu (ERAWP) 

 

• Grupul de lucru pentru Consiliere 
Jtiinţifică referitoare la Antimicrobiene 
(SAGAM) 

 

• Grupul de lucru pentru Revizuirea 
Calităţii Documentelor (QRD)  

 

• Grupul de Coordonare pentru 
Procedura de Recunoaştere Mutuală şi 
Procedura Descentralizată (CMDv) 

 

Acest grup de lucru a fost infiintat pe baza 
legislaţiei farmaceutice revizuite (Directiva 
2004/28/CE care modifică Directiva 
2001/82/CE) şi îşi desfăşoară activitatea din 
noiembrie 2005. 

Grupul are ca obiectiv examinarea 
întrebărilor/dezacordurilor apărute în cursul 
procedurii de examinare a unei solicitări de 
obţinere a autorizaţiei de comercializare în 
două sau mai multe state membre, conform 
procedurii de recunoaştere mutuală sau 
procedurii descentralizate. 

CMDv dezbate dezacordurile apărute 
între statele membre implicate, în legătură cu 
raportul de evaluare, rezumatul 
caracteristicilor produsului, etichetare, 
prospect – în legătură cu posibilul risc pentru 
sănătatea omului, sănătatea animalelor sau 
mediului. rin participarea reprezentanţilor 
ICBMV la şedinţele de lucru ale comitetelor 
ştiinţifice din cadrul EMEA, prin schimbul de 
informaţii şi colaborarea cu companiile 
farmaceutice, se asigură sprijinul pentru 
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dezvoltarea acestora, în scopul aplicării 
cerinţelor europene în domeniu. 

Necesitatea cooperării permanente dintre 
autorităţile de reglementare din domeniul 
medicamentului veterinar şi companiile 
româneşti de profil trebuie văzută ca o 
condiție obigatorie și esențială care trebuie 
derulată în continuare de către organismele 
de profil din țara noastră spre asigurarea 
deplinei funcționalizări legislative și tehnice în 
domeniul produselor de uz veterinar. 

Aceasta în scopul atingerii obiectivelor 
comune de promovare a unor produse care 
să satisfacă cerinţele pieţei, referitoare la 
siguranţă, calitate şi eficacitate, urmărindu-se 
astfel asigurarea şi menţinerea unui echilibru 
între beneficiile şi riscurile utilizării unui 
produs medicinal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


