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Rezumat 

 
Procesul de autorizare a produselor medicinale veterinare este un proces complex, laborios care se 

realizeaza in mai multe etape prin proceduri centalizate, comunitare sau naționale în respectul Directivei 
2001/82/EC amendata de Directiva 2004/28/EC; Regulamentul 726/2004; Ordinul 57/2009 și a Ghidurilor 
specifice.  

Evaluatorul, persoana care are dreptul să recomande acordarea / neacordarea autorizatiei de 
comercializare a produselor medicinale veterinare. 

În lucrare sunt prezentate etapele procesului de autorizare a produselor medicinale veterinare precum și 
variantele de aplicație posibile. 

 

Cuvinte cheie: autorizare, proceduri, medicamente veterinare 
 

Abstract 
 
The authorization process of veterinary medicinal products is an complex and laborious process, which is 

accomplished thru multiple stages and by centralized procedures, communitary or nationals in the respect of 
2001/82/EC Directive amended by the 2004/28/EC Directive; the 726/2004 Regulation;  the 57/2009 Order 
and by the specific Guidelines.  

The Assessor is a person who has the right to recommend the granting or denial of veterinary medicine 
products marketing authorization.  

In the paper are presented the veterinary medicine products’ authorization’s process stages as well the 
possible authorization’s application type versions.  
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Procesul de autorizare a produselor 

medicinale veterinare este un proces 
complex, deosebit de laborios care se 
realizeaza in mai multe etape: 

 

1.  ETAPA I:  
Depunerea si inregistrarea cererii de 

autoriare a produsului medicinal veterinar la 
autoritatea competenta; 

 

2.  ETAPA a IIa: 
Validarea procedurii.  
Acest proces consta in efectuarea unei 

evaluari primare a documentatiei tehnice a 
produsului pentru care se face aplicatia.  

Etapa se poate incheia cu declararea 
“valida” a procedurii, sau din contra, 
“invalida”, cand are loc respingerea cererii 
de autorizare a produsului medicinal 
veterinar. 

 

3.  ETAPA a IIIa:  
Evaluarea documentatiei tehnice a 

produsului medicinal veterinar.  
Daca aplicația pentru care s-a facut 

cererea a fost admisa prin declararea valida 
a procedurii, incepe procesul de evaluare, 
care se poate incheia cu acordarea 
autorizatiei de comercializare pentru 

produsul respectiv, sau respingerea cererii de 
autorizare. 

4.  ETAPA a IVa:  
Eliberarea autorizatiei de comercializare.  
Orice aplicant are dreptul si posibilitatea sa 

opteze pentru una din următoarele proceduri 
de autorizare: 

a. Procedura centralizata:  
Documentatia tehnica a produsului pentru 

care se face aplicatia va fi evaluate la nivel 
EMEA de experti nominalizati la nivel 
comunitar. Autorizatia pe care o va primi acel 
produs medicinal veterinar va fi recunoscuta 
de toate statele membre  UE. 

b. Proceduri comunitare: 
 

Descentralisated Procedure 
(DCP):  

 Se aplica produselor medicinale veterinare 
care nu au mai fost autorizate pana in acel 
moment in nici un stat membru si care va fi 
evaluat si autorizat concomitent in mai multe 
state membre care vor fi alese de aplicant. 
 

Mutual Recognition Procedure 
(MRP):  

Se aplica produselor medicinale veterinare 
care au fost autorizate pana in acel moment in 
cel putin un stat membru, dar pe care 
producatorul / aplicantul vrea sa il autorizeze si 
in alte state membre. 



Alina Karina Drăghici & Lollita Taban                                                                                                            Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 

Year 3, �o. 2. �ov. 2009 

 

 77 

c. Procedura națională:  
Autorizatia de comercializare pe care 

produsul pentru care se face aplicatia o 
primeste va fi recunoscuta numai pe 
teritoriul acelei tari. 

La aceste tipuri de proceduri se adauga: 
 

• reautorizarea 
• variatia (de tip Ia, sau IB si de tip II) 
• extinderea. 

 

Procesul de evaluare a documentatiei 
tehnice este foarte complex.  

Este un act de raspundere si se 
realizeaza in baza legislatiei europene. 

Evaluatorul, persoana care are dreptul 
să recomande acordarea/neacordarea 
autorizatiei de comercializare a produselor 
medicinale veterinare, își desfașoară 
activitatea în conformitate cu: 

 

• Directiva 2001/82/EC amendata de 
Directiva 2004/28/EC; 

• Regulamentul 726/2004; 
• Ordinul 57/2009; 
• Ghidurile specifice. 
 

Evaluarea documentatiei tehnice a 
produselor medicinale veterinare se face in 
mod diferentiat, functie de tipul de aplicatia 
pe care il solicita aplicantul. 

Optiunea sa legată de tipul de aplicatie il 
face cunoscut evaluatorului prin completarea 
formularului de solicitare “Application 
Form”, punctul 1.3. 

 

1. Aplicatie in conformitate cu 
Articolul 12 (3) din Directiva 2001/82/EC 
amendata de Directiva 2004/28/EC. 
 

Se cunosc doua situatii: 
 

a. cand substanta activă este noua  
se apeleaza la procedura centralizata; 
b, cand substanta activă e cunoscuta  
se poate utiliza orice tip de procedura. 
 

In conformitate cu acest articol, 
aplicantul trebuie sa furnizeze documentatia 
tehnica a produsului medicinal pentru care 
face aplicatia si care trebuie sa cuprinda: 

• Teste proprii farmaceutice fizico-
chimice, biologie sau microbiologice; 

• Studii proprii de siguranta si reziduuri; 
• Experimente proprii pre-clinice si 
clinice; 

• Teste proprii de evaluare a riscului de 
mediu; 

• Bibliografie care sa vina in sprijinul 
rezultatelor testelor si experimentelor 
anterioare.  

 

2. Aplicatie in conformitate cu 
Articolul 13 (1) din Directiva 2001/82/EC 

amendata de Directiva 2004/28/EC – asa 
numitele aplicatii generice. 
 

In cazul acestui tip de aplicatie se discuta 
de 2 categorii de produse: 

 

a. Produsul de referinta 
 Produs cu eficacitate si siguranta 
cunoscuta si recunoscuta, autorizat in 
Comunitate de cel putin 8 ani si comercializat 
de cel putin 10 ani.  

Exceptie fac produsele utiliate pentru 
tratamentul bolilor la albine si pesti care 
trebuie sa fi fost comercializate de 13 ani. 
 

b. Produsul generic 
Produsul pentru care se face aplicatia, 

care are aceeasi compozitie calitativa si 
cantitativa in substanta activa, aceeasi forma 
farmaceutica, aceeasi biodisponibilitate cu 
produsul de referinta.  

In situatia in care aplicantul poate face 
dovada faptului ca produsul pe care doreste 
sa-l autorizeze este genericul (sau similar 
biologic) produsului de referinta, atunci 
documentatia tehnica a produsului pentru care 
se face aplicatia  NU trebuie sa cuprinda: 

 

• Studii proprii de siguranta si reziduuri; 
• Experimente proprii pre-clinice si clinice. 
 

3. Aplicatie in conformitate cu Articolul 
13 (3) din Directiva 2001/82/EC amendata de 
Directiva 2004/28/EC.  
 

Acest tip de aplicatie se adreseaza 
situatiilor cand se doreste autorizarea unui 
produs biologic care NU indeplineste total 
conditiile stipulate in definitia “produs generic” 
al unui produs de referinta: 

• nu are aceeasi biodisponibilitate; 
• se schimba substanta active, nu are 
aceeasi forma farmaceutica, se modifica 
indicele therapeutic, concentratia, calea 
de administrare in comparatie cu 
produsul de referinta. 

In functie de situatie, documentatia tehnica 
trebuie sa cuprinda o serie de studii 
suplimentare, asa cum este stipulat in Anexa 
IV a Capitolului I din NTA. 

 

4. Aplicatie in conformitate cu Articolul 
13 (4) din Directiva 2001/82/EC amendata de 
Directiva 2004/28/EC. 
 

Acest tip de aplicatie se adreseaza 
situatiilor cand se doreste autorizarea unui 
produs biologic NU indeplineste total conditiile 
stipulate in definitie pentru ca un produs sa fie 
genericul unui produs de referinta: 

• difera materia prima; 
• difera procesul de productie. 
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Documentatia tehnica a produslui pentru 
care se face aplicatia trebuie sa cuprinda, 
functie de situatie, si: 

• Studii proprii de siguranta si reziduuri; 
• Experimente proprii pre-clinice si 
clinice. 

 

5. Aplicatie in conformitate cu 
Articolul 13 (a) din Directiva 2001/82/EC 
amendata de Directiva 2004/28/EC. 
 

Este un tip de aplicatie care se 
adreseaza produselor medicinale veterinare 
care au in compozitia lor o substanta activa 
utilizata in domeniul practicii veterinare de 
cel putin 10 ani si care are eficacitate si 
siguranta recunoscuta.  

In aceasta situatie aplicantul poate 
intocmi documentatia tehnica pe partea de 
siguranta, reziduuri si eficacitate in baza 
datelor bibliografice. Se vor furniza articolele 
in extenso.  

 

6. Aplicatie in conformitate cu 
Articolul 13 (b) din Directiva 2001/82/EC 
amendata de Directiva 2004/28/EC. 
 

Se aplica produselor care au in 
compozitia lor doua sau mai multe substante 
active care, luate individual, intra in 
compozitia unor produse medicinale 
veterinare care sunt autorizate in 
Comunitate. 

Documentatia tehnica a produsului 
pentru care se face aplicatia trebuie sa 
cuprinda teste si experimente noi, proprii 
efectuate pe combinetia de substante active 

si nu pe fiecare substanta activa, luata 
separat.  

 

7. Aplicatie in conformitate cu Articolul 
13 (c) din Directiva 2001/82/EC amendata de 
Directiva 2004/28/EC. 
 

Aplicatia tip “Informed consent application”. 
In aceasta situatie, detinatorul autorizatiei de 
comercializare a unui produs medicinal, in 
anumite conditii, consimte ca un alt aplicant sa 
foloseasca documentatia tehnica a produsului 
deja autorizat (Partea II, III si IV), in vederea 
autorizarii unui alt produs. 

 

8. Aplicatie in conformitate cu Articolul 
13 (d) din Directiva 2001/82/EC amendata 
de Directiva 2004/28/EC. 
 

Acest tip de aplicatii prevede faptul ca, in 
situatii deosebite, exceptionale, un produs 
biologic poate primi autorizatie de 
comercializare provizorie, fara ca 
documentatia tehnica sa cuprinda studii 
corespunzatoare pre-clinice si clinice. 

Cunoasterea, alegerea si incadrearea  
corecta a tipului de aplicatie, de catre solicitant 
prin se doreste autorizarea unui produs 
medicinal veterinar este esentiala in procesul 
de evaluare.  

Evaluatorul, pe baza experientei , 
legislatiei comunitare / nationale si GL VICH, 
hotaraste daca documentatia tehnica poate 
demonstra faptul ca produsul respectiv 
indeplineste conditiile pentru autorizare cerute 
oricarui produs medicinal veterinar: calitate, 
siguranta, eficacitatea si farmacovigilenta. 

 


