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Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de 

produse de uz Veterinar din România a fost 
înfiinţată prin sentinţa judecătorească a 
sectorului 6 Bucureşti, fiind înscrisă în 
Registrul special, conform Certificatului de 
înscriere a persoanei juridice fără scop 
patrimonial, nr. 100 din 05.10.2006. 

 

In prezent, dintr-un număr total de 16 
fabricanţi autohtoni au aderat la Asociaţia 
Naţională a Fabricanţilor de Produse de uz 
Veterinar 13, din care 5 (S.N. Institutul 
Pasteur SA, SC Pasteur – Filiala Filipeşti 
SRL, SC A & S Int. 2000 SRL, SC Romvac 
Company SA, SC Delos Impex 96 SRL) au 
statut de membri fondatori, iar 8 (Antibiotice 
Iaşi, SC Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Apicultură SA, SC Zoovet-Impex 
SRR, SC Promedivet Sovata SRL, SC 
Vanelli SRL, SC Microbiovet SRL, SC Crida 
SRL, SC Vetorex SRL) au statut de membri 
asociaţi, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca 
membri fondatori. 

 

Dintre cele 3 societăţi care nu au aderat 
la Asociaţie, una are profil mixt de fabricaţie, 
respectiv produse de uz uman şi veterinar, a 
doua este nou înfiinţată, iar a treia reprezintă 
un institut de cercetări cu o producţie redusă 
ca sortimente şi pondere pe piaţă. 

 

Scopul înfiinţării Asociaţiei îl constituie : 
- exercitarea dreptului la liberă asociere 

pentru promovarea intereselor producătorilor 
de medicamente de uz veterinar; 

- promovarea valorilor şi rezultatelor 
cercetării în domeniu; 

- facilitarea accesului membrilor 
asociaţiei la resursele financiare private şi 
publice; 

- realizarea parteneriatului dintre 
autorităţile publice şi personale juridice de 
drept privat fără scop patrimonial; 

- respectarea ordinii publice şi realizarea 
unor activităţi de interes naţional; 

- înfiinţarea unor asociaţii comerciale ale 
căror dividende dacă nu se reinvestesc se 

folosesc în mod obligatoriu pentru scopul 
Asociaţiei. 

Obiectivele Asociaţiei se referă la : 
- apărarea şi promovarea intereselor 

fabricanţilor români de produse de uz 
veterinar în relaţiile cu organele statului; 

- participarea cu rol consultative la 
iniţierea, elaborarea şi promovarea 
programelor de dezvoltare a activităţii de 
fabricaţie a produselor de uz veterinar şi la 
negocierea şi încheierea contractului 
colectiv de muncă, precum şi la alte 
tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile 
publice, sindicatele şi alte organizaţii; 

- obţinerea statutului de reprezentant 
permanent în Comitetul pentru Produse 
Medicinale Veterinare. 

 

Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de 
Produse de uz Veterinar se compune din 
membri fondatori, asociaţi, de onoare şi 
susţinători: 

a) membri fondatori – cei care au 
participat la întemeierea asociaţiei şi au 
contribuit material şi moral la fondarea ei şi 
la constituirea patrimoniului social iniţial; 

b) membri asociaţi – cei care se 
asociază ulterior fondării asociaţiei şi 
contribuie moral şi material la sporirea 
patrimoniului ei; 

c) membri de onoare – persoanele fizice 
şi juridice care au adus/aduc servicii 
deosebite Asociaţiei pe plan moral şi 
material; 

d) membri susţinători – cei care aderă la 
realizarea scopului şi obiectivelor. 

Asociaţia este condusă de un Consiliu 
director format din 7 membri: 

- Preşedinte: Dr. Sorin Paul Stănescu 
- Prim-vicepreşedinte: Ing. Chiurciu 

Constantin 
- Vicepreşedinţi: Dr. Mircea Roman; Dr. 

Gheorghe Paraschiv 
- Membri: Ing.chim. Victoriţa Burghelea, 

Chim. Carmen Moisoiu. 
- Secretar: Jurist Viorica Iordache 
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Consiliul director are următoarele 
atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale rapoarte 
de activitate, execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului 
de venituri şi cheltuieli, proiectele 
programelor Asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe 
seama Asociaţiei, prin preşedinte sau un 
împuternicit; 

c) aprobă organigrama şi politica de 
personal a Asociaţiei; 

d) elaborează Regulamentul intern; 
e) îndeplineşte orice atribuţii şi sarcini 

stabilite de Adunarea Generală. 
 

Activitatea curentă administrativă, 
tehnică şi financiară se realizează printr-un 
director executiv, consilieri, personal 
economic şi juridic. 

 

Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de 
Produse de uz Veterinar a aderat la Uniunea 
Generală a Industriaşilor din România UGIR 
1903 şi a întreprins diligenţele necesare 
pentru aderarea la Federaţia Internaţională a 
Sănătăţii Animalelor care, de fapt, este 
Asociaţia Internaţională a Producătorilor de 
Medicamente de uz Veterinar. 

 

Menţionăm că, Asociaţia Naţională a 
Fabricanţilor de Produse de uz Veterinar are 
o pondere de peste 97% din cifra de afaceri 
a industriei autohtone de produse de uz 
veterinar, fiind de peste 15.000.000 lei. 

 

In industria de produse de uz veterinar 
lucrează circa 1.500 oameni. 

Obiectivul principal al Asociaţiei 
Naţionale a Fabricanţilor de Produse de uz 
Veterinar îl reprezintă integrarea cu success 
a industriei de produse de uz veterinar la 
exigenţele pieţii unice europene şi 
satisfacerea cerinţelor specifice ale pieţii 
româneşti generate de existenţa 
crescătoriilor de animale de subzistenţă. 


