COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
BIROUL EXECUTIV
Splaiul Independenţei 105, sector 5, Cod 050097, BUCUREŞTI
Telefon / Fax 319.45.04; 319.45.05 www.cmvro.ro
E-mail: office@cmvro.ro

Având în vedere prevederile art. 35 al Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi
exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 17 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Colegiului Medicilor Veterinari,
Având în vedere prevederile art. 2, alineatul (2) al Ordinului ANSVSA nr. 17 din 27
februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi
controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară,
Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari aprobă condiţiile minime pentru
dotarea şi funcţionarea cabinetelor medicale veterinare stabilite de Biroul Executiv al Consiliului
Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari şi emite:
Hotărârea nr. 3 din 31.01.2009
Art. 1 Cabinetele medicale veterinare sunt unităţi de asistenţă medicală veterinară organizate
conform Legii 160/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.28 şi care
desfăşoară una sau mai multe activităţi veterinare menţionate în Anexa nr.1.
Art. 2 Cabinetele medicale veterinare vor desfăşura activităţi veterinare doar daca sunt
înregistrate în Registrul Unic al cabintelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică şi
dacă îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în Anexa nr.2.
Art. 3 (1) În vederea înregistrării cabinetului medical veterinar solicitantul va depune documenţia
prevăzută de Statutul medicului veterinar şi Ordinul ANSVSA 17/2008, art.5 la care se adaugă
raportul de autoevaluare.
(2) Biroul Executiv al C.M.V. va stabili modelul raportului de autoevaluare şi îl va difuza
Consiliiilor Judeţene
Art. 4 Unităţile medicale veterinare înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentelor
condiţii vor depune în termen de 6 luni raportul de autoevaluare.
Art. 5 În funcţie de raportul de autoevaluare se va elibera/preschimba certificatul de înregistrare
în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.3
Art.6 Unităţile medicale veterinare (formele de desfăşurare a activităţii medicale veterinare) pot fi
de mai multe tipuri după cum urmează:
a) cabinet medical veterinar pentru consultanţă de specialitate
b) cabinet medical veterinar
c) clinică veterinară
d) spital veterinar
Art. 7 Unităţile medicale veterinare menţionate la art. 6 literele b,c,d pot desfăşura activităţi de
ambulanţă veterinară cu respectarea condiţiiilor minime prevăzute în Anexa nr. 4
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Art. 8 Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru unităţile medical veterinare
prevăzute la art. 6 lit. b, c, d
a) asigurarea cu apă potabilă;
b) racordarea la reţeaua de canalizare a localităţii, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea
apei, aerului şi solului. Dotarea cabinetelor, în localităţile în care nu există sisteme publice de
canalizare, cu instalaţii proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);
c) deşeurile rezultate în urma activităţilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate şi
neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;
d) asigurarea unui microclimat corespunzător;
e) asigurarea iluminării naturale şi artificiale necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii
medicale ;
f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise şi/ sau asigurarea protecţiei antifonice
eficiente în interiorul şi în afara cabinetelor;
g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăţeniei;
h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice şi decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia
Naţională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcţie de instrucţiunile de
utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producător;
i) asigurarea de echipament de protecţie specific pentru întregul personal, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauţiile universale.
Art. 9 Spaţiile destinate activităţii cabinetelor medicale veterinare pot suferi modificări
structurale, de circuite şi acces la utilităţi, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări
funcţionale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranţa în construcţii şi în măsura
posibilităţilor tehnico-constructive oferite de spaţiu.
Art. 10 (1) Administraţiile publice locale, asociaţiile sau societăţile pentru protecţia animalelor
pot deţine clinici mobile care sunt folosite exclusiv pentru intervenţii pe animale fără stăpân, cu
condiţia ca acestea să aibă contracte de prestări servicii cu medici veterinari organizaţi în
condiţiile Legii 160/1998, republicată.
(2) Clinicile mobile trebuie să aibă posibilităţi pentru sterilizarea instrumentarului,
suprafeţe interioare lavabile şi rezistente la dezinfectante, iar deşeurile să fie distruse în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 11 Se interzice efectuarea intervenţiilor chirurgicale pentru animalele de companie, în afara
cabinetelor medical veterinare, cu excepţia celor care constituie urgenţe.
Art. 12 (1) Activităţile veterinare fac parte din categoría activităţilor de prestări servicii care
includ manopera, produse medicinale veterinare, diete specifice, suplimente nutriţionale sau alte
materiale utilizate pentru diagnosticul, profilaxia şi tratamentul animalelor.
(2) Cabinetele medical veterinare îşi pot organiza, în incinta respectivă, unităţi
farmaceutice veterinare sau magazine specializate de tip pet-shop, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare pentru aceste obiective.
Art. 13 Colegiul Medicilor Veterinari va verifica anual prin sondaj cel puţin 20% din cabinetele
medicale veterinare înregistrate.
Art. 14 (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data aprobării de către Consiliul Naţional al
CMV, respectiv 31.01.2009
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Naţional al CMV nr. 37/11.02.2004.
Art. 15 Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toţi medicii veterinari de liberă practică, membri
ai Colegiului Medicilor Veterinari.
Anexa nr.1
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LISTA ACTIVITĂŢILOR VETERINARE CARE SUNT EFECTUATE LA ANIMALE
EXCLUSIV DE CĂTRE CABINETELE MEDICALE VETERINARE
1. Consultanţă tehnică de specialitate
2. Consultaţii clinice
3. Tratamente (cu excepţia celor locale, orale, aerosoli, inhalaţii, instilaţii aplicate de către
proprietarii animalelor după prescripţia medicală eliberată de către un medic veterinar)
4. Vaccinări
5. Intervenţii chirurgicale şi obstetricale
6. Aplicarea de microcipuri
7. Recoltări probe sânge sau alte materiale biologice pentru examene de laborator
8. Biopsie şi puncţie
9. Radiografii, radioscopii cu sau fără substanţe de contrast
10. Examene de laborator
11. Artroscopie
12. Tuberculinări, maleinări
13. Electrocardiografie
14. Autopsie
15. Eutanasie
16. Fibroendoscopie
17. Teste rapide în scop de diagnostic
18. Ecografie
19. Examen trichineloscopic
20. Ambulanţa veterinară
21. Însămânţări artificiale *
* Această activitate nu este exclusivitatea medicului veterinar.
Anexa nr.2
CONDIŢIILE MINIME PENTRU CABINETELE MEDICALE VETERINARE PENTRU
CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE
A. Cu privire la spaţiu:
1. Un birou care este şi sediul cabinetului medical veterinar pentru forma de organizare persoană
fizică autorizată şi poate fi (sediul cabinetului medical veterinar), pentru forma de organizare
persoană juridică.
B. Cu privire la dotare: nu este cazul
C. Cu privire la documente:
1. Evidenţe care să ateste activitatea desfăşurată: contracte, registre, etc
2. Atestatul de liberă practică (copie)
Notă: Medicii veterinari care deţin cabinete de acest tip pot efectua şi activităţi veterinare pe bază
de contract prestări servicii cu exploataţiile profesionale de animale. În acest caz, fermele
respective vor deţine un punct veterinar dotat cu cele necesare activităţilor efectuate de către
medicul veterinar.
CONDIŢIILE MINIME PENTRU CABINETELE MEDICALE VETERINARE
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A.Cu privire la spaţiu:
1. Birou
2. Spaţiu pentru depozitarea produselor medicinale veterinare şi altor produse utilizate.
3. Spaţiu pentru sterilizare, examene de laborator. În scopul efectuării sterilizării şi păstrării
sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare, la organizarea activităţilor
propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea,
împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:
a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;
b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi
pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise
şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor
sterile de cele nesterile;
c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind
punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;
d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi
instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice, examene
hormonale, examene coproparazitologice, examene de urină, examene microscopice pe probe de
raclaj, biopsie, puncţie, sânge, urină, etc. Examenele bacteriologice sunt interzise daca nu se
dispune de hota laminară.
4. Sală de aştepare pentru cabinetele medical veterinare care desfăşoară activităţi pentru
animalele de companie.
5. Sală de consultaţii şi tratament pentru cabinetele medical veterinare care desfăşoară activităţi
pentru animalele de companie.
6. Sală de operaţii pentru cabinetele medical veterinare care desfăşoară activităţi pentru animalele
de companie, unde pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
7. Grup sanitar
B.Cu privire la dotare:
1. În scopul asigurării lanţului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:
a) cel puţin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu
termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de
temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;
b) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor şi un termos
pentru eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccin;
c) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul de probe biologice (în
cazul în care au loc prelevări de fluide biologice şi acestea nu sunt transportate de unităţi
autorizate în acest sens).
2. Termometru
3. Stetoscop
4. Sterilizator umed sau uscat
5. Sonda esofagiana pentru bovine
6. Sonda nasoesofagiana pentru cabaline.
7. Mijloace de contentie (iavasă, căpăstru, chiostecuri, frânghii,etc)
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8. Trocare
9. Pilă rabotaj
10. Seringi tuberculinare (cel puţin două)
11. Ace pentru seringi de tubnerculinare
12. Cutimetru
13. Bisturiu
14. Foarfecă curbă
15. Foarfecă dreaptă
16. Pense anatomice
17. Pense hemostatice
18. Mobilier pentru medicamente
19. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice şi cele folosite la eutanasie
20. Dulap Venena şi Separanda (pentru cei care deţin produse din aceaste categorii)
21. Ace de unică folosinţă
22. Seringi de unică folosinţă
23. Vacutainere pentru probele de sânge
24. Recipienţi adecvaţi pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, flacoane, eprubete
cu dop rodat, placi Petri, etc)
25. Sonde şi pipete vaginale
26. Speculum vaginal
27. Microscop
28. Trichineloscop (pentru cei care efectuează trichineloscopie)
29. Lama trichineloscopică
30. Trusă podotehnică
Dotările minime solicitate sunt în funcţie de activităţile veterinare efectuate şi de speciile de
animale şi vor fi menţionate în raportul de autoevaluare.
C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de liberă practică (copie) pentru toţi medicii veterinari
2. Registru de consultaţii şi tratamente în format electronic sau pe suport de hârtie.
4. Documentele aferente activităţilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care deţin astfel
de contracte)
5. Note de intrare-recepţie pentru produsele medicinale veterinare.
CONDIŢIILE MINIME PENTRU CLINICA VETERINARĂ
A. Cu privire la spaţiu:
1. Sală de asteptare
2. Sală de consultaţii şi tratamente
3. Sală de operaţii: pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
În scopul efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi
materialelor sanitare, la organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a
activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:
a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;
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b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi
pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise
şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor
sterile de cele nesterile;
c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind
punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;
d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi
instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
4. Spaţiu pentru depozitarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse utilizate.
5. Radiologie-conform legislaţiei specifice elaborate de C.N.C.A.N.
6. Sală terapie intensivă: pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
4. Laborator. Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice,
examene hormonale, examene coproparazitologice, examene de urină, examene microscopice pe
probe de raclaj, biopsie, puncţie, sânge, urină, etc. Examenele bacetriologice sunt interzise dacă
nu se dispune de hota laminară.
5. Grup sanitar
B. Cu privire la dotare:
1. În scopul asigurării lanţului de frig, clinica veterinara va fi dotat cu:
a) cel puţin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu
termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de
temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;
b) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor şi un termos
pentru eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccine în cazul în care se practică
deplasarea la domiciliul clientului;
2 .Masă de consultaţie
3. Termometru
4. Stetoscop
5. Sterilizator uscat
6. Masă de operatie din material continu si rezistent la dezinfectante
7. Ciocan pentru verificarea reflexelor
8. Otoscop
9. Oftalmoscop
10. Refractometru
11. Sonde gastrice
12. Sonde urinare
13. Mijloace de contenţie (botniţe,etc)
14. Bisturiu
15. Foarfeci curbe
16. Foarfeci drepte
17. Pense anatomice
18. Pense hemostatice
19. Mobilier pentru medicamente
20. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice şi cele folosite la eutanasie

6

21. Dulap Venena şi Separanda (pentru cei care deţin produse din aceaste categorii)
22. Ace de unică folosinţă
23. Seringi de unica folosinta
24. Vacutainere pentru probele de sânge
25. Recipienţi adecvaţi pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, etc)
26. Electrocardiograf
27. Pense intestinale
28. Analizor hematologie
29. Analizor urină
30. Analizor biochimie
31. Centrifugă
32. Pulsoximetru
33. Sonde vaginale
34. Speculum vaginal
35. Trusă ortopedie
36. Ecograf
37. Aparat radiologic
38. Negatoscop
39. Lampă Wood
40. Lampă cu ultraviolete pentru sterilzarea sălii de operaţie
41. Cuşti sau boxe pentru animale (în funcţie de specie)
42. Microscop binocular
43. Lame, lamele
44. Eprubete, stative
45. Coloranţi
46. Trepied
47. Bec Bunsen
48. Congelator pentru păstrarea deşeurilor biologice până la livrare.
C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de liberă practică (copie) pentru toţi medicii veterinari
2. Registru de consultaţii şi tratamente în format electronic sau pe hârtie.
3. Documentele aferente activităţilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care deţin astfel
de contracte)
4. Note de intrare recepţie pentru produsele medicinale veterinare
CONDIŢIILE MINIME PENTRU SPITALUL VETERINAR
A. Cu privire la spaţiu:
1. Sală de aşteptare
2. Săli de consultaţii şi tratamente
3. Săli de operaţii: pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
4. Camera pentru sterilizare.
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În scopul efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi
materialelor sanitare, la organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a
activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) se vor avea în vedere:
a) respectarea circuitelor funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate;
b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spaţiu adecvat organizării activităţii de curăţare şi
pregătire pentru sterilizare a instrumentarului şi/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise
şi depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor
sterile de cele nesterile;
c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind
punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale;
d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afişa ciclul de sterilizare, precum şi
instrucţiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
5. Spaţiu pentru depozitarea produselor medicinale veterinare şi altor produse utilizate.
6. Radiologie-conform legislaţiei specifice elaborate de C.N.C.A.N.
7. Sală terapie intensivă: pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
8. Laborator. Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice,
examene hormonale, examene coproparazitologice, examene de urină, examene microscopice pe
probe de raclaj, biopsie, puncţie, sânge, urină, etc. Examenele bacteriologice sunt interzise dacă
nu se dispune de hota laminară.
9. Spaţiu pentru spitalizarea animalelor cu boli noninfecţioase: pavimentele, pereţii, tavanele şi
suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
10. Spaţiu pentru spitalizarea animalelor cu boli infecţioase prevăzut cu o cameră de carantină.
Pavimentele, pereţii, tavanele şi suprafeţele de lucru vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
d) fără asperităţi care să reţină praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
11. Grup sanitar
B. Cu privire la dotare:
1. În scopul asigurării lanţului de frig, spitalul veterinar va fi dotat cu:
a) cel puţin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu uşă, precum şi cu
termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de
temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;
b) cel puţin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor şi un termos
pentru eventualitatea transportului unor cantităţi mici de vaccine în cazul în care se practică
deplasarea la domiciliul clientului;
2. Mese de consultaţie
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3. Termometru
4. Stetoscop
5. Sterilizator uscat
6. Mese de operaţie din material continu şi rezistent la dezinfectante
7. Ciocan pentru verificarea reflexelor
8. Otoscop
9. Oftalmoscop
10. Refractometru
11. Sonde gastrice
12. Sonde urinare
13. Mijloace de contenţie (botniţe,etc)
14. Bisturiu
15. Foarfeci curbe
16. Foarfeci dreapte
17. Pense anatomice
18. Pense hemostatice
19. Mobilier pentru medicamente
20. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice şi cele folosite la eutanasie
21. Dulap Venena şi Separanda (pentru cei care detin produse din aceaste categorii)
22. Ace de unica folosinta
23. Seringi de unica folosinta
24. Vacutainere pentru probele de sange
25. Recipienţi adecvaţi pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, etc)
26. Electrocardiograf
27. Pense intestinale
28. Analizor hematologie
29. Analizor urina
30. Analizor biochimie
31. Centrifugă
32. Pulsoximetru
33. Sonde vaginale
34. Speculum vaginal
35. Trusă ortopedie
36. Ecograf
37. Aparat radiologic
38. Negatoscop
39. Lampă Wood
40. Lampă cu ultraviolete pentru sterilzarea sălii de operaţie
41.Cuşti sau boxe pentru animale (în funcţie de specie)
42. Microscop binocular
43. Lame, lamele
44. Eprubete, stative
45. Coloranţi
46. Trepied
47. Bec Bunsen
48. Congelator pentru păstrarea deşeurilor biologice până la livrare.
C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de liberă practică (copie) pentru toţi medicii veterinari
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2. Registru de consultaţii şi tratamente în format electronic sau pe hârtie.
3. Documentele aferente activităţilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care deţin astfel
de contracte)
4. Note de intrare-recepţie pentru produsele medicinale veterinare
5. Contract valabil pentru predarea deşeurilor în vederea distrugerii.
Anexa nr.3
MODEL CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Anexa nr.4 Se abrogă, conform art. 1 din Hotărârea nr. 4/28.03.2009
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