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Sibiu, 5 septembrie 2021 
 

SCRISOARE DESCHISĂ 
 

Către: 

Consiliul Concurenței 
 

Domnului Chiriţoiu Ct. Bogdan-Marius, doamnei Kleininger D. Elena, domnului Pascu Dan-

Virgil, domnilor consilieri de concurență. 
 

Am recepționat cu nedumerire și mâhnire materialul dvs.  
 

Vă rugăm să-l retrageți ca primă necesitate, motivele prin care vă solicit acest lucru fiind integral 

orientate către ideea de incompatibilitate a propunerii dvs. în raport cu ceea ce medicina veterinară 

clinică românească reprezintă în integritatea ei, sub aspectul organizării în mod istoric. 
 

După gestul retragerii materialului, atitudine indispensabilă în actualul climat conflictual produs în 

urma acestei eronate poziționări a Consiliului Concurenței în raport cu segmentul clinic și farmaceutic 

veterinar din România – veți avea tot sprijinul profesiei noastre, prin intermediul Colegiului Medicilor 

Veterinari din România – CMVR, pentru oricâte sesiuni de comunicare vă sunt necesare în această 

chestiune, pe care în mod evident o abordați astăzi în nuanță șablonară. 
 

Prin intermediul acestor întâlniri, veți cunoaște cercuri de specialiști din domeniului clinic veterinar, 

având astfel ocazia de a înțelege cu adevărat ce reprezintă această formidabilă organizare a profesiei 

medicului veterinar clinician, care se bazează pe o tradiție excepțională, aici în România. 
 

O să aflați că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la constituirea învățământului universitar medical 

veterinar în București,  prilej prin care în mod cert o să vă convingeți asupra faptului că tradiția 

organizării cabinetelor și farmaciilor veterinare este deja stabilită de la anul 1921 în cote etice 

incontestabile – motiv suficient pentru a considera acest principiu inalienabil. 
 

Reacția corpului profesional 
 

Așa cum ați constatat, prin intermediul ”Colegiului Medicilor Veterinari din România” – organism 

de prestigiu al profesiei noastre, membru cu drepturi depline în ”Federaţia Veterinarilor din Europa” 

(FVE) – colegii clinicieni s-au exprimat prin semnarea unei petiții publice, manifestându-se în 

limitele unui sentiment de amărăciune și revoltă în egală măsură.  
 

Ca analist în socialul profesiei, cu multe cărți publicate de-a lungul ultimului deceniu, vă garantez cu 

multă responsabilitate faptul că nici un moment nu s-a pus problema unor temeri față de posibile noi 

elemente de concurență, ci din contră, colegii și-au afirmat poziția lor clară față de susținerea valorilor 

acestei profesiuni medicale, fiind siguri că pătrunderea unui patronat din alte domenii ar duce la 

scăderea drastică a calității actului profesional și comercializarea excesivă a profesiei. 
 

Cei 3700 de colegi care au semnat rapid petiția, dovedesc cultură medicală și spirit intelectual 

autentic. Medicina umană se deosebește în forma ei de organizare de ceea ce reprezintă segmentul 

clinic veterinar. Imediat ce o să înțelegeți acest lucru, veți constata faptul că materialul dvs.  public 

expus are elemente majore de superficialitate și deplasări evidente de la realitatea ce descrie disciplina 

tradițională a medicinei veterinare clinice în România. 
 

Înainte ca dvs. să continuați acest demers, bazat pe o construcție în mod eronat adoptată, vă rog, încă 

o dată, să țineți cont de nemulțumirea corpului clinicienilor veterinari și înainte de a se produce efecte 

negative în piesă de domino, să retrageți materialul în mod oficial, urmând să acceptați o comunicare 

activă cu medicii veterinari clinicieni, prin intermediul CMVR. Întăresc această solicitare realizată 

astăzi spontan în numele colegilor pe care i-am reprezentat în cadrul Comisiei Legislative a CMVR, 

redactând în anul 2015 cartea ”Amendament VET” – care propunea la vremea respectivă sute de 

amendamente pozitive în organizarea profesiei.  
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Poziția Colegiului Medicilor Veterinari din România 
 

După momentul de stupefacție, replica a fost una rapidă și energică. Poziția colegiului o considerăm 

astfel adecvată și potrivită prin argumente. Am observat mobilizarea rapidă a segmentului clinic – 

medicii veterinari semnând petiția lansată de colegiu. În plus, în toate filialele CMVR din județe, s-a 

discutat în birourile executive acest subiect abrupt prezentat de către Consiliul Concurenței. 
 

Acordul în profesie față de această situație este astăzi total opus opiniei Consiliului Concurenței, care 

își depășește prerogativele, chiar dacă deocamdată nu există un precedent la nivel național. 

Comparația cu domeniul clinic al medicinei umane este nereușită și nefavorabilă segmentului clinic 

veterinar, chiar dacă se administrează argumente statistice, de altfel cantitativ irelevante.  
 

În medicina veterinară, CMVR funcționează în baza legii de la 1939, cu o întrerupere în perioada 

totalitarismului. În domeniul ACTIVITĂȚILOR VETERINARE noțiunea de ”servicii” este greșit 

înțeleasă de către Consiliul Concurenței. Absolut tot ceea ce ține de organizarea etică a domeniului 

activităților veterinare clinice cade în jurisdicția CMVR. Acesta preia și responsabilitățile etice ale 

Consiliului Concurenței, stabilind în medicina veterinară clinică întreg cadrul concurențial.  
 

În consecință, în baza argumentului istoric mai sus exprimat, în cabinete și farmacii activitățile de 

organizare sunt dedicate strict celor care posedă o diplomă de studii superioare în domeniul medicinei 

veterinare. De aici în sus, fiind o profesiune superioară, se decide forma de organizare a entităților 

clinice veterinare private, prin decizii procedurale ale CMVR – în mod etic și profund tradițional. 
 

Comunicări interne în profesie generate de poziția Consiliului Concurenței 
 

Decizia dumneavoastră a generat sentimente de nemulțumire la toate nivelurile de exprimare clinică 

privată. Generate spontan aceste stări pot evolua în forme de revoltă, chiar de respingere în viitor –  

prin mecanismele protestelor. Ați însămânțat controverse cu fundament negativ în starea de spirit a 

medicilor veterinari clinicieni și ați reușit să definiți un adversar, înainte de a cunoaște în profunzime 

mediul clinic veterinar din țara noastră și tradițiile sale istorice, recuperate după anul 1989. 
 

Căutând exemple în state avansate, vă asigurăm că luând în calcul global matricea de organizare, veți 

identifica principii asemănătoare celor pe care astăzi medicii veterinari clinicieni români le susțin prin 

CMVR. Mai mult, aici, prin această scrisoare deschisă, vă invităm să acceptați faptul că în această 

profesie putem genera elementele concrete ale respectării tradiției – așa cum o fac și colegii medici 

veterinari din alte națiuni avansate, care își protejează organizările tradiționale ale domeniilor de 

activitate specifice medicinei veterinare.  
 

Vom propune CMVR deplasări în Bruxelles, unde se vor genera contacte la nivel înalt la sediile FVE 

– Federation of Veterinarians of Europe cu reprezentanții organizației: Rens van Dobbenburgh, 

Thierry Chambon, Siegfried Moder și Torill Moseng, apoi la birourile FECAVA – the European 

Federation of Companion Animal Veterinary Associations și desigur se vor iniția comunicări cu 

boardul WVA – World Veterinary Association, organizându-se desigur și conferințe publice în 

strada Avenue de Tervueren 12, alături de europarlamentari români. 
 

Ne vom exprima public în țară prin proteste, conferințe, diverse studii analitice și articole de sinteză. 
 

CONCLUZII 
 

Se pot redacta în această scrisoare foarte multe pagini, însă acest lucru ar arăta că există totuși însușiri 

raționale în materialul dvs. Cu multă considerație pentru specialiștii Consiliului Concurenței, vă 

mărturisim faptul că de data aceasta ați greșit, într-un mod izbitor. De aici și reacția colegilor clinicieni 

– una fermă și profund sinceră și aici vorbim de intelectuali în profesie, colegi specialiști. 
 

Suma de justificări juridice poate releva legi, însă în mod evident argumentele prezentate se 

îndepărtează de la ideea de drept. Din nefericire motivațiile celor două tabere pot arunca prin acest 
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conflict întreg corpul profesional într-o lungă perioadă de stagnare, acum, când acesta s-a plasat în 

sfârșit pe un drum etic favorabil profesiei, mediului clinic privat. 
 

Vă rugăm cu multă bună-cuviință să acceptați ca nepotrivită redactarea oferită opiniei publice cu 

privire la posibilitatea ca o persoană din afara profesiei să dețină un cabinet de medicină veterinară 

sau o farmacie veterinară și să căutați (cu profunzime și aplecare serioasă asupra acestei problematici) 

să descoperiți adevăratele mecanisme care structurează medicina veterinară clinică în mod tradițional 

în această țară.  
 

Trăim într-un stat care este considerat pe plan internațional, corupt, în care mediul de afaceri nu a 

demonstrat mereu că ține cu clientul, ci mai degrabă cu profitul. Vă asigurăm că există alte domenii 

în care nici dvs. nu reușiți deocamdată să acoperiți plaja de neconformități. Tema cabinetelor medical 

veterinare este falsă și poate fi abandonată. Vă asigurăm că nimeni nu o să aibă de suferit. Vă solicităm 

astfel retragerea inițiativei, în baza argumentelor mai sus expuse. 
 

Mediul comunitar rural din România se află în restructurare, în evoluție sau disoluție  – situație în 

care CMVR se ocupă de o obligație fundamentală, respectiv realizarea unui bun mediu concurențial 

în condițiile în care sistemul gonește în emigrație cetățenii țării, într-o manieră inadmisibilă. Tema se 

află în atenția analiștilor profesiei, încă de acum un deceniu. Subsemnatul am redactat deja cărți 

precum: ”Sistemul Concurenței”, ”Principiul Colegialității” și altele.   
 

Acum, în aceste etape, CMVR s-a instalat pe drumul cel bun. Din acest motiv, o intervenție în sistem, 

rigidă și incorect evaluată, ar arunca în aer întreaga atmosferă a segmentului clinic veterinar, fără să 

ofere NIMIC bun în schimb, decât poate o piață de desfacere pentru anumite entități interesate de 

profit prin vânzare de servicii și produse, indiferent de procedură.   
 

Vă invit să parcurgeți cu răbdare și deschidere către introspecție și articolele redactate în platforma 

”Contributors.ro”, respectiv: ”Un conflict aproape înghețat destabilizează domeniul siguranței 

alimentelor de origine animală și pune în pericol sănătatea populației” și cel mai recent: ”Medicii 

veterinari clinicieni sunt nemulțumiți de opinia Consiliului Concurenței și semnează petiția inițiată 

de Colegiu”. 
 

Vă invit ca după retragerea materialului, să căutați să acceptați întâlniri succesive la sediul CMVR, 

unde cu siguranță o să fiți bineveniți. Personal vă stau la dispoziție pentru o sesiune de discuții chiar 

aici la Sibiu, la sediul CMV local, unde o să beneficiați de o atmosferă de cordialitate și susținere.  
 

DOAR ATÂT – cabinetul și farmacia veterinară în România, în actualele conjuncturi socio-

profesionale, TREBUIE să rămână în favoarea medicului veterinar, ca proprietar și administrator 

medical. 
 

Am speranța că această scrisoare deschisă – în mod evident una constructivă, o să plaseze Consiliul 

Concurenței pe o poziție de prudență și răbdare, exprimată prin retragerea materialului și demararea 

unor comunicări profunde alături de elita profesiei medicale clinice veterinare – obținându-se în acest 

mod, cu adevărat o stare de evaluare reală, utilă în primul rând cetățenilor acestei țări, dar și medicilor 

veterinari onești, care înțeleg că rolul lor este o misiune și nu un exercițiu comercial.  
 

 

Cu deosebită considerație, 

Dr. Cristian Valentin Iosif. 


