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Cuvântul editorului – 2012, An de r scruce 

 
În cei ase ani de când Revista noastr  

este editat  în continuu, evolu ia ei a fost 
mereu ascendent  începând cu formarea 
unui colectiv editorial de elit , de la 
selectarea celor mai interesante topice 
pentru practica i cercetarea domeniului i 
pân  la intrarea în competi ia evalu rilor 
pentru recenzarea în Bazele de Date 
Interna ionale. Din p cate, nici faptul c  
suntem deja indexa i în trei BDI 
(IndexCopernicus, DOAJ i Academic 
Journals), c  am primit invita ia de a trimite 
materialele jurnalului spre publicare în 
EBSCO Publishing sau c  avem 
abonamente realizate în 2012 fiind 
recunoscu i de c tre Colegiul Medicilor 
Veterinari din Romania, nu ne-a scutit de 
criza de resurse care cuprinde toate 
domeniile.  

Dac  aceasta este înso it  de 
neîntelegerea importan ei i a poten ialului 
deosebit al muncii depuse pân  acum, 
atunci paguba va fi a tuturor, a practicienilor, 
a tinerilor care- i des vâr esc preg tirea, a 
cercet torilor domeniului, a produc torilor de 
medicamente i a comercian ilor. 

Doresc s  le amintesc celor care poate nu 
tiu c  o publica ie având profilul strict al 

revistei noastre sunt greu de identificat în 
peisajul literaturii de specialitate. Doar marile 
asocia ii au reviste proprii, studiile ar tând c  
acestea sunt cele care asigur  vizibilitate, 
prestigiu i de ce nu, respect !  

O asocia ie care este puternic , din 
considerentele ar tate mai sus, nu î i poate 
permite s  renun e la ani de munc , ea va 
face tot ce este posibil s  sprijine ideea de a 
avea, dezvolta i sus ine un Jurnal propriu, 
cu atât mai mult cu cât acesta î i justific  
existen a întotdeauna. 

În acest sens, gestul Domnului Director 
General al Romvac Company SA, ing. 
Constantin Chiurciu, de a sus ine 
material prin eforturile firmei domniei 
sale, editarea acestui num r al 
Medicamentului Veterinar este un gest de 
imens  în elepciune, prietenie i aleas   
generozitate, subliniind înc  o dat  valoarea 
acestui Om, care a dovedit prin munca sa i 
a echipei sale de la Romvac, c  merit  s  fie 
num rul 1 în domeniul medicamentului 
veterinar în Romania ! 
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Domnule Director General, Echipa Romvac Company ave i tot respectul meu! 
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