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Despre Medicamentul veterinar / Veterinary Drug 
 

About Veterinary Drug / Medicamentul Veterinar 
 

Valer Teu dea 
Asocia ia Na ional  a Fabrican ilor de Produse de Uz Veterinar 

 
Stima i Colegi, a  dori s  v  prezint 

succind evolu ia Revistei Asocia iei noastre, 
cu realiz rile i neajunsurile sale, în scopul de 
a v  con tientiza importan a unui atare 
demers i de a analiza ansele pe care le 
aceast  publica ie de ajunge s  aibe 
importan a pe care ne-o dorim. 

Pornit  cu scopul deliberat de a promova 
medicamentul veterinar românesc i tot ce 
este legat de acesta, revista Medicamentul 
veterinar a trecut, a a cum o face orice revist  
la început prin faza de organizare i stabilirea 
priorit ilor sale. 

În acest sens ne-am gândit la un Comitet 
editorial de elit , din care s  fac  parte nume 
cunoscute, cu preocup ri i realiz ri în 
domeniul cercet rii medicamentului, atât din 
rândul produc torilor autohtoni e 
medicamente, dar i din rândul universitarilor 
de la toate facult ile de profil din România. 

De i, entuziasmul la includerea în staff-ul 
editorial a fost mare, din p cate, feed-back-ul 
a mul i dintre ace tia a fost lipsa de 
angajament fa  de publica ie.  

Am constatat c  numele a mul i dintre 
ace tia nu a ap rut înc , nici acum, la ase 
ani de la apara ia primului num r al jurnalului, 
în pozi ia de autor sau coautor la vre-un articol 
publicat!  

i mai îngrijor tor este faptul c  nici în 
cazul profesorilor conduc tori de doctorat nu 
s-a întâmplat acest fapt, de i a a cum se tie, 
doctoranzii au nevoie de cât mai multe 
prezen e în presa de specialitate i nu toate 
lucr rilor lor sunt acceptabile în revistele ISI... 

În consecin , doresc s  reamintesc 
Colegilor no tri c  publica ia noastr  are 
câteva atuuri importante.  

Gra ie activit ii domnului Prof. Cristina T. 
Romeo, ca head editor, Medicamentul 
veterinar este o revist  indexat  BDI (similar 
cu B+) înc  din anul 2010, prima indexare 
realizându-se în cadrul bazei de date: Index 
Copernicus Polonia (vezi adresa: 
http://journals.indexcopernicus.com/passport.p
hp?id=5471), apoi revista a fost indexat  în 
baza de date DOAJ a Unversit ii Lund din 
Suedia (vezi adresa: 
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=
18439527&genre=journal), precum i în 
Academic Journals Database (vezi adresa: 
http://journaldatabase.org/journal/issn1843-
9527). Nu trebuie uitat nici faptul c  revista a 
fost inclus i în platforma editorial  român  
SCIPIO (vezi adresa: 
http://www.scipio.ro/web/213286) i nici c  
exist  dou  edi ii cu ISBN individual 
înregistrat: una printat , la Editura Brumar, 
una din cele mai serioase edituri din Vestul 

rii, recunoscut  de c tre UEFISCDI, i una 
în limba englez  – free acces.  

Revista are ast zi dou  site-uri unde 
apare: 
http://www.veterinarypharmacon.com/page/vet
_drug_download i http://www.vetdrug.ro/, 
ceea ce înseamn  vizibilitate.  

Din analiza Google Analitics reiese c  
doar în ultimul an au intrat pe site-urile revistei 
cititori interesa i din peste 45 de ri!  
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La aceasta se adaug i faptul c  
prestigioasa baz  de date EBSCO Publishing 
a solicitat spre indexare, migrarea con inutului 
în limba englez  a revistei noastre, fapt 
realizat în 30 Aprilie, a.c.  

Toate aceste lucruri m runte pentru unii, 
dar importante pentru noi arat  poten ialul 
mare pe care îl are publica ia noastr . 

Un r spuns pl cut la eforturile nostre a 
fost acreditarea Medicamentului Veterinar de 

tre CMVR i pe aceast  cale mul umim 
conducerii acestui for profesional i astfel 

jurnalul a c tat importan  na ional , 
num rul în cre tere al abonamentelor, la un 
pre  am spune noi mic, justificând acest fapt. 

În continuare, în tabelul de mai jos a  dori 
 fac o enumerare de tip SWOT, unde voi 

pune accentul pe principalele puncte tari, 
puncte slabe, oportunit i i amenint ri din 
dorin a de a analiza transparent jurnalul nostru 
i de a cere imperativ, dar cu respect ajutorul 

Dvs! 
Fie ca mesajul meu s  fie în eles corect 

de c tre cât mai mul i dintre Dumneavoastr ! 
 

a. Puncte tari  c. Puncte slabe 

 revista are un nume foarte bine ales, adaptat 
cerin elor de indexare interna ional , neexistând 
la ora actual  o publica ie cu ISBN cu un nume 
similar sau apropiat 
 staff-ul editorial este de mare calitate, numeros 

i divers, din toate domeniile cercet rii 
medicamentului cu competen e de editare pe 
computer i de limb  englez  la nivel mediu-bun 
 revista apare în edi ie printat  într-un num r 
mare de exemplare, la o editur  cunoscut i 
acreditat  în Romania 
 revista apare din 2010 i în limba englez i 
este vizitat  fiind free-open-acces journal pentru 
lucr rile originale 
 revista apare neintrerupt din anul 2007 deci se 
poate vorbi de tradi ie i continuitate, foarte 
punctate de c tre evaluatorii interna ionali 
 rata de acceptare a lucr rilor este de 50%, deci 
mare. 
 timpul  de  review  este  relativ  scurt  (una  -  trei  
luni). 
 revista a avut finantare datorit  Asocia iei 
 revista este recunoscut  de c tre CMVR 
 revista este indexat  BDI adic  este B+  

 de i are numero i membri în staff-ul editorial 
implicarea acestora este foarte sc zut , chiar 
nul  în cazul unora. Din aceast  cauz  scad 
ansele ca revista s  devin  trimestrial . 

 nu se identific  implicarea membrilor din 
colegiul de redac ie, conduc tori de doctorat, 
decani, prodecani tiin ifici, factori de decizie de 
a populariza i a recomanda revista echipelor 
proprii pentru publicarea unor rezultate din 
activitatea proprie. 
 dorin a de a evalua gratuit lucr rile primite spre 
review este foarte sc zut i de aceea se 
lucreaz  în general un num r foarte restrâns de 
editori 
 faptul c  revista are topicul oarecum restrâns la 
medicamentul veterinar, limiteaz  publicarea din 
alte arii, mai îndep rtate de terapie i 
medicamente ale medicinei veterinare 
 calitatea de redactare a articolelor în limba 
englez  este relativ sc zut i feed-back-ul 
corecturilor ca perioad  de timp, îndelungat. 
 se identific  atitudinea p siv  fa  de publica ie, 
a unor colegi care din diverse motive chiar 
discrediteaz  publica ia f  motive întemeiate 

b. Oportunit i d. Amenin ri 

 revista are anse s i creasc  auditoriul, odat  
prin abonamente i odat  faptului c  revista are 
poten ial de apari ie trimestrial , 
 revista are anse ca într-un timp relativ scurt s  
fie indexat  Thompson ISI, deci s  capete 
puncte de impact 

 datorit  crizei economice, revista nu are un 
buget propriu cunoscut cu o perioad  lung  de 
timp înainte de edi ii, ci mai degrab , bugetele i 
sumele pentru editare se ob in greu, cu efort de 
la Asocia ie. 

 


