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Ce ne-am propus și ce am realizat 
până acum 

 

What we proposed and what we 
accomplished until now 

 
Prof. Dr. Romeo T. Cristina 

Head Editor Veterinary Drug / Medicamentul veterinar 
 

Veterinary Drug / Medicamentul Veterinar 
publicația noastră cu apariție continuă din 2007 
devine încet, dar sigur, o publicație interesantă 
pentru cei din domeniu.  

Consecvenți celor promise la bilanțul 
primului an de la lansare, membrii echipei 
Veterinary Drug au încercat și au reușit să ridice 
ștacheta valorică a revistei, perfecționarea 
continuă a mesajului publicației, includerea în 
circuitul informațional național și internațional, 
creșterea competenței, deschidere 
internațională, întrun cuvânt, o voce care este tot 
mai auzită în medicina veterinară din Romania și 
nu numai. 

 
Calitatea publicației 

 
Astăzi jurnalul a ajuns la anul al IX-lea al 

existenței, până în prezent fiind editate 18 ediții, 
care însumează peste 1500 de pagini.  

E mult, e puțin? Numărul de citări ale 
articolelor originale (mai ales) este dovada că 
este bine!  

Numărul de pagini a fost crescut prin 
includerea armonioasă a unor articole de calitate 
la categoria Educație continuă și, prin publicarea 
unor materiale valoroase la categoria Lucrări 

originale, ambele categorii fiind necesare 
profesiei veterinare și care au venit să 
completeze necesarul de Nous in sciencia al 
membrilor Asociației. 

La finele anului 2008 s-a realizat 
implementarea revistei pe primul web-site și din 
2010 pe cel de-al doilea, ceea ce a facilitat 
accesul mult mai ușor al celor interesați către 
numerele revistei sau alte informații legate de 
Asociația noastră. 

Ca urmare traficul a putut fi urmărit și 
evaluat pe Google Analytics, varianta on-line (cu 
articolele originale publicată în totalitate în limba 
engleză) a revistei fiind descărcată de mii de ori 
în mod curent în 57 de țări de pe mapamond! 

Urmarea firească a fost indexarea publicației 
în mai multe Baze de Date Internaționale (BDI) 

ca rezultat al îndeplinirii cerințelor de calitate pe 
care ni le-am asumat și întâmpinarea premizelor 
de alocare a categoriei de revista (prin primirea 
p-ISSN, e-ISSN și aducerea formatului de revista 
conform cerintelor de indexare). 

La ora actuală Jurnalul nostru este indexat în 
peste 20 de baze BDI, din amintim doar câteva: 
CABI; DOAJ; Index Copernicus; WorldCat; HKUL 
Database; Academic Journals; getCITED; 
AGRIS; British Library Direct etc... Ca o 
recunoaștere este de amintit faptul că publicația 
noastră este acreditată de către Colegiul 
Medicilor Veterinari din România. 

Din păcate resursele financiare existente nu 
permit, la acest moment, includerea în ISI - 
Thompson unde sunt necesare cheltuieli pentru 
asigurea unei baze de date gazda internațională 
cu asignarea DOI (Digital Object Identifier) și 
plata operatiunilor de Cross-referrence obligatorii 
pentru acest tip de publicații. 

 
Echipa Veterinary Drug 

 
În cei nouă ani de când Revista noastră 

este editată în continuu, evoluția ei a fost mereu 
ascendentă începând cu formarea unui colectiv 
editorial de elită, de la selectarea celor mai 
interesante topice pentru practica și cercetarea 
domeniului am încercat lărgirea colectivului 
redacțional cu personalități ale domeniului. 

Astfel din Colegiul editorial fac azi parte 30 
de personalități care prin activitatea lor 
profesională au făcut dovada excelenței în 
domeniile lor de competență. Membrii echipei au 
fost selecționați din domenii diferite ale cercetării 
în medicina veterinară, numitorul comun fiind 
cunoștiințele dovedite în aria medicamentul 
veterinar. 

 
Despre membrii ANFPUV 

 
Nu în ultimul rând sunt de amintit aici 

membrii Asociației Naționale a Fabricanților de 
Produse de Uz Veterinar (ANFPUV), care deși 
se confruntă la rândul lor cu probleme de ordin 
economic au înțeles că susținerea financiară a 
unei publicații proprii este esențială profesional, 
dar și pentru a se face ei însuși cunoscuți. 
Aceștia care, din aportul lor au reușit să țină „vie” 
publicația. Sunt convins că această „persistență 
benefică” își va arăta roadele așteptate în 
indicatorii economici ai societăților pe care le 
conduc. 


