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Medicamentul Veterinar / Veterinary 
Drug, la nouă ani de existență 

 

Veterinary drug / Veterinary Drug, 
nine years of existence 

 

Valer Teușdea & Romeo T. Cristina 

 

În acest an am ajuns la al nouălea an de 
când, adesea cu eforturi personale mari am 
reușit publicarea continuă a primului și 
singurului jurnal din România dedicat strict 
medicamentului veterinar.  

Această realizare nu numai că este o 
performanță notabilă în condițiile economice 
cunoscute, dar poate fi considerată, așa cum 
am mai afirmat, un model de performanță în 
domeniu.  

Oricine se apleacă, doar și pentru o simplă 
privire, peste paginile revistei poate constata 
creșterea calitativă de la număr la număr.  

Analizând fondul revistei articolele incluse 
și acceptate după evaluările peer review aduc 
informații prețioase cititorilor, care au în revista 
noastră un sprijin științific consistent.  

Modul de redactare pe secțiuni (Educație 
continua / Lucrări originale) acoperă, în opinia 
noastră, necesitățile de informare ale 
specialiștilor din domeniu. 
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Se cuvine aici să mulțumim echipei 
editorial (restrânse) care prin competență, 
modestie și-au adus revista acolo unde este 
astăzi, adică indexată BDI de aproape cinci ani 
în numeroase baze importante (DOAJ, 
IndexCopernicus, CABI International; British 
Library Direct; WorldCat; The University of 
Hong Kong Libraries-HKUL Database; Vrije 
Universiteit Brussel-VUB e-journal list; AGRIS; 
Bielefeld Academic Search Engine (BASE); 
uOttawa Library; Canadian Periodicals (Gale 
Group); Romanian National Data Base; ASAP; 
Library of the University of Groningen; 
University of Michigan E-Journals; University of 
Saskatchewan E-Journals; Bayerische 
StaatsBibliotek; getCITED etc). 

Pe această cale invităm membrii staff-ului 
nostru editorial (în special cei din mediul 
universitar) să sprijine cu trimiterea unor 
articole originale din activitatea lor curentă de 
excelență spre ridicarea valorii publicației.  

Constaăm cu amărăciune că, deși 
identificăm (cu plăcere), în CV-urile unor colegi, 
apartenența declarată la Jurnal, nu avem 
aceeași satisfacție când este vorba de 
participarea domniilor lor ca autori sau 

coordonatori a unor lucrări din echipele 
acestora.  

Putem afirma că, până astăzi, există colegi 
care nu au încă numele inclus în nici un articol 
apărut sau în nici o activitate de peer review, 
fapt ce ne determină să revizuim lista numelor 
incluse în colegiul nostru editorial! 

Pentru cei care poate nu știu, dorim să le 
reamintim că acest Jurnal:  
• nu vă solicită (deocamdată) nici un fel de 

taxe pentru evaluarea și procesarea 
manuscriselor,  

• lucrările originale interesante au prioritate la 
publicare,  

• aveți șanse crescute de a fi citați, Jurnalul 
având politica de publicare open acces și 
licența creative commons (by-nc-sa/3.0/ 
legal code). 

 

Nu în ultimul rând dorim să mulțumim 
membrilor activi ai Asociației noastre care au 
înteles importanța sprijinirii acestui proiect 
profesional și științific și prin efortul lor financiar 
fac posibilă apariția neîntreruptă din anul 2007 
a Medicamentului Veterinar.  

 

Aveți tot respectful nostru!
 


