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MEDICAMENTUL VETERINAR / VETERINARY DRUG LA 10 ANI DE LA 
ÎNFIINȚARE! 

 
MEDICAMENTUL VETERINAR / VETERINARY DRUG TO 10 ANNIVERSARY! 

 
Valer Teușdea 

Director executiv ANFPUVR 
 

Stimați cititori și colaboratori, iată că a sosit 
momentul când Medicamentul Veterinar / 
Veterinary Drug a ajuns la 10 ani de la apariția 
primului număr.  

Pentru Echipa noastră evenimentul este cu 
atât mai onorant cu cât viața publicațiilor în 
general și a revistelor de specialitate în special 
este din ce în ce mai scurtă!  

Deși demersul este unul dificil, în 
continuare, în ceea ce privește obținerea de 
resurse materiale pentru susținerea publicației, 
ceea ce ne atrage atenția în mod deosebit este 
procesul de deschidere și de receptare al 
revistei de către publicul interesat. Tendința 
este fără tăgadă, întrun trend ascendent ce ne 
confirmă că demersul nostru a fost corect.  

Grație activității domnului Prof.Dr. Cristina 
T. Romeo, ca Head editor, Medicamentul 
veterinar este o revistă indexată BDI (similar cu 
B+) încă din anul 2010. Faptul că revista 
noastră beneficiază de o permanență vizibilă în 
mediul on-line ne-a asigurat indexarea în 
numeroase BDI (Baze de Date Internaționale), 
pe care le-am mai prezentat și, dintre care, 
totuși amintim: IndexCopernicus, DOAJ, 
Academic Journals, CiteFactor, WorldCat, 
EBSCO, CABI, VetBulletin, JournalIndex, Agris, 
SunCat, Pol-Index, OpenAire etc. (este de 
arătat că, la această ora, multe publicații din 
același domeniu, desi mai vexhi, nu sunt 
cunoscute nici măcar pe jumătate).  

De asemenea site-ul revistei este indexat 
în the Most Popular Veterinary Drug Websites. 

Din analiza Google Analitics reiese că doar 
în ultimul an au intrat pe site-urile revistei cititori 
interesați din peste 65 de țări! 

Acest fapt a dus la apariția citărilor în main-
stream-ul informațional și deci, la interes față de 
a publica în revista noastră. În acest sens 

arătăm avantajul major al publicației este faptul 
că, în continuare, nu există costuri de publicare.  

Probabil că, odată cu evoluția revistei și 
dacă se hotărește trecerea la sistemul ISI-
Thompson, vor apare și taxele de publicare 
inerente sistemului open-acces, plății peer-
reviewerilor etc dar avantajul va fi al tuturor. 

 

Ce trebuie corectat 
Pornită cu scopul declarat de a promova 

medicamentul veterinar românesc și tot ce 
este legat de acesta, revista Medicamentul 
Veterinar / Veterinary Drug a trecut, prin faza de 
organizare și stabilirea priorităților sale azi fiind 
o publicație matură care a făcut dovada trecerii 
timpului.  

Deși initial sa imaginat un Comitet editorial 
de elită, din care să facă parte nume cunoscute, 
cu preocupări și realizări recunoscute în 
domeniul cercetării medicamentului, atât din 
rândul producătorilor autohtoni de 
medicamente, dar și din rândul cadrelor 
universitare de la toate facultățile de profil din 
România, din păcate, feed-back-ul a mulți 
dintre aceștia a fost lipsa de angajament față 
de publicație! 
Constatăm, în continuare că numele a mulți 
dintre membrii comitetului editorial nu a apărut 
încă în poziția de autor sau coautor la vre-un 
articol publicat!  

În continuare, îngrijorător este faptul că nici 
în cazul profesorilor conducători de doctorat 
membri ai staff-ului nu s-a întâmplat acest fapt, 
deși așa cum se știe, doctoranzii au nevoie de 
cât mai multe prezențe în presa de specialitate 
și nu toate lucrărilor lor sunt acceptabile în 
revistele ISI... La acest lucru se adaugă și 
refuzul sau eschvarea de a face benevol 
activitatea de peer review a lucrărilor trimise. 
Această stare de fapt ne va obliga să reajustăm 
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numărul de persoane din Comitetul editorial în 
ideea de a dinamiza activitatea editorială și de 
a ridica valoarea lucrărilor acceptate. 

Un răspuns plăcut la eforturile nostre a fost 
acreditarea Medicamentului Veterinar de către 
CMVR în anul 2010 și pe această cale 
mulțumim conducerii acestui for profesional.  

În continuare, aș dori să refac o analiză 
SWOT, acum după 10 ani, voi pune accentul pe 
principalele puncte tari, slabe, oportunități și 
amenintări din dorința de a analiza transparent 
jurnalul nostru și de a cere imperativ ajutorul 
Dvs! 

 

 


