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Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug - o poveste de succes 
 

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug – a success story 
 

Romeo T. Cristina 
Head Editor, Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

 
Apărută în 2007, Revista Medicamentul 

Veterinar / Veterinary Drug, revista Asociaţiei 

Naţionale a Fabricanţilor de Produse de Uz 

Veterinar din România, poate fi considerată, un 
eveniment important al comunității ştiinţifice 
medicale din ţara noastră.  

Apariţia continua a unei reviste dedicate 
analizării medicamentului veterinar, al industriei 
medicamentului de uz veterinar, cu toate 
aspectele specifice: farmacologice, toxicologice, 
terapeutice, legislative, de marketing şi nu numai, 
deși clamată la început a fi destinată eșecului dar 
și copiată de alți epigoni, a demonstrat că ideea 
înființării a fost bună și auspiciile favorabile. 

Revista Medicamentul Veterinar / Veterinary 
Drug, a fost ideea unui om inimos, ambiţios, un 
caracter adevărat, în persoana domului Prof. 
Univ. Dr. Valer Teuşdea, care într-un timp relativ 
scurt a reuşit să coaguleze un colectiv redacţional 
armonios, nume de prestigiu din aproape toate 
domeniile profesiei noastre. 

În continuare, revista este rodul unei munci 
susţinute a unui colectiv redacţional valoros, care 
a ales să-și dedice energia acestui demers nobil; 
de la cadre didactice universitare la personalități 
aparţinând unor instituţii strategice, legate strâns 
de fenomenul medicamentului veterinar autohton.  

Dar aceasta muncă a avut nevoie de un 
sprijin material solid, și aici este pentru mine, o 
datorie de onoare să-i amintesc pe inimoşii 
promotori: Dr. Paul Sorin Stănescu, membru 
fondator al publicaţiei și Dl. Ing. Constantin 

Chiurciu, care sprijină de 10 ani fără rezerve 
eforturile noastre, cei care constituie, de fapt, 
nucleul care face ca aceasă publicație să fie în 
continuare vie, prin eforturile societăților lor. 

 

Ce ne dorim de la anii care vin?  
 

Probabil că permanența revistei se 
datorează structurii specifice, informaţiei, 
ergonomiei spaţiului, publicaţia aducând un 
volum de informaţie necesar, adus la zi a 
principalelor noutăți din domeniului ştiinţelor 
farmaceutice veterinare. Din acest considerent 
cred că Revista rămâne, în continuare, necesară 
şi binevenită, aceatsa propunându-şi să devină 
un forum al ideilor valoroase, să-şi aducă aportul 
la dezvoltarea şi promovarea ştiinţelor medicale 
veterinare şi implicit la dezvoltarea Medicinii, care 
este numai una!  

Dorim să dezvoltăm calitativ şi pe mai 
departe conceptul de Medicament Veterinar 
Românesc, unde persoane competente și 
devotate să poată aduce la cunoştiinţa publicului 
interesat informaţii valoroase din acest minunat 
domeniu al ştiinţelor medicale veterinare. Nu 
întâmplător Revista a apărut odată cu aderarea 
României la UE, cunoscând faptul că și domeniile 
medicamentului veterinar sunt și vor fi supuse 
unor provocări majore, care solicită competenţă, 
alinierea la exigenţe, multă muncă şi nu în ultimul 
rând patriotism! Altfel industria indigenă a 
medicamentului este într-un mare pericol, acela 

al dispariţiei ei! Privind cu optimism consider că 
puterea noastră stă în noi şi în acţiunile noastre şi 
că acest scenariu funest nu se va împlini 
niciodată! 

Mulţumiri tuturor autorilor care au avut 
bunătatea de a colabora, prin trimiterea unor 
materiale interesante, dar şi cititorilor acestor, 
lecturi atractive şi instructive, sănatate, un an nou 
2018, plin de bucurii profesionale şi de fericire 
personală! 


