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Rezumat 
 

Timpul scurs de la înființarea revistei Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug a demostrat până acum, 

că demersurile întreprinse de colectivul editorial au fost inspirate, fiind rezultatul pasiunii și muncii 

acestuia. Acesta este și motivul pentru care Jurnalul își va continua activitatea publicistică în peisajul 

șțiințelor medical veterinare și zootehniei. Se face evaluarea anului 2018 cu principalele realizări și 

nereușite ale revistei Mediciamentul Veterinar / Veterinary Drug precum și orientările pentru perioada 

următoare. 

 
Abstract 

 
The time elapsed since the establishment of the Mediciamentul Veterinar / Veterinary Drug Journal has 

so far, revealed that the efforts made by the editorial staff have been inspired, as a result of his passion 

and work. This is why the Journal will continue its journalistic activity in the field of veterinary and 

zootechnical sciences. The year 2018 is assessed with the main achievements and failures of the 

Veterinary Medicine / Veterinary Drug Magazine as well as the guidelines for the next period. 

 
Ajunși în pragul anului 2019 se cuvine să 

facem, din nou, o introspecție a muncii 

noastre, a realizărilor dar și a neîmplinirilor 

care, cu siguranță, vor deveni obiectivele 

noastre viitoare.  

Revista a fost evaluată din nou de către 

Index Copernicus International - ICI. Rezultatul 

acestei operațiuni, pentru noi, a fost mai mult 

decât onorant: Indexed in the ICI Journal 

Master List 2017 - ICV 2017: 76.73 

Poate pentru mulți valoarea factorului nu 

spune prea multe, noi îi invităm cu respect pe 

cei curioși să caute, comparativ cu alte 

publicații, din peisajul medical veterinar sau de 

profil agricol asemănător să viziteze aceste 

valori pe site-ul ICI și vor observa, cu 

surprindere, că revista a făcut și face 

performanță în continuare!  

Viața unei reviste de profil relativ îngust, 

cum este cea de față, are nevoie de sprijin 

constant și din acest considerent participarea 

tuturor membrilor familiei Medicamentul 

Veterinar / Veterinary Drug la “viața ei” este 

esențială și deciduală. 

Din păcate, în continuare, Jurnalul este 

deservit de un număr prea mic de recenzori și 

din această cauză publicația suferă, în 

continuare, de lipsa articolelor originale!  

Dacă dorim ISI la această revistă atunci 

numărul și calitatea articolelor originale trebuie 

îmbunătățită net în 2019!  

Analizând frecvența vizitelor pe pagina 

revistei observăm că motoarele de căutare 

identifică frecvent revista, dar faptul că 

numărul de citări este redus demonstrează că 

avem nevoie de calitate! Deși apelurile noastre 

ar fi trebuit să “stimuleze” măcar conducătorii 

de doctorat care își trec în CV-urile lor 

calitatea de editor la această publicație acest 

lucru nu s-a întâmplat încă. Poate de la anul 

ne vor onora cu măcar o lucrare pe an... Totuși 

avem convingerea că revista noastră este pe 

drumul cel bun și asta ne face să continuăm! 

Alături de urările noastre de sănătate, 

pace sufletească și bunăstare colectivul 

revistei Medicamentul Veterinar / Veterinary 

drug vă dorește un Crăciun minunat și un 

An nou plin de realizări! 


