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DESPRE  

MEDICAMENTUL VETERINAR / VETERINARY DRUG 

 
Sub egida Asociaţiei Naţionale a 

Fabricanţilor de Produse de uz Veterinar din 
România, la iniţiativa preşedintelui acesteia, dr. 
Sorin Paul Stănescu, se va edita, pentru prima 
dată în România, o revistă, MEDICAMENTUL 
VETERINAR / VETERINARY DRUG care va 
aborda probleme de farmacologie şi farmacie 
veterinară. 

Revista medicamentul veterinar se 
doreşte să reprezinte o sursă utilă de informaţii 
de ultimă oră pentru cei interesaţi într-un 
domeniu al medicinei veterinare, din păcate 
insuficient mediatizat în România, dar a cărui 
importanţă, în special în lumea civilizată, este 
într-o continuă creştere, ca urmare a 
schimbărilor profunde înregistrate în societatea 
umană contemporană, legat printer altele şi de 
conştientizarea corelaţiei, pe de o parte, dintre 
sănătatea omului şi calitatea alimentelor pe 
care le consumă şi, pe de altă parte, dintre 
calitatea alimentelor şi bunăstarea animalelor, 
condiţionată în special de sistemul de creştere 
şi exploatare a animalelor de la care se obţin. 

Calitatea alimentelor este percepută de un 
număr din ce în ce mai mare de consumatori ca 
rezultanta ansamblului de însuşiri conferite de 
proprietăţile fizice, compoziţia chimică, gradul 
de salubritate sub raportul noxelor animate şi 
neanimate şi inocuitatea acestora, recunoscută 
sub noţiunea de siguranţa alimentelor. 

Siguranţa alimentelor se garantează prin 
controlul total al calităţii pe întreg lanţul 
alimentar, conform noului concept, mai 
comprehensive, de la “fermă la masă”, în care 
serviciile veterinare şi medicii veterinari au un 
rol important. 

In cadrul controlului total al calităţii, o 
preocupare deosebită se acordă 
medicamentului veterinar, inclusiv produselor 
biologice, dar şi biocidelor şi altor produse de uz 
veterinar, care, în anumite condiţii de utilizare 

pot reprezenta o sursa majoră de noxe, 
respectiv de principii biologic active sub 
forma de reziduuri în produsele primare 
de origine animală: carne, lapte, ouă, 
miere. 

Plecând de la cerinţele şi aşteptările 
consumatorilor faţă de serviciile 
veterinare şi medicii veterinari, revista 
medicamentul veterinar va veni în 
sprijinul acestora prin informaţiile pe care 
le va conţine, referitoare la folosirea în 
scop preventiv şi curativ a 
medicamentelor, a  biostimulatorilor, a  
biocidelor şi a altor produse de uz 
veterinar. 

Revista medicamentul veterinar va 
fi utilă, deopotrivă, pentru toţi specialiştii 
implicaţi în activitatea de creştere şi 
exploatare a animalelor şi de procesare 
a acestora. 

Doresc, în numele meu şi al 
colegiului de redacţie, viaţă lungă 
revistei medicamentul 

veterinar/VETERINARY DRUG şi 
transformarea într-un timp cât mai scurt 
a statutului ei dintr-o publicaţie finanţată 
de Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de 
Produse de uz Veterinar din România 
într-o publicaţie autofinanţat,  

Autofinanţarea unei publicaţii este 
argumentul suprem al recunoaşterii 
utilităţii şi valorii ei, implicit a competenţei 
şi calităţii muncii depuse de Colegiul de 
redacţie. 

In speranţa că, consacrarea Revistei 
medicamentul veterinar se va produce 
într-un timp cât mai scurt, doresc tuturor 
celor care vor răsfoi sau vor citi acest 
prim număr sănătate, prosperitate şi 
succese în muncă. 

 
Cu stimă, 

 

Prof. univ. dr. Teuşdea Valer  
Secretar ANFPUR 


