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Argumentum-pro 
 

Farmacologia veterinară este una dintre 
disciplinele fundamentale ale ştiinţelor 
medicale, fiind inclusă în planurile de 
învăţământ ale facultăţilor încă de la 
inceputurile medicinii moderne.  
Ea nu este doar o disciplina istorică, 

"statică, prăfuită...", aşa cum o declară cu 
obstinaţie câţiva "atoatecunoscători", ci are 
viaţa, subdomeniile şi mecanismele proprii 
dezvoltării ei, ca ştiinţă medicală de prim 
rang.  
Aş aminti aici de exemplu, că apariţia 

prestigioasei Revue de Medecine 
Veterinaire Toulouse, una din cele mai vechi 
publicaţii de profil veterinar din lume 
(apărută în 1877), s-a realizat la mai mult de 
un deceniu după apariţia lui Bulletin 
Generale de Therapeutique, la Paris, 
(1853).  
Faptul că nu există în lume Veterinary 

Core (miez, inimă) Curricula din care să 
lipsească farmacologia, farmacia şi 
toxicologia ca discipline fundamentale, este 
argumentul esenţial al utilităţii în formarea 
specialistului, situaţie la care şi Europa s-a 
raliat, ultima dată, prin declaraţia de la 
Bologna în 1999, unde farmacologia, 
farmacia şi toxicologia au fost declarate ca 
fiind discipline aparţinând grupului 
undergoing continuous development, ... 
increasingly important in the different areas 
of veterinary profession.  
Neoştiintele farmacologice, de vârf şi 

interdisciplinare, includ acum domenii 
extrem de complexe şi nu sunt altceva decât 
urmarea evoluţiei fireşti, a exploziei 
informaţionale care a avut loc mai ales in 
ultimele două decenii şi care demonstrează 
imensul potenţial de cercetare şi educaţie al 
farmacologiei. Într-o ordine total aleatorie, 
aş aminti aici:  
• Farmacologia moleculară 

• Farmacogenetica, 

• Farmacoimunologia,  

• Biodisponibilitatea, 
• Farmacoepidemiologia, 
• Farmacovigilenţa etc, 
cu evoluţii remarcabile în ultimii zece ani, 

care pot fi doar câteva motive de sensibilizare 
a specialiştilor din domeniile conexe. 
Scopul demersului 

În numeroase ocazii naşterea este un 
proces dificil dar şi aducător de speranţe şi 
satisfacţii.  
Dintre argumentele noastre la apariţia 

prezentei publicaţii vom aduce doar câteva: 
lipsa parţială a unei asemenea publicaţii, 
strict pe domeniu, în peisajul editorial de la 
noi, necesitatea unei informări la zi a 
specialiştilor veterinari, promovarea 
medicamentului veterinar românesc, 
prezentarea noutăţilor conexe domeniului 
etc. 
Faptul că la fiecare sfert de oră apare un 

nou medicament este una dintre justificările 
solide şi logice ale demersului nostru, 
alegerea celui mai potrivit remediu trebuind 
a fi privită de către medicii veterinari de azi 
mult mai complex.  
Prezenţa reziduurilor, a factorilor de risc la 

consumul de medicamente la categoriile de 
vârstă tânară şi înaintată, inducerea 
enzimatică a proceselor fiziologice de către 
metaboliţii medicamentelor, conduc inevitabil 
la necesitatea stringentă a cunoaşterii 
fenomenelor, a cauzalităţii lor şi implicit, la 
asumarea unei conduite potrivite în 
terapeutică. 
Implicarea activă a centrelor româneşti 

reprezentative de cercetare (instituite, 
facultăţi de profil, companii) în dezvoltarea 
conceptului Medicamentul veterinar / 
Veterinary Drug, nu poate fi decât benefică, 
acum când România este supusă 
comandamentelor impuse de integrarea ţării 
noastre, în ralierea la circuitul regional, zonal 
şi european al valorilor şi în acest frumos 
areal, spre beneficiul profesiei veterinare în 
ansamblul ei.  
Învăţământul farmacologic şi farmaceutic 

veterinar din România, recunoscut şi adoptat 
încă din zorile medicinei veterinare moderne, 
a avut exponenţi valoroşi care au constituit 
elita intelectualităţii medicale româneşti, prilej 
de mândrie şi recunoştinţă pentru numeroase 
generaţii de medici veterinari faţă de dascălii 
lor de farmacologie:  
C. Prokesch, Al. Locusteanu, G. Slavu, N. 

Popescu, Fr. Popescu, Olimpia Vechiu, E. 
Licperta, P. Balaci, M. Mircea, A. Vinţan, O. 
Schöbesch, A. Gherdan, C. Stătescu, 
Ingeborg Bogdan, R. Tudorache, P Cura. 

 

Actualmente componenţa disciplinelor de 
profil de la cele patru facultăţi de medicină 
veterinară de stat este: 
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FMV Bucureşti:  
 

 
 

Prof. Dr. Maria Crivineanu 

titular discipline, conducător de doctorat 
 

cu colectivul:  
 

    
 

Sef. Lucr. Dr. Ileana Păunescu, 

Asist. Drd. Valentin Nicorescu 
 

FMV Cluj Napoca:  
 

 
 

Conf. Dr. Veturia Nueleanu, 
titular discipline 

cu colectivul: 
 

    
 

%ef lucr. Dr. Anca Mărculescu 
%ef lucr. Dr. Mihai Cernea 

FMV Iaşi:  

 
 

Conf. Dr. Valentin Năstasă 
titular discipline 

cu colectivul 
 

 
 

Asist. drd. Grecu Moruzi Mariana 
 

FMV Timişoara:  
 

 
 

Prof. Dr. Romeo Teodor Cristina 

titular discipline, conducător doctorat 
 

cu colectivul: 
 

 
 

Asist drd. Eugenia Dumitrescu 

 

Rezultatele demersului nostru sunt 
aşteptate în ani de zile, dar noile arii de 
interes ale domeniului: noile clase terapeutice, 
iatropatiile, fenomenul rezistenţei, protejarea 
consumatorului, legislaţia medicamentului 

etc), vor aduce cu siguranţă răspunsuri mult 
aşteptate. Aşa că, va invit să lăsăm inerţia 
specific românească şi să trecem la lucruri cu 
adevărat perene! 

 
 

Prof. univ. dr. Romeo T. Cristina, Head editor 


