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CE NE-AM PROPUS ȘI CE AM REALIZAT IN ANUL 2008 
 

WHAT WE PROPOSED AND WHAT WE ACCOMPLISHED IN THE YEAR 2008 
 

Prof. Dr. Romeo T. Cristina 
Head Editor Veterinary Drug / Medicamentul veterinar 

 
Dezvoltarea conceptului Veterinary Drug 

/ Medicamentul Veterinar înseamnă pentru 
noi perfecționarea continuă a mesajului 
publicației, înseamnă circuit informațional, 
competență, înseamnă deschidere, întrun 
cuvânt, o voce care se face tot mai auzită și, 
de ce nu, valoare adăugată la medicina 
veterinară din Romania. Consecvenți celor 
promise la bilanțul anului 2007, membrii 
echipei Veterinary Drug au încercat și au 
reușit să ridice ștacheta valorică a revistei, 
prin organizarea unor evenimente tematice 
și prin realizări deosebite ale unor membri ai 
echipei. 

 

Calitatea revistei 
 

În cursul anului 2008 au fost editate 
numerele 3 si 4/2008 ale Medicamentului 
Veterinar unde calitatea prezentării grafice a 
fost mult crescută.  

Numărul de pagini a fost crescut prin 
includerea armonioasă a unor articole de 
calitate la categoria Educație continuă și, 
prin publicarea unor materiale valoroase la 
categoria  

Lucrări originale, necesare profesiei și 
care au venit să completeze necesarul de 
nous in sciencia al membrilor Asociației și 
care ne apropie de obiectivul nostru ca 
rezumatele din revista să fie recenzată în 
baze de date (CAB). 

La finele anului 2008 s-a realizat 
implementarea revistei pe web-site, ceea ce 
va facilita accesul mult mai ușor către 
numerele revistei sau alte informații legate 
de Asociația noastră.  

 

Echipa Veterinary Drug 
 

Datorită cerințelor de calitate pe care ni 
le-am asumat prin întâmpinarea premizelor 
de alocare a categoriei de revista (prin 
primirea ISSN și aducerea formatului de 
revista conform cerintelor CNCSIS) am 
încercat lărgirea colectivului redacțional cu 
personalități ale domeniului.  

Pentru a justifica cele arătate aș aminti 
acceptarea invitației și intrarea în echipa 
Veterinary Drug a unor personalități cu 

rezonanță în medicina veterinară europeană 
după cum urmează: 

 

Prof. Dr. Ivo Schmerold 
 

 
 

Medic veterinar, absolventul renumitei 
Ludwig-Maximilians Universität München, în 
anul 1975 este actualmente Coordonatorul 
Institute of Pharmacology and Toxicology, 
Veterinary University din Viena.  

Domnul professor Ivo Schmerold este un 
reputat specialist în domeniul farmacologiei 
și toxicologiei veterinare fiind foarte cunoscut 
mai ales în țările de limba germană 
(Germania, Elveția, Austria) unde în decursul 
timpului a îndeplinit numeroase funcții și 
responsabilități foarte importante din care 
amintim doar câteva: Federal Health Office 
(Bundesgesundheitsamt)-Germania; Institute 
of Veterinary Medicine - Chief of the unit 
„Toxicology, Chief of the unit „Coordination 
of the MRL - procedures, Toxicological 
Assessment“; Federal Institute for Health 
Protection of Consumers and Veterinary 
Medicine (BgVV) - Specialist for Pharmacology 
and Toxicology, numit de către „Bayerische 
Landestierärztekammer“(Germania); Bundes 
Ministerium für Gesundheit, Familie und 
Jugend, Arbeitsgruppe Pharmakologie des 
Beirates "Tiergesundheitsdienst Österreich"; 
Veterinärmedizinische Kommission gemäß; 
Anti-Doping-Bundesgesetz (Austria) etc. fiind 
implicat și în mecanismele EMEA ca expert, 
reprezentantul Austriei („Inter Sectorial 
Coordinating Mechnism on prudent use of 
antimicrobials“(AG AB-R-ISCM,BMGFJ) Expert EMEA 

Domnul Profesor Schmerold a publicat 
peste 100 de lucrări științifice valoare din 
care 56 au fost citate în fluxul SCI/SSCI 
publications și a fost coautor la două cărți de 
farmacologie și terapie veterinară.  
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Principalul domeniu de cercetare al 
domnului Prof. Schmerold este legat în 
principal de fenomenul stresului oxidativ 
având preocupări și în testarea 
medicamentelor a.u.v. și al farmaceuticii 
veterinare. 

Domnul profesor Schmerold este 
reviewer al cunoscutelor publicații: 
Klauentierpraxis și Veterinary Medicine 
Austria / Wiener Tierärztliche Monatsschrift  

 

Prof. Dr. Silvano CARLI  
Născut în ianuarie 1949 și absolventul 

Facultății de Medicină Veterinară Milano 
Cum laudae în 1973 este un nume 
recunoscut în farmacologia și toxicologia 
veterinară italiană și europeană fiind titularul 
disciplinelor de farmacologie și toxicologie în 
cadrul Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Veterinarie per la Sicurezza Alimentare, 
Università degli Studi di Milano.  

Dintre preocupările științifice ale 
domnului profesor Carli sunt de amintit cele 
peste 150 de lucrări științifice publicate în 
reviste valoroase, urmarea unor cercetări 
laborioase în tematica mai ales a grupelor 
chimioterapicelor antimicrobienelor și 
antielminticelor veterinare în ce privește 
farmacocinetica, distribuția tisulară și 
tolerabilitatea acestora 

Profesorul Carli și-a adus aportul în 
coordonarea unor tratate valoase dintre care 
amintim: “Farmacologia Veterinaria” (Idelson - 

Gnocchi Editore, Napoli, 2008) și a fost coautor la 
cursurile universitare:"Terapia Veterinaria” 
(O.E.M.F., Milano, 1985), "Tossicologia Veterinaria" 
(Grasso Editore, Bologna, 1984), "Microbiologia e 
Immunologia" (U.T.E.T., Torino, 1990), "Microbiologia 
e Immunologia Veterinaria" (U.T.E.T., Torino, 1996). 

Profesorul Carli face parte din Board-ul 
Școlii doctorale de la Universitatea din 
Milano și este membru în numeroase 
asociații și societăți din Italia și Europa.  

Dintre acestea amintim: European 
Association of Veterinary Pharmacology and 
Toxicology (EAVPT), Società Italiana delle 
Scienze Veterinarie (S.I.S.Vet.), Membru al Anti-
Doping Commission of U.N.I.R.E. etc. 

Dintre funcțiile deținute amintim: Membru 
al Commissione Scientifica di U.N.I.R.E., 
Președintele Consiliului de Coordonare 
didactică ale Corso di Laurea in 
Biotecnologie Veterinarie și Corso di Laurea 
Magistrale din cadrul Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Milano, Membro del Comitato 

Scientifico della Società Italiana delle 
Scienze Veterinarie. 

Domnul professor Carli este Head editor 
al “Rivista di Zootecnia e Veterinaria”. 

 

Assoc. Prof. Agnes Dadak 
 

 
 

Este absolventa Facultății de Medicină 
Veterinară din Viena și în perioada 1999-
2001, post doctoral fellow, al Universității 
San Diego, California.  

Actualmente Dr. Dadak îndeplinește 
funcția de Assoc. Prof. în cadrul Institute of 
Pharmacology and Toxicology, Veterinary 
University din Viena. 

Activitatea editorială și profesională a 
doamnei prof. Dadak se referă la peste 40 
de articole marea lor majoritate fiind indexate 
în circuitul internațional și la șapte contracte 
de cercetare naționale. 

Doamna Dr. Dadak este membră a 
Austrian Pharmacological Society (APHAR), 
Österreichische Gesellschaft für 
homöopathische Medizin (ÖGVH), International 
Association for Veterinary Homeopathy (IAVH) 
și Österreichische Buiatrische Gesellschaft 
(ÖBG) 

Doamna profesor Dadak este reviewer al 
revistei Homöopathie in Österreich. 

 

Assoc. Prof. Roberto Edoardo Villa  
Născut în anul 1962 la Milano, a absolvit 

Facultatea de Medicină Veterinară în 1989, 
în orașul natal, actualmente ocupând poziția 
de Assoc. Professor în cadrul Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la 
Sicurezza Alimentare și funcția de membru 
al Senatului și Board of Directors din cadrul 
Università degli Studi di Milano. 

Domnul Dr. Villa este autorul a 98 de 
articole științifice publicate în marea lor 
majoritate în reviste de circulație 
internatională fiind de asemenea autorul 
unor capitole de carte.  

De asemenea este membru în Comitetul 
științific al revistei Praxis Veterinaria și 
referent la prestigioasele reviste: The 
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Veterinary Journal; Research in Veterinary 
Science; Journal of Veterinary Medicine 

Activitatea de Cercetare a domnului Villa 
este orientată pe farmacologia și toxicologia 
reziduurilor, toxicologia alimentară, 
anesteziologie și farmacovigilență din 2003 
făcând din Comisia Națională pentru 
aprobarea produselor de uz veterinar. 

Domnul professor Villa este membru al 
Italian Society of Veterinary Sciences al 
European Association of Veterinary 
Pharmacology and Toxicology(EAVPT). 

Domnul profesor Roberto Villa are 
activitate fructuoasă ca reprezentant al Italiei 
indeplinind funcții în cadrul EMEA: expert 
național (National expert on detachment at 
the European Agency for the Evaluation of 
Medicinal Products(EMEA), London, UK) și din 
2005 este membru al grupului de lucru 
CVMP - Safety Working Group din cadrul 
aceleiași agenții. 

Pe această cale doresc să le aduc 
mulțumiri pentru aportul lor la 
dezvoltarea publicației noastre și nu în 
ultimul rând la prietenia sinceră 
demonstrată față de mine, un coleg 
farmacolog din România. 

Alături de colegii din Austria și Italia, în 
Echipa editorială Veterinary Drug au 
acceptat să facă parte și colegii: 

 

Prof. Dr. Ioan Ștefan Groza 
Este absolventul FMV Cluj Napoca în 

1980, actualmente decanul FMV Cluj 
Napoca, cu activitate meritorie, (peste 180 
de lucrări științifice, 10 cărți, director și 
membru la 11 contracte științifice și laureat 
al premiilor Traian Săvulescu și Paul Riegler) 
binecunoscută colegilor veterinari din 
România, dar și celor din Europa (prin 
participarea în organizații și asociații 
profesionale profesionale importante din 
care amintim: European Society of 
Reproduction Specialists(ESDAR); Animal 
Epidemiological Study Association, 
France(ASEA). 

Domnul Profesor Ioan Groza alături de 
numeroase funcții naționale îndeplinește din 
2008 onoranta pozitie Zone 3 Coordinator of 
the European Association of Establishments 
for Veterinary Education (EAEVE) 

Domnul prof. Ioan Groza este editor al 
Revistei “Clujul Medical Veterinar” 

De la Facultatea de Medicină Veterinară 
Iași în grupul editorial mai fac parte Conf. Dr. 

Valentin Năstasă, titulatul disciplinei de 
farmacologie veterinară de la această 
facultate și domnul Șef. Lucr. Mihai Mareș, 
titularul disciplinei de Micologie si 
micotoxicologie și head editorul revistei 
Fungi & Mycotoxins 

 

Evenimente tematice 
 

In cursul lunii Octombrie a.c. în cadrul 
Pasteur-Bucuresti s-a prezentat în fața 
membrilor Asociaţiei Naţionale a 
Fabricanţilor de Produse de Uz Veterinar 
din Romania materialul: Metodologia de 
determinare a limitelor maxime pentru 
reziduunile medicamentoase și stabilirea 
perioadei de ateptare, in lumina 
reglementanilor UE. și s-a depus raportul 
tehnic omonim: (Raport tehnic nr. 4/2008)  

 

1

Raport tehnic nr. 4/2008

Metodologia determinării limitelor maxime pentru 

reziduurile medicamentoase și 
stabilirea perioadei de așteptare, 
în lumina reglementărilor U.E.

Beneficiar:

A.N.F.P.U.V.

Prof. Dr. Prof. Dr. 

Romeo Romeo --Teodor CRISTINATeodor CRISTINA

 
 

In cursul lunii Decembrie a.c. s-a editat 
materialul: Ghid de farmacie și de terapie 
veterinara — Ed. Brumar Timișoara, Autori: 
RT Cristina, V. Teudea.  

 

Obiective pentru anul 2009 
 

Continuarea cursurilor de instruire 
continua cu temele:  
- intocmirea dosarelor de autorizare 
medicamente - aspecte practice  
- studiul farmacocinetic, farmacodinamic și 
bioechivalența medicamentelor  
- studiul de toxicitate al produselor.  
- daca va fi posibil: intrunire cu Profesorii 
Carli și Schmerold pe teme specifice.  

Elaborarea unui ghid orientativ pe tema 
autorizarii produselor a.u.v.  

Analizând realizările din anul 2008 putem 
concluziona că acesta fost unul bun.  

Din acest considerent putem conchide că 
anul care se încheie deschide calea marilor 
realizări ale lui 2009.  

Cu această ocazie doresc să urez tuturor 
colegilor din Boardul editorial, colegilor care 
ne-au citit, și ne vor citi, sponzorilor noștri un 
călduros la Mulți Ani cu sănătate și 
realizarea tuturor dezideratelor! 

 


