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Abstract 

 

In the article is presented the progress of indexing in international databases of the 
Journal Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug (Med.Vet / Vet.Drug), his evolution from his 
apparition in 2007, to present and also, sites where can be visited the online edition. Also is 
announced the opening of subscriptions for whom are interested, starting from year 2011. 

 
Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug 

indexat BDI 
 

După trei ani de apariție continuă, 
publicația noastră a intrat în circuitul mare al 
valorilor, prin demararea procedurilor de 
evaluare internațională a revistei.  

În acest context dorim să informăm 
cititorii că revista este indexată BDI și este 
în plin proces de evaluare internațională: 
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php
?action=masterlist&id=5471  și  
http://journals.indexcopernicus.com/kartaPDF
zend.php?jour=5471). 

 

Astfel, activitatea susținută a colectivului 
redacțional dar și eforturile financiare ale 
Asociației Naționale a Fabricanților de 
Produse de uz Veterinar din România,  sunt 
răsplătite aducând satisfacție.  

Din luna octombrie a.c. revista noastră 
apare în întregime și pe internet la adresa: 
http://www.veterinarypharmacon.com/page/ve
t_drug_download, sau 
http://ro.veterinarypharmacon.com/page/desc
arca_revista de unde se poate vizualiza 
oricare din articolele apărute până acum. 

Transformarea într-un timp scurt a 
statutului, dintr-o publicație finanțată de către  
ANFPUR, într-o publicație autofinanțată este 
argumentul suprem al recunoasterii utilității si 
valorii ei. Din acest considerent creșterea 
audienței publicației este prioritară și adresăm 
rugămintea către forurile profesiei noastre: 
ANSVSA, Facultăți, AVMR, CMVR, Institute 
și Companii de profil etc. dar și către medicii 
veterinari și profesioniștii domeniului de a se 
implica în mod activ la dezvoltarea 
conceptului: Medicamentul veterinar / 
Veterinary Drug prin efectuarea de 
abonamente anuale.  

Acest fapt nu poate fi decât benefic, acum 
când România este supusă 
comandamentelor, impuse și asumate, în 

ralierea la circuitul regional, zonal si european 
și în domeniul științelor medical veterinare.  

Dintre argumentele noastre pentru 
sprijinirea acestei publicații, cele mai 
importante sunt: lipsa unei asemenea 
publicații, de profil, strict pe domeniu, în 
peisajul editorial de la noi, necesitatea unei 
informări la zi a specialistilor, promovarea 
medicamentului veterinar românesc, 
prezentarea noutăților conexe domeniului etc.  

Faptul că la fiecare sfert de oră apare un 
nou medicament este una dintre justificările 
solide si logice ale demersului nostru, 
alegerea celui mai potrivit remediu trebuind a 
fi privită de către medicii veterinari de azi mult 
mai complex. 

Se cuvine să aducem multumirile noastre 
tuturor celor care au avut încredere în 
proiectul Med. Vet. / Vet. Drug, autorilor de 
articole, echipelor per review, editorilor care 
au dedicat cu generozitate multe ore din 
timpul prețios în sprijinul creșterii calității 
publicației, domnului dr. Sorin Paul Stănescu, 
președintele ANFPUVR, care a sprijinit fără 
rezerve, cu înțelepciune, sesizând valoarea 
adăugată pe care o poate aduce o publicație 
proprie de specialitate, toate activitățile 
Asociației, dar și colegilor și cititorilor care s-
au aplecat cu ochi critic asupra articolelor și 
care au semnalat pertinent numeroase 
aspecte legate de calitatea articolelor.  

Fără aceștia toate acestea s-ar fi realizat 
infinit mai greu! 

 

Pentru contractarea de abonamente și 
instrucțiuni puteți accesa link-ul:  

 

http://www.veterinarypharmacon.com/pag
e/vet_drug_download/109  

 

Abonamentul, având contravaloarea 
estimativă la data abonării, de 20 euro/an, va 
include trei reviste / an (două numere și un 
supliment / an + taxele de expediție) și va fi 
livrat începând cu numărul (5) 1/2011. 

 


