
Stimate Domnule Decan,

După cum ştiţi, la iniţiativa Editurii Universul Juridic am fost onoraţi să acceptăm conducerea
unei reviste online – este vorba de Revista Universul Juridic –, la începutul acestui an.

Până acum, au apărut deja primele nouă numerele ale revistei şi suntem bucuroşi de buna
primire de care s-a bucurat această iniţiativă în rândul juriştilor din România.

Vă scriem astăzi pentru că demersul nostru a evoluat din luna ianuarie până acum şi am primit
cu satisfacţie de curând statutul de revistă indexată BDI (HeinOnline şi EBSCO). Practic,
revista deţine în acest moment cele două indexări BDI necesare mediului universitar juridic
pentru ca articolele publicate să fie luate în considerare. În acest context, având în vedere
poziţia dvs de Decan, vă adresăm respectuoasa rugăminte atât dvs, cât şi colegilor Domniei
Voastre, de a lua în considerare colaborarea cu revista noastră.

Desigur că am aprecia în mod deosebit diseminarea acestei informaţii către colegii dvs, cu
siguranţă Domniile Lor având, în diversele etape ale carierei, nevoie de aceste articole
publicate în reviste indexate BDI pentru dosarele întocmite în vederea evoluţiei în cariera
universitară. Mediul online ne oferă oportunitatea de a publica foarte rapid materialele, astfel
încât, dacă în mediul tradiţional – în print – este puţin mai complicat şi nu se asigură
celeritatea de care uneori este nevoie, iată că acum acest lucru nu mai este un obstacol în calea
publicării în mediul online.

Am fi bucuroşi să vă alăturaţi, atât Domnia Voastră, cât şi colegii dvs, demersului nostru, să
ne sprijiniţi cu articole într-un parteneriat care credem că se poate dovedi util şi nouă, ca
revistă de informare şi de reflectare a diverselor problematici care se ridică în domeniul
juridic, dar şi dvs în calitate de corp universitar/academic care este obligat să respecte anumite
rigori în privinţa publicării. Avem în structura revistei noastre un consiliu ştiinţific redutabil
care ne face cinste şi cu ajutorul căruia încercăm să dezvoltăm acest proiect la standardele
cele mai înalte.

Contăm, Stimate Domnule Decan, pe sprijinul dvs, mulţumindu-vă anticipat pentru sprijin şi
pentru informarea corpului profesoral despre invitaţia şi demersul nostru.

Revista poate fi accesată gratuit aici http://revista.universuljuridic.ro/, iar articolele pot fi
transmise pe adresa periodice@universuljuridic.ro (persoană de contact Ciprian Radu – 0732
320 666).

Cu consideraţie,
Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu – Director
Conf. univ. dr. Florin Moţiu – Redactor-şef
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