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2 tipuri de revistă

Revistă cu caracter generalist

▪ 6 numere pe an: CJ 1, 3, 5, 8, 10, 12

▪ articole care acoperă toate rubricile

▪ procedură peer-review sub coordonarea colegiului de redacție

Revistă tematică – working papers

▪ 6 numere pe an: CJ 2, 4, 6, 7, 9, 11

▪ articole care corespund unei teme alese 

▪ structura  finală este asumată de un coordonator desemnat



Condiții generale de publicare

1. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare implică 
încheierea valabilă a contractului de editare

2. Contractul de editare include următoarele clauze principale: 

a) autorul cesionează cu titlu exclusiv Editurii C.H. Beck dreptul de a reproduce şi a difuza 
opera pe întreg teritoriul României. 

b) autorul cesionează cu titlu neexclusiv Editurii C.H. Beck dreptul la înregistrarea, totală 
sau parțială, a lucrării pe suporturi de imagine, de sunet sau de date, la înregistrarea în 
bănci de date, ca şi dreptul la multiplicare, difuzare şi redare on line. În aplicarea acestei 
clauze, autorul are obligația ca prima publicare să fie în revista Curierul Judiciar. O 
publicare ulterioară în online va fi posibilă doar cu acordul colegiului de redacție. 

c) durata cesiunii coincide cu durata existenței dreptului. 



Condiții generale de publicare

3. Lucrările trimise spre publicare trebuie să fie redactate pe computer şi se vor trimite la 
adresa de e-mail cj@beck.ro

4. Redacția îşi rezervă dreptul de a accepta spre publicare sau respinge materialele 
primite, precum şi dreptul de a aduce modificări textului, cu acceptul prealabil al 
autorului și sub îndrumarea coordonatorului. La solicitarea redacției, autorul are 
obligația de a face corectura materialului

5. Articolele publicate reprezintă punctele de vedere personale ale autorilor, aceştia 
asumându-şi integral răspunderea cu privire la conținutul lor. Editura nu are nicio 
răspundere cu privire la conținutul materialelor publicate în această revistă.

mailto:cj@beck.ro


Revistele generaliste

La stabilirea conținutului revistei vor fi avute în vedere:

• articolele trimise pe adresa redacției revistei - cj@beck.ro
• articolele care respectă Condițiile generale de publicare 
• articolele care pot fi încadrate în una dintre rubricile revistei
• articolele care primesc avizul la publicare în urma evaluării peer-review
• articolele care nu au mai fost publicate anterior în alte publicații 

tipărite sau online

Articolele publicate  reprezintă punctele de vedere personale ale autorilor, 
aceștia asumându-și integral răspunderea cu privire la conținutul lor.

mailto:cj@beck.ro


Procedura peer-review și Decizia de publicare

Peer-review

▪ Procedura peer-review 
presupune analiza critică a 
articolelor ştiințifice de către 
experți care fac parte din 
Colegiul de redacție şi din 
Consiliul ştiințific al revistei.

Publicare

▪ Decizia de publicare aparține 
membrilor Colegiului de 
redacție care împreună cu 
Editorul coordonator pot 
solicita autorilor revizuirea sau 
completarea studiilor primite 
spre evaluare.



Etape în procedura de publicare

1. Trimiterea articolului pe adresa redacției. În această etapă autorii trebuie să se 
asigure că articolele respectă Condițiile generale de publicare.

2. Procedura peer-review. Procedura asigură o evaluare obiectivă bazată doar pe 
respectarea criteriilor de evaluare și încadrarea articolelor în structura revistei.

3. Evaluarea articolului. Articolele publicate trebuie să aibă un pronunțat caracter practic 
şi să dezvolte probleme curente din domeniul juridic. Principalele criterii avute în vedere sunt 
calitatea, relevanța, impactul şi actualitatea articolelor publicate.

4. Decizia de publicare. Decizia poate fi în sensul acordului la publicare în forma primită 
pe adresa redacției sau revizuită de autori sau poate fi în sensul respingerii de la publicare. 

5. Redactarea și corectura. Lectura articolului în forma finală acceptată de redacție se va 
face de Editorul coordonator și redactor care prezintă autorilor sugestii de corectură, 
reformulare sau completare și cu care se discută orice alte detalii legate de publicare.



Criterii generale de evaluare a articolelor

Calitatea ştiințifică 

- fundamentare ştiințifică a conținutului studiului
- abordarea metodologică şi maniera de realizare a modelelor de analiză
- gradul de originalitate şi noutatea temei propuse

Relevanța, impactul şi importanța subiectului

- relevanța şi noutatea surselor utilizate
- claritatea şi acuratețea argumentării şi a construcției ştiințifice
- impactul preconizat asupra domeniilor la care face referire articolul

Calitatea conținutului tehnic

- relevanța surselor bibliografice
- claritatea, concizia şi acuratețea textului
- lipsa erorilor, a conceptelor greşite şi a ambiguităților 



Tipuri de studii

Articole

▪ structura articolelor clasice 
(introducere, conținut, concluzii)

▪ aparat critic și trimiteri doctrinare

▪ argumentare juridică și aspecte 
de noutate

▪ trimiteri la practică judiciară

Jurisprudență comentată

▪ structura:

• datele de identificare ale speței
• noțiuni juridice și instituții 

relevante 
• scurt rezumat al problemei de 

drept tratate
• extras din decizie
• nota autorului în raport cu decizia 

rezumată (în contra, în susținere, 
aprobativă)



Articole - exemplificare



Jurisprudență comentată - exemplificare



Tipuri de rubrici

Permanente

▪ Curier legislativ
▪ Actualitate europeană
▪ Actualitate internațională
▪ Dreptul afacerilor *
▪ Drept privat *
▪ Drept public *
▪ Drept penal *
▪ Sinteze de jurisprudență

Ocazionale

▪ Editorial *
▪ Practică judiciară neunitară *
▪ Despre arbitraj
▪ Proiect de lege *
▪ Lege nouă *
▪ Profesii juridice *
▪ Organizare judiciară *
▪ Instrumente *

* sunt marcate cu steluță rubricile la care poate contribui orice autor 



Editorial

Acest tip de articol se diferențiază de restul studiilor științifice publicate în revista 
Curierul Judiciar, iar decizia de publicare aparține editorului coordonator.

Are un caracter de eseu în care autorul, o personalitate sau un specialist într-un 
anumit domeniu, juridic sau non-juridic, expune sau aduce spre informare 
publicului cititor un subiect de interes general, de actualitate sau noutate pentru 
domeniul juridic sau conex acestuia.

Dimensiunea articolului trebuie să se încadreze între: 
minim 11.000 - maxim 23.000 caractere cu spații 

Editorialul poate fi propus de autor sau solicitat de redacția revistei și publicarea 
se face doar împreună cu fotografia autorului.

Spre deosebire de restul articolelor, editorialul este oferit integral gratuit în 
bazele de date internaționale. 



Editorial - exemplificare

Juridic Non-Juridic



Noutăți

În cadrul acestei rubrici sunt incluse alte trei:

▪ Curier legislativ (realizată de dr. Oana Dimitriu)
▪ Actualitate europeană (realizată de dr. Oana Dimitriu)
▪ Actualitate internațională (realizată de prof.dr. Bogdan Aurescu)

Autorii acestor rubrici sunt stabiliți prin contracte de colaborare permanentă 
cu revista Curierul Judiciar, fiind singurii responsabili pentru conținutul 
acestora. 

Orice sugestie sau observație venită pe adresa redacției cu privire la 
conținutul acestor rubrici este bine venită și va fi transmisă autorilor de către 
editorul coordonator. 



Practică judiciară neunitară

Rubrica este coordonată de Judecător drd. Răzvan Anghel și a debutat în 
revista Curierul Judiciar în anul 2015.

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare și cuprinde soluții ce 
ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de 
drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme 
juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca 
practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie 
pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare 
de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. 

Articolele pot fi propuse de autori sau solicitate de coordonator și redacția 
revistei. Trebuie să respecte structura impusă de coordonator și decizia de 
publicare aparține acestuia.



Practică judiciară neunitară - exemplificare



Despre arbitraj
pentru justițiabili și profesioniști

Rubrica este realizată de Avocat dr. Beatrice Onica-Jarka și a debutat în 
revista Curierul Judiciar în anul 2019.

Rubrica își propune să aducă în prim plan arbitrajul ca metodă de soluționare a 
disputelor între profesioniști în contextul în care este cunoscut destul de puțin 
în peisajul autohton al litiganților și justițiabililor de naționalitate română. 

Autorul acestei rubrici este stabilit printr-un contract de colaborare 
permanentă cu revista Curierul Judiciar, fiind singurul responsabil pentru 
conținutul acesteia. 

Orice sugestie sau observație venită pe adresa redacției cu privire la conținutul 
acestei rubrici este bine venită și va fi transmisă autorului de către 
editorul coordonator. 



Proiect de lege

Rubrica este coordonată de Avocat Ferdinand Secoșan și a debutat în 
revista Curierul Judiciar în anul 2017.

Rubrica este dedicată proiectelor legislative de pe agenda Parlamentului 
României și conține articole critice, în care, cu argumentele Dreptului, 
autorii să indice ceea ce consideră că trebuie îndreptat în proiectele 
analizate. 

Nu puține reglementări intrate în vigoare sunt nefericite, fie în fond, fie în 
formă, și o cale la fel de înțeleaptă ca aceea de a le critica în vederea 
corectării este și aceea de a preveni intrarea lor în vigoare. 

Această rubrică nu vizează mecanismul de consultare publică prevăzut de 
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
ci o modalitate prin care revista se implică în ceea ce generic se numește 
viața cetății.



Proiect de lege – criterii de publicare

1. Proiectul de lege supus analizei este la libera alegere a autorului, 
propunerea fiind supusă evaluării coordonatorului.

2. Proiectul de lege vizat trebuie să privească chestiuni cu impact social 
semnificativ, care preocupă opinia publică. Redacția își rezervă dreptul de 
selecție în acest sens, de aceea potențialii autori sunt rugați să anunțe în 
prealabil redacția revistei privind proiectul de lege ales.

3. Autorul va avea în vedere regimul de apariție al revistei și agenda 
Parlamentului, astfel încât articolul publicat să poată ajunge în timp util pe 
masa parlamentarilor, anterior votului din comisiile de specialitate ale 
Parlamentului.

4. Dimensiunile articolului se vor înscrie între:
minim 12.000 și maxim 36.000 caractere cu spații



Proiect de lege - exemplificare

Articolul trebuie să 
respecte structura 
impusă de 
coordonator și 
decizia de publicare 
aparține acestuia.



Lege nouă

Această rubrică vine în completarea celorlalte și constituie o analiză 
aprofundată a unui act normativ recent adoptat. 

Rubrica își propune să aducă în prim plan acte normative relevante, iar 
analiza constă în ample referiri la inițiatori și fundamentare, context, 
derularea procedurii legislative, impactul socio-economic și financiar, 
modificările preconizate și efectele asupra legislației în vigoare, dar și la 
nivel jurisdicțional, corelarea cu legislația europeană și internațională, critici 
sau aspecte reglementate parțial sau nereglementate etc.

Articolele pot fi propuse de autori sau solicitate de redacția revistei. Trebuie 
să respecte structura unui articol științific, iar decizia de publicare aparține 
colegiului de redacție și editorului coordonator.



Profesii juridice

Această rubrică vine în completarea celorlalte și constituie o analiză 
aprofundată a unor aspecte legate de profesiile juridice. 

Rubrica își propune să aducă în prim plan principiile specifice și regulile de 
exercitare a profesiilor juridice liberale și nu numai, dar și analiza reformelor 
promovate de organizațiile profesionale generate de progresul înregistrat în 
domeniul tehnologic și de transformările intervenite în dinamica relațiilor 
sociale.

Articolele pot fi propuse de autori sau solicitate de redacția revistei. Trebuie 
să respecte structura unui articol științific, iar decizia de publicare aparține 
colegiului de redacție și editorului coordonator.



Profesii juridice - exemplificare



Organizare judiciară

Această rubrică vine în completarea celorlalte și constituie o analiză 
aprofundată a unor aspecte legate de organizarea judiciară, în special sunt 
avute în vedere prevederile Legii nr. 304/2004. 

Rubrica își propune să aducă în prim plan activitatea și funcționarea 
sistemului judiciar, zonele de risc şi vulnerabilitate ale sistemului şi ale 
procesului de înfăptuire a justiției, fie că este vorba despre aspecte de natură 
instituțională, organizatorică, profesională sau umană. 

Articolele vor avea în vedere analize profesionale punctuale, dar şi generale, 
însoțite de propuneri concrete de soluționare, propuneri de natură 
legislativă și organizatorică.

Articolele pot fi propuse de autori sau solicitate de redacția revistei. Trebuie 
să respecte structura unui articol științific, iar decizia de publicare aparține 
colegiului de redacție și editorului coordonator.



Organizare judiciară - exemplificare



Dreptul afacerilor

Rubrica este coordonată prof.dr. Smaranda Angheni. 

Studiile incluse în această rubrică pot fi elaborate sub forma articolelor 
clasice de doctrină sau jurisprudenței comentate și pot fi propuse de autori 
sau solicitate de redacția revistei. 

Evaluarea articolelor se face în sistem peer-review, iar decizia de publicare 
va aparține Colegiului de redacție. Membrii colegiului de redacție pot 
impune modificări sau completări pe textul studiului.

În cadrul acestei rubrici vor fi incluse articole care vor aborda teme din 
următoarele ramuri de drept: drept comercial, insolvență, bancar, asigurări, 
comerț internațional, arbitraj, protecția consumatorilor, concurență, drept 
societar, contracte comerciale.



Drept privat

Rubrica este coordonată prof.dr. Adriana Almășan. 

Studiile incluse în această rubrică pot fi elaborate sub forma articolelor 
clasice de doctrină sau jurisprudenței comentate și pot fi propuse de autori 
sau solicitate de redacția revistei. 

Evaluarea articolelor se face în sistem peer-review, iar decizia de publicare 
va aparține Colegiului de redacție. Membrii colegiului de redacție pot 
impune modificări sau completări pe textul studiului.

În cadrul acestei rubrici vor fi incluse articole care vor aborda teme din 
următoarele ramuri de drept: drept civil, procesual civil, dreptul muncii, 
dreptul familiei, dreptul internațional privat, executare silită, arbitraj, 
proprietate intelectuală și drept de autor.



Drept public

Rubrica este coordonată prof.dr. Dana Apostol Tofan. 

Studiile incluse în această rubrică pot fi elaborate sub forma articolelor clasice 
de doctrină sau jurisprudenței comentate și pot fi propuse de autori sau 
solicitate de redacția revistei. 

Evaluarea articolelor se face în sistem peer-review, iar decizia de publicare va 
aparține Colegiului de redacție. Membrii colegiului de redacție pot impune 
modificări sau completări pe textul studiului.

În cadrul acestei rubrici vor fi incluse articole care vor aborda teme din 
următoarele ramuri de drept: drept administrativ, drept financiar și fiscal, 
drept contravențional, drept constituțional, drept internațional și dreptul 
Uniunii Europene, contencios administrativ și fiscal, drept electoral, urbanism.



Drept penal

Rubrica este coordonată prof.dr. Cristina Rotaru. 

Studiile incluse în această rubrică pot fi elaborate sub forma articolelor 
clasice de doctrină sau jurisprudenței comentate și pot fi propuse de autori 
sau solicitate de redacția revistei. 

Evaluarea articolelor se face în sistem peer-review, iar decizia de publicare 
va aparține Colegiului de redacție. Membrii colegiului de redacție pot 
impune modificări sau completări pe textul studiului.

În cadrul acestei rubrici vor fi incluse articole care vor aborda teme din 
următoarele ramuri de drept: drept penal, procesual penal, criminalistică, 
criminologie, medicină legală, execuțional, internațional penal.



Instrumente

Această rubrică vine în completarea celorlalte și va include articole care:

 fie nu pot fi încadrate în alte rubrici

 fie propun o analiză pluridisciplinară

 fie vizează unele aspecte care se adresează tuturor juriștilor indiferent de 
specializare

 fie privesc aspecte de drept comparat sau specifice altor sisteme de drept

Articolele pot fi propuse de autori sau solicitate de redacția revistei. Trebuie 
să respecte structura unui articol științific, iar decizia de publicare aparține 
colegiului de redacție și editorului coordonator.



Sinteze de jurisprudență

În cadrul acestei rubrici sunt incluse alte trei:

▪ Sinteze Curtea Constituțională (realizată de prof.dr. Elena-Simina 
Tănăsescu și prof.dr. Ștefan Deaconu)

▪ Sinteze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (realizată de dr. Dragoş-
Lucian Ivan și dr. Cătălin Constantinescu-Mărunțel)

▪ Curtea de Justiție a Uniunii Europene (realizată de lect.dr. Augustina 
Dumitrașcu)

Autorii acestor rubrici sunt stabiliți prin contracte de colaborare permanentă 
cu revista Curierul Judiciar, fiind singurii responsabili pentru conținutul 
acestora. 

Orice sugestie sau observație venită pe adresa redacției cu privire la 
conținutul acestor rubrici este bine venită și va fi transmisă autorilor de către 
editorul coordonator. 



Revistele tematice

La stabilirea conținutului revistei vor fi avute în vedere:

• articolele trimise pe adresa redacției revistei - cj@beck.ro
• articolele care respectă Condițiile generale de publicare 
• articolele care corespund și completează tema principală
• articolele care primesc avizul la publicare al coordonatorului
• articolele care nu au mai fost publicate anterior în alte publicații 

tipărite sau online

Articolele publicate reprezintă punctele de vedere personale ale autorilor, 
aceștia asumându-și integral răspunderea cu privire la conținutul lor.

Propunerile privind coordonarea sau participarea la realizarea unui număr 
tematic pot fi comunicate editorului coordonator Oana Dimitriu, la adresa 
oana.dimitriu@beck.ro sau pe adresa redacției revistei cj@beck.ro

mailto:cj@beck.ro
mailto:oana.dimitriu@beck.ro
mailto:cj@beck.ro


Curierul Judiciar - coperte

Revistă 
generalistă

Revistă 
tematică 

WorkingPapers



Diseminare online națională și internațională

Indexată în 3 Baze de date 
internaționale

Disponibilă în format online
pe 2 platforme



10 Mituri privind publicarea

1. Doar autorii din București pot publica în revistă FALS

2. Doar autorii care au publicat anterior în revistă pot trimite articole FALS

3. Doar autorii care cunosc un membru al colegiului de redacție pot publica în revistă FALS

4. Doar autorii din portofoliul Editurii C.H. Beck pot trimite articole pentru revistă FALS

5. Doar articolele autorilor consacrați sunt acceptate la publicare FALS

6. Doar articolele foarte lungi corespund cerințelor redacționale FALS

7. Același articol poate fi trimis mai multor publicații FALS

8. Un articol publicat online poate fi publicat ulterior în aceeași formă în revistă FALS

9. Refuzul publicării unui articol închide orice cale de colaborare cu revista FALS

10. Lipsa unui răspuns rapid din partea redacției înseamnă refuzul colaborării FALS



Date de contact

Editor coordonator
dr. Oana Dimitriu

▪ Telefon: 0724924735

▪ Email: oana.dimitriu@beck.ro

▪ Redacție: cj@beck.ro

mailto:oana.dimitriu@beck.ro
mailto:cj@beck.ro
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