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UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU, ROMÂNIA  
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„ACTA UNIVERSITATIS GEORGE BACOVIA. JURIDICA”  

- LA AL X-LEA NUMĂR - 
 

 
„Nimeni nu poate trăi fără prieteni,  

chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii”  

(Aristotel) 

 

 

Anul 2016 este un important an aniversar. Universitatea „George Bacovia” din Bacău împlinește 25 

de ani de la înființare, perioadă în care a devenit și s-a consolidat ca un important centru educațional, 

științific și cultural în zona centrală a Moldovei, constituind un adevărat izvor de formare a specialiștilor în 

varii domenii. Drumul străbătut nu a fost ușor, dar spre cinstea celor care au onorat Universitatea, în calitatea 

lor de dascăli și studenți, fiecare, prin entuziasm, competență și dăruire au contribuit la înălțarea modernului 

edificiu care este astăzi Universitatea „George Bacovia”. 

În urmă cu 5 ani, respectiv în anul 2011, la nivelul conducerii Universității „George Bacovia” din 

Bacău, s-a pus problema înființării unei reviste specifice Facultății de Drept și Administrație Publică, unde să 

poată fi valorificată cercetarea științifică a cadrelor didactice de profil, atât de la noi, cât și de la celelalte 

facultăți de profil, din țară și din stăinătate. 

Având sarcină bine precizată, noi, colegii de facultate, conf. univ. dr. Ioan Ciochină-Barbu, conf. univ. 

dr. Alexandru Amititeloaie, lector univ. dr. Nelu Niță și asistent univ. drd. Adrian Lupașcu, împreună, am 

început munca de documentare.  

Mai întâi am identificat baza legală, apoi, prin deplasări la alte facultăți de Drept din țară 

(Universitatea Alexandru Ion Cuza și Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iași, la Universitatea Dunărea 

de Jos din Galați, Universitatea București, Universitatea Ecologică din București, Universitatea Transilvania 

din Brașov), unde activau cadre didactice cu multă experiență în domeniu, precum prof. univ. dr. Toader 

Tudorel, prof. univ. dr. Ioan Macovei, prof. univ. dr. Genoveva Vrabie, prof. univ. dr. Corneliu Bârsan, prof. 

univ. dr. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. Florin Ciutacu, prof. univ. dr. Cristinel Ioan Murzea, prof. univ. dr. 

Vasilica Negruț, precum și lector univ. dr. Victor Welter, care ne-au încurajat în demersul nostru și ne-au 

împărtășit multe din tainele unei astfel de misiuni nobile, neascuzându-ne și unele greutăți pe care le-am 

putea întâmpina. 

Mai mult, unii dintre domniilor lor nu numai că au acceptat, cu plăcere, să facă parte din Editorial 

Board-ul revistei, dar ne-au facilitat și contactul cu cadre universitare de peste hotare, de prestigiu european 

și mondial în domeniul științelor juridice. Astfel, doamna prof. univ. dr. Genoveva Vrabie ne-a înlesnit 

colaborarea cu distinșii profesori universitari Rainer Arnold de la University of Regensburg, Germany, și cu 

Miroslaw Granat de la Cardinal StefanWyszynsky University in Warsaw, Poland. Cu ajutorul domnului prof. 

univ. dr. Florin Ciutacu am pus bazele unei colaborări fructuoase cu renumite personalități ale dreptului, 

precum: David Annoussamy Ph.D., Président de la Société de droit comparé de Pondichéry, India; Aurelia 

Lucia Beatrice Colombi Ciacchi Ph.D., de la University of Groningen, Nederland; Seán Patrick Donlan 

Ph.D., de la Irish Socciety of Comparative Law, Ireland; Lucilla Gatt Ph.D., Private Law and Comparative 

Law University of Naples Sour Orsola Benincasa, Italy; Giovana Capilli Ph.D., Sapienza University, Italy; 

Gabriel Moens Ph.D., Mourdoch University, Australia, etc.  

Desigur, că, față de standardele pe care ni le-am propus a le atinge prin demersul nostru, respectiv un 

înalt grad al cercetării științifice, exprimat prin lucrările ce urmau a fi publicate, am solicitat și am obținut 

colaborarea și a altor cercetători de prestigiu, precum: Răzvan Theodorescu, Academician Professor Ph.D., 
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Member of the Romanian Academy, România; Victor Moraru Ph.D., University of Academy of Science of 

Moldova; Grigore Rusu Ph.D., Moldova State University, Moldova; Ștefan Belecciu Ph.D., Stefan cel Mare 

Police Academy, Moldova; József Hajdú Ph.D., University of Szeged, Hungary; Vlad Barbu Ph.D., 

Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Buchareast, România; Alexandru Boroi Ph.D., Alexandru Ioan Cuza 

Police Academy, Buchareast, România; Stancu Șerb Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, 

Buchareast, România; Ionel Bostan Ph.D., Stefan cel Mare University in Suceava, România; Tanase Joița Ph. 

D., Spiru Haret Universiry in Brașov, România; Verginia Vedinaș Ph.D., University of Bucharest, România. 

După îndeplinirea tuturor formalităților, respectiv stabilirea Editorial Board-lui, stabilirea 

Colectivului de redacție, înregistarea la Biblioteca Națională, etc., am început să lucrăm la primul număr al 

Revistei „Acta Universitatis George Bacovia. Juridica”, care a apărut în luna iunie 2012.  

De la acestă dată au fost publicate, în cele 10 numere câte au apărut până în decembrie 2016 peste 

200 de articole, reprezentând tot atâtea teme de cercetare științifică, structurate pe domenii de Drept public, 

Drept privat, Drept European și Internațional, precum și Doctrine. 

În paginile Revistei „Acta Universitatis George Bacovia. Juridica” au publicat articole de înalt nivel 

ștințific, atât mari personalități al vieții juridice, cât și tineri doctoranzi, îmbinând astfel experiența seniorilor 

cu tenacitatea tinerilor cercetători. 

Având ca model zicerile domnului profesor univ. dr. Cristinel Ioan Murzea, formulate în 

nenumăratele ore de discuții pe tema importanței dreptului în societate, conform cărora „fiind creația 

spiritului, dreptul nu este o oglindã pură a realității. El pornește de la realități, dar le asimilează, le preface 

conceptual”, încă de la primul număr, Colectivul de redacție și-a propus ca să promoveze, în conținutul 

revistei, articole cu certă valoare științifică, fapt ce a făcut posibil ca, în prezent, „Acta Universitatis George 

Bacovia. Juridica” să fie indexată în importante baze de date internaționale, precum SCIPIO, C.E.E.O.L., 

ProQuest și EBSCO. 

Colectivul de redacție își propune să se preocupe, și în continuare, pentru creșterea prestigiului 

științific al revistei, astfel încât aceasta să poată fi indexată în cât mai multe baze de date internaționale, dar 

și pentru a fi cotată ISI, în măsura în care va fi posibil, și cu factor de impact, calculat și publicat de 

Thomson Reuters în Journal Citation Reports. 

 

În finalul acestor câteva rânduri, aducem, tuturor membrilor Editorial Board, precum și tuturor 

colaboratorilor interni și externi, prinosul nostru de recunoștință, sincere și respectuoase mulțumiri pentru 

eforturile depuse, și ne exprimăm dorința și speranța unei colaborări fructuoase și în viitor.  

 

Totodată, mulțumim sincer conducerii Universității „George Bacovia” din Bacău, pentru susținerea 

financiară în apariția semestrială a revistei.  

 

Parafrazându-l pe Aristotel, așa cum „nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate 

bunurile lumii”, nici noi nu putem trăi fără dumneavoastră dragi prieteni și colaboratori ai Revistei „Acta 

Universitatis George Bacovia. Juridica”. 

 

  

LA MULȚI ANI UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA”!  

 

LA MULȚI ANI „ACTA UNIVERSITATIS GEORGE BACOVIA. JURIDICA”!  
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