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INFORMAŢII 

PERSONALE 
ZIDARU GHEORGHE-LIVIU  

  

  

 Scrieţi numărul de telefon     Scrieţi numărul de telefon mobil        

 liviu.zidaru@drept.unibuc.ro 

Scrieţi adresa paginii web personale   

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele 

de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)   

Sexul MASCULIN | Data naşterii 3.09.1979 | Naţionalitatea ROMÂNĂ  

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

A. 2002-2004:  Auditor de justiţie la Institutul Naţional al Magistraturii  (grupă de 

judecători) 

 

Iunie 2004: Absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii (medie 9,55) 

 

1.09.2004 – 15.10.2010: Judecător la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti 

 

Octombrie – noiembrie 2004: Susţinerea examenului de capacitate 

 

Aprilie 2005: Numire ca judecător inamovibil la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti 

 

Aprilie 2005 – Decembrie 2006: Titular al unui complet specializat în cauze civile 

şi comerciale 

 

Ianuarie – Decembrie 2007: Judecător la secţia penală din cadrul Judecătoriei 

sectorului 4 Bucureşti 

 

Din ianuarie 2008: Judecător la secţia civilă din cadrul Judecătoriei sectorului 4 

Bucureşti 

 

Mai – iunie 2009: Promovare pe loc la Tribunalul Bucureşti (judecător cu grad de 

tribunal) 

 

De la 15.10.2010: Judecător la Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă 

 

Octombrie – noiembrie 2013: Promovare pe loc  - judecător cu grad de curte de 

apel  

 

15.10.2014 – 1.10.2015: Judecător la Curtea de Apel București, secția a VIII-a de 

contencios administrativ și fiscal 

 

De la 1.10.2015 - prezent: Judecător la Curtea de Apel București, secția a IV-a 

civilă 
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B. 2008 - 2013: colaborator extern al Catedrei de drept privat din cadrul Facultatii 

de Drept a Universitatii Bucuresti (seminar drept civil – partea generală şi 

persoanele; profesor titular Marian Nicolae) 

 

2011 – 2013: Seminar drept procesual civil (profesor titular Gabriel Boroi) 

 

De la 1.10.2013: Asistent universitar la Facultatea de Drept a Universității 

București, disciplina drept procesual civil (profesor titular Viorel Mihai Ciobanu)  

 

De la 1.10.2016: Lector Universitar la Facultatea de Drept a Universității 

București, disciplina drept procesual civil 

 

C. Membru al Comisiei tehnice de elaborare a proiectului Legii de punere în 

aplicare a Noului Cod de procedură civilă (2010 – 2011). 

 

D. Din 2011: Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, departamentul 

formare continuă, disciplinele drept civil şi drept procesual civil.  

În această calitate, am participat ca formator la seminarii privind Noul Cod Civil, 

începând cu luna septembrie 2011, respectiv privind Noul Cod de procedură civilă, 

începând cu luna mai 2012, până în anul 2015 inclusiv.  

De la 1.09.2012: Formator cu normă întreagă la Institutul Național al Magistraturii, 

departamentul formare continuă, disciplinele drept civil şi drept procesual civil, 

pentru o perioadă de 1 an și 6 luni.  

 

De la 1.03.2014: Formator colaborator la Institutul Național al Magistraturii, 

departamentul formare continuă, disciplinele drept civil şi drept procesual civil; 

reluarea activității de judecător la Tribunalul București, apoi la Curtea de Apel 

București  

 

În calitate de formator în cadrul INM, am participat ca membru în comisia de 

elaborare a subiectelor la examenul de absolvire a INM (2014), în comisia de 

examinare orala la disciplina drept procesual civil, la examenele de capacitate ale 

magistraților stagiari (2013, 2014, 2019) și în comisia de soluționare a contestațiilor 

la disciplina drept procesual civil, examenul de promovare efectivă și pe loc la 

tribunale și curți de apel (2016); comisia de contestații admitere INM (2018) și 

promovare efectivă drept civil (2018).  

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

2009 - 2012: Doctorand – Şcoala doctorală a Facultăţii de Drept a Universităţii 

Bucureşti, disciplina Drept procesual civil, conducător de doctorat: prof.univ.dr. 

Viorel-Mihai Ciobanu  

Tema tezei de doctorat: “Competenţa instanţelor judecătoreşti în dreptul procesual 

civil român şi german. Studiu de drept comparat” 

Teză susținută public la data de 21.09.2012 
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20.02.2013: Conferirea titlului științific de doctor în drept (Ordinul Ministrului 

Educației nr. 3.250/20.02.2013)  

 

1998-2002: Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti (medie de absolvire 9,63) 

 

Iunie 2002: Examenul de licenţă (media 9,85). Lucrare de diplomă la disciplina 

dreptul proprietăţii intelectuale (dreptul de autor): „Drepturile creatorilor de opere 

literare, artistice şi ştiinţifice”,  Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr Lucian Mihai 

 

1994-1998: Liceul teoretic "Hermann Oberth", Bucureşti (Matematică – Fizică) 

 

1990-1994: “Gymnasium am Ostring” Bochum, Germania (liceu teoretic cu profil 

umanist). 

 
  

 

COMPETENΤE 

PERSONALE 
Practică, participare la conferinţe, alte activităţi ştiinţifice: 

 

"Alternative Dispute Resolution - Mediation & Arbitration" (München, iulie 2004) 

–  Workshop organizat de ELSA München. 

 

„Influenta dreptului comunitar european asupra dreptului privat al statelor 

membre“ („Europa- und Zivilrecht“), seminar organizat de Academia Germană 

pentru Judecători (Deutsche Richterakademie), Germania, şi European Judicial 

Training Network (Trier, 28.05.-3.06.2006).  

 

28.10 – 18.11.2006: Practică pentru judecători în materie civilă şi comercială la 

instanţe din Germania, organizată de Institut für Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ, 

Institutul pentru Cooperare Juridică): 

 

„Statutul şi rolul judecătorului în Germania şi celelalte state europene“, seminar 

organizat de Academia Germană pentru Judecători (Deutsche Richterakademie), 

Germania în anii 2007, 2009, 2011, 2013, 2015. În cadrul acestui seminar am 

prezentat, de fiecare dată, câte un material cu privire la independenţa judecătorului 

şi provocările actuale privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar român 

 

Seminar cu privire la dreptul european al familiei – Salamanca (Spania), mai 2009 

(EJTN) 

 

Studiu individual la Institutul pentru Drept Privat şi Economic Străin de pe lângă 

Universitatea din Heidelberg, pentru pregătirea tezei de doctorat (iulie 2011)  

 

Prezentare prelegeri cu privire la Noul Cod Civil – aspectele noi cu privire la  

ipotecile imobiliare (în colaborare cu prof.univ.dr. Marian Nicolae, asist.univ.dr. 

George-Alexandru Ilie, Cristian Paziuc) – octombrie 2011  

 

2010 – 2011 : Membru al comisiei tehnice de redactare a proiectului Legii de 

punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, comisie înființată de 
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Ministerul Justiției  

 

2012 – 2017 : Prelegeri și seminarii susținute în fața judecătorilor și procurorilor cu 

privire la Noul Cod Civil și la Noul Cod de Procedură Civilă, organizate de 

Institutul Național al Magistraturii și de Institutul Național pentru Pregătirea și 

Perfecționarea Avocaților (București, Timișoara, Oradea, Alba-Iulia, Brașov, Sibiu, 

Cluj, Baia Mare, Focșani, Constanța, Pitești și Ploiești). 

 

2016  - 2017: Prelegeri susținute în fața executorilor judecătorești cu privire la 

executarea silită sub imperiul Noului Cod de procedură civilă, organizate de 

Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești 

 

Iunie 2016, octombrie 2017, octombrie 2018 : Comoderare la un seminar 

internațional organizat de Institutul Național al Magistraturii cu privire la 

comunicarea în instanță (împreună cu doamna formator dr. Roxana Rizoiu și dl. 

judecător Ingo Werner, Oberlandesgericht Köln, Germania).  

 

Ianuarie – februarie 2017 ; iulie 2018: Visiting professor la Universitatea din 

Würzburg (Germania), unde am predat două cursuri în limba germană, cu privire la 

echitatea procesului civil și cu privire la standarde și garanții minime în procesul 

civil român, german și european. 
 

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]  

 

 

 

 

 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ  

  

GERMANĂ ΙNΤELEGERE C2 VORBIRE C2 SCRIERE  

Ascultare C 2 Citire C2 
Participare la 

conversaţie C2  
Discurs oral  C2 C2 

ENGLEZĂ ΙNΤELEGERE C 1 VORBIRE B2 SCRIERE  

Ascultare C 1 Citire  C1 
Participare la 

conversaţie  B2 
Discurs oral B2  B 2 

FRANCEZĂ ΙNΤELEGERE B 1 VORBIRE A 1 SCRIERE  

Ascultare B1 Citire B1 
Participare la 

conversaţie A 2 
Discurs oral A 2 A 1 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ și Windows  
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Studii și lucrări publicate: 

 

„Consideraţii privind noua reglementare a drepturilor patrimoniale de autor“, în Revista Română de Dreptul 

Proprietăţii Intelectuale nr.1/2005 

 

„Înţelesul sintagmei „rezolvarea procesului fără a intra în cercetarea fondului”, potrivit art. 297 alin.1 din 

Codul de procedură civilă. Consideraţii de drept comparat cu privire la trimiterea cauzei spre rejudecare de 

către instanţa de apel”, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2007. 

„Noua reglementare a apelului în Proiectul Noului Cod de procedură civilă”, în Curierul Judiciar nr. 9/2009, 

supliment 

„Noua reglementare a recursului în Proiectul Noului Cod de procedură civilă”, în Curierul Judiciar nr. 

10/2009, supliment 

„Observaţii cu privire la condiţiile de invocare a excepţiei de necompetenţă în Noul Cod de procedură civilă”, în 

Revista Română de Drept Privat nr. 1/2010 

„Observaţii și propuneri privind proiectul legii privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării 

proceselor”, publicat pe www.juridice.ro la data de 22.09.2010.  

„Competenţa internaţională de drept comun şi competenţele speciale prevăzute de art. 5 din Regulamentul nr. 

44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială”, 

în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2010 

 

„Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa 

materială (I)” , în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2011 

 

„Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa 

teritorială (II)” , în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2011 

 

(În colaborare cu dl. prof.univ.dr. Viorel Mihai Ciobanu) „Căile de atac din perspectiva Noului Cod de 

procedură civilă” , în volumul Noile Coduri ale României – Studii și cercetări juridice, Ed. Universul 

Juridic, București, 2011, p. 394 – 410.  

 

http://www.juridice.ro/
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„Prorogarea legală de competență în Noul Cod de procedură civilă” , în Curierul Judiciar nr. 9/2012.  

 

(În colaborare cu dl. conf.univ.dr. Traian Cornel Briciu) „Observații privind unele dispoziții de drept 

tranzitoriu și de punere în aplicare a NCPC” , publicat pe www.juridice.ro pe data de 19.02.2013.  

 

(În volumul V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), „Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat”, vol. I 

(art. 1 – 526), Ed. Universul Juridic, București, 2013) Comentariul art. 94 – 147 din Noul Cod de procedură 

civilă – normele cu privire la competența instanțelor judecătorești  

 

„Die neue Zivilprozessordnung Rumäniens – ein Überblick” (Noul Cod de procedură civilă al României – o 

privire de ansamblu), în Jahrbuch für Ostrecht (Anuarul dreptului estic, publicat de Ed. C.H. Beck 

München, Germania), Nr. 54, vol. nr. 1/2013.  

 

„Efectele apelului, judecata și soluțiile în apel, potrivit Noului Cod de procedură civilă”, studiu publicat în 

Broșura Conferințele Noului Cod de Procedură Civilă, editată de Institutul Național al Magistraturii și 

disponibilă pe www.inm-lex.ro (din 2013) - http://www.inm-lex.ro/NCPC/doc/Brosura%20NCPC.pdf  

 

„Unele aspecte privind regularizarea cererii de chemare în judecată și noua reglementare a taxelor judiciare de 

timbru”, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2013, studio revăzut și publicat pe www.inm-lex.ro în 

luna noiembrie 2013.  

 

„Este instanța îndreptățită să schimbe calificarea juridică a cererii formulate? Reflecții din perspectiva 

principiului iura novit curiaˮ, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2014 

 

(În colaborare cu domnii profesori Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Flavius Antoniu Baias, Traian 

Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu) „Consideratii privind constituționalitatea dispozițiilor din noul Cod 

de procedură civilă care stabilesc asistența avocațială obligatorie în recursˮ, în Revista Română de Drept 

Privat nr. 3/2014 

 

(În colaborare cu domnii profesori Viorel Mihai Ciobanu și Traian Cornel Briciu) „Consecințele declarării 

neconstituționalității art. 650 alin.(1) NCPCˮ, publicat pe www.juridice.ro pe data de 25.07.2014 

 

„Competența internațională decurgând din înfățișarea pârâtului potrivit Regulamentului Bruxelles Iˮ, în 

Analele Universității din București, Seria Drept, 2014 

 

(În colaborare cu domnii profesori Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Traian Cornel Briciu, Claudiu 

Constantin Dinu și Mirela Stancu) ,,Unele considerații referitoare la efectul devolutiv al apelului, cu privire 

specială asupra noțiunii de ”explicitare a pretențiilor”, cuprinsă în art. 478 alin. (4) NCPC și asupra 

invocării necompetenței în această cale de atacʼʼ, studiu disponibil pe www.juridice.ro (publicat la data de 

23.07.2015). 

 

http://www.juridice.ro/
http://www.inm-lex.ro/
http://www.inm-lex.ro/NCPC/doc/Brosura%20NCPC.pdf
http://www.inm-lex.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
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(În colaborare cu domnii profesori Viorel Mihai Ciobanu șiTraian Cornel Briciu) ,,Unele consideraţii privind 

competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect acţiuni în pretenţii prin care se solicită de către o 

direcţie generală de asistenţă şi protecţie a copilului obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a unei alte 

direcţii de asistenţă şi protecţie a copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care 

beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 şi Legea nr. 272/2004ʼʼ studiu disponibil 

pe www.juridice.ro (publicat la data de 27.07.2015). 

 

(În colaborare cu doamna lector univ.dr. Andrea Annamaria Chiș), ,,Rolul judecătorului și principiul 

disponibilității în procesul civil – conexiuni și limitări ʼʼ, în volumul Liber amicorum Liviu Pop (coord. I.F. 

Popa, D.A. Popescu), Ed. Universul Juridic, București, 2015.  

 

 

„Invocarea prescripției în faza executării siliteʼʼ, în volumul colectiv „Executarea silită – dificultăți și soluții 

practice, vol Iʼʼ coordonat de Evelina Oprina și Vasile Bozeșan, în volumul colectiv „Executarea silită – 

dificultăți și soluții practice, vol Iʼʼ, coordonat de Evelina Oprina și Vasile Bozeșan, Ed. Universul Juridic, 

București, 2016. 

 

 „Soluțiile dispuse de instanța de control judiciar atunci când constată că o parte din motivele invocate pe calea 

contestației la executare nu au fost analizate de către prima instanțăʼʼ, în volumul colectiv „Executarea silită – 

dificultăți și soluții practice, vol Iʼʼ, coordonat de Evelina Oprina și Vasile Bozeșan, în volumul colectiv 

„Executarea silită – dificultăți și soluții practice, vol Iʼʼ, coordonat de Evelina Oprina și Vasile Bozeșan, Ed. 

Universul Juridic, București, 2016. 

 

„Este competența instanței de executare de ordine publică?ʼʼ, în volumul colectiv „Executarea silită – 

dificultăți și soluții practice, vol IIʼʼ, coordonat de Evelina Oprina și Vasile Bozeșan, Ed. Universul Juridic, 

București, 2017. 

 

(În volumul V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), „Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat”, vol. I 

(art. 1 – 526), ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016) Comentariul art. 94 – 147 din Noul Cod de 

procedură civilă – normele cu privire la competența instanțelor judecătorești  

 

(În volumul V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), „Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat”, vol. II 

(art. 527 – 1034), ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016), în colaborare cu domnul profesor 

Flavius A. Baias, comentariul normelor de procedură arbitrală 

 

Notă la sent.nr. 58/05.04.2016 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă privind competența în cazul unor 

cereri în anulare de donații, alăturate cererii de partaj, în Curierul Judiciar în nr. 2/2017;  

 

Reacții la atacurile asupra justiției – Deutsche Richterzeitung nr. 3/2017. 

 

Exercitarea unei căi de atac neprevăzute de lege, diferită de cea corect menționată în dispozitivul hotărârii 

atacate – comentariu la dec. în interesul legii nr. 19/24.10.2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și 

Justiție, în Curierul Judiciar în nr. 4/2017.  

 

Apelul. Jurisprudență relevantă D. Beldean, C. Frențiu, A.A. Irinel, L.Gh. Zidaru, Ed. Universul 

Juridic, București, 2017. 

http://www.juridice.ro/
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Competența. Jurisprudență relevantă D. Beldean, C. Frențiu, A.A. Irinel, L.Gh. Zidaru, Ed. Universul 

Juridic, București, 2018. 

 

O soluție legislativă improvizată: completul de 3 judecători în apel, împreună cu Marcel Dumitru Gavriș, 

în Revista de Note şi Studii Juridice, editată on-line pe www.juridice.ro, la data de 31.01.2018. 

 

Comentariu la Decizia civilă nr. 182/18.04.2018 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, cu privire la 

contestația la tergiversarea procesului civil, în Curierul Judiciar nr. 4/2018  

 

Implicațiile Deciziei nr. 454/2018 a Curții Constituționale asupra proceselor ȋn curs de judecată, coautor 

împreună cu prof. univ.dr. Traian C. Briciu (coord) și cu conf.univ.dr. Cl.C. Dinu, în Revista de Note şi 

Studii Juridice, editată on-line pe www.juridice.ro, la data de 28.10.2018. 

 

Nouveau Code de procédure civile roumain – traduction commentée, 2018, Juriscope, co-autor, redactor al 

comentariului la Titlul referitor la competența instanțelor judecătorești 

 

(În colaborare cu doamna judecător, lector.univ.dr. Andrea Annamaria Chiș), Contradictorialitatea 

ca obligație pentru judecător, în volumul In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la 

începutul mileniului al III-lea, Ed. Universul Juridic, 2018.  

 

(În colaborare cu doamna judecător, lector.univ.dr. Andrea Annamaria Chiș), Opinia dizidentă în 

common law și în dreptul continental, în practica instanțelor internaționale și în arbitrajul internațional 

– beneficii și deservicii, în volumul In honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea 

practică, Ed. Hamangiu, 2018.  

 

Comentarii asupra modificării noului Cod de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018. Între dorința de 

funcționalitate și tendința de restaurație coautor împreună cu prof. univ.dr. Traian C. Briciu (coord), cu 

conf.univ. dr. Mirela Stancu, cu conf.univ.dr. Cl.C. Dinu și cu lect.univ.dr. Paul Pop, în Revista de Note şi 

Studii Juridice, editată on-line pe www.juridice.ro, la data de 8.02.2019. 

Situația independenței judecătorești în România – în Deutsche Richterzeitung (nr. 9/2019).  

Monografii: 

 

,,Competența instanțelor judecătorești în dreptul procesual civil român și germanʼʼ, Editura Universul Juridic, 

București, 2015 

 

(În colaborare cu doamna judecător, lector.univ.dr. Andrea Annamaria Chiș) ,,Rolul judecătorului în 

procesul civilʼʼ, Editura Universul Juridic, București, 2015 

 

,,Competența în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012)ʼʼ, Editura Hamangiu, 

București, 2017 

 

http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
http://www.juridice.ro/
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