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Curriculum Vitae 
 
 
Nume: Zidaru 
 
Prenume: Gheorghe-Liviu 
 
Data şi locul naşterii: 3 septembrie 1979, Bucureşti 
 
E-mail: liviuzidaru@yahoo.com 
 
Stare civilă: căsătorit 
 
 
Studii: 
 
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 
 
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). 
 
 
Profesie: 
 
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 
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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 
 
 
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)  
 
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.  
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.  
 
 
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).  
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- 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. 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  
 
2012 – 2013 : 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). 
 
 
Articole 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 
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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.  
 
„Prorogarea legală de competență în Noul Cod de procedură civilă” , în Curierul 
Judiciar nr. 9/2012.  
 
(În colaborare cu dl. lect.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.  
 
„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. 
 
 
Limbi straine: 
 
Germană – foarte bine (fluent) (1998: Diploma lingvistică (Sprachdiplom) a Conferinţei 
Miniştrilor Culturii din Germania, treapta a II-a); 
 Engleză – bine; 
  Franceză – începător. 
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