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EUROPEAN  

CURRICULUM VITAE 

 

  

 
 

  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume şi prenume VIDU  STELIAN IOAN 

  

EXPERIENȚA 
PROFESIONALĂ 

 

  

Perioada 02.04.2018 - prezent 

Angajator  Curtea de Apel Timișoara 

Departament/Tip activități Curtea de Apel Timișoara 

Funcția JUDECĂTOR DEFINITIV 

Responsabilități Activități specifice 

  

Perioada 01.10.2012 - 01.04.2018 

Angajator Detașat Institutul Național al Magistraturii 

Departament/Tip activităţi Formare continuă 

Funcţia FORMATOR 

Responsabilităţi Activități de formare a auditorilor de justiție precum și a magistraților în 
funcție 

Perioada 15.01.2012 - 01.10.2012 

Angajator Detaşat Şcoala Naţională de Grefieri 

Departament/Tip activităţi Formare continuă 

Funcţia FORMATOR 

Responsabilităţi Activităţi specifice  

  

Perioada 01.07.2011 - 15 ianuarie 2012 

Angajator Tribunalul Timiş 

Departament/Tip activităţi Tribunalul Timiş 

Funcţia JUDECĂTOR DEFINITIV 

Responsabilităţi Activităţi specifice 

  

Perioada 01.09.2008 - 01.07.2011 

Angajator Detaşat Şcoala Naţională de Grefieri 

Departament/Tip activităţi Formare continuă 

Funcţia FORMATOR 

Responsabilităţi Activităţi specifice  

  

Perioada 01.05.2004 - 31.08.2008 

Angajator Tribunalul Timiş 

Departament/Tip activităţi Judecătoria Timişoara 

Funcţia JUDECĂTOR DEFINITIV 

Responsabilităţi Activităţi specifice 

  

Perioada 01.06.2002 - 30.04.2004 

Angajator Tribunalul Timiş 

Departament/Tip activităţi Judecătoria Făget 

Funcţia JUDECĂTOR DEFINITIV 

Responsabilităţi Activităţi specifice 

  

Perioada 07.05.2002 - 30.05.2002 

Angajator Tribunalul Timiş 
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Departament/Tip activităţi Judecătoria Sânnicolau Mare 

Funcţia JUDECĂTOR DEFINITIV 

Responsabilităţi Activităţi specifice 

  

Perioada 01.11.1999 – 06.05.2002 

Angajator Tribunalul Timiş 

Departament/Tip activităţi Judecătoria Timişoara 

Funcţia JUDECĂTOR STAGIAR 

Responsabilităţi Activităţi specifice 

  

Perioada 01.10.1998 - 31.10.1999 

Angajator Cabinet Individual de Avocat „Arjoca Ileana” Lugoj 

Funcţia AVOCAT STAGIAR 

Responsabilităţi Colaborator în cauzele titularului de cabinet şi clientelă proprie 

  

Perioada 25.02.2003 - prezent 

Angajator Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Departament/Tip activităţi Facultatea de Drept Lugoj 

Funcţia LECTOR UNIVERSITAR 

Responsabilităţi Organizarea şi participarea la activităţi didactice 
Activităţi specifice cu studenţii 
Promovarea standardelor de calitate în interiorul Universităţii  

  

Perioada 01.03.2000 - 24.02.2003 

Angajator Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Departament/Tip activităţi Facultatea de Drept Lugoj 

Funcţia ASISTENT UNIVERSITAR 

Responsabilităţi Activităţi specifice cu studenţii 

  

Perioada 01.11.1999 - 29.02.2000 

Angajator Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Departament/Tip activităţi Facultatea de Drept Lugoj 

Funcţia PREPARATOR UNIVERSITAR 

Responsabilităţi Activităţi specifice cu studenţii 

  

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Universitatea Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Facultatea Drept 

Calificare/Diploma obţinută Doctor în drept cu distincţia „magna cum laude”,  începând cu data de 
15.04.2010 

  

Perioada 17.01.2003 - 19.04.2003 

Universitatea Universitatea „Politehnica” Timişoara 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

Titlul cursului Psihopedagogie 

  

Perioada 2002 

Calificare/Diploma obţinută Definitivatul în magistratură 

  

Perioada 1994 - 1998 

Universitatea Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Facultatea  Facultatea de Drept 

Calificare/Diploma obţinută Jurist 

  

Perioada 1990 - 1994 

Liceul  Liceul teoretic „Iulia Haşdeu” Lugoj 
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Calificare/Diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

  

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

 

PROFESIONALE  

  

Limba maternă Româna 

  

Alte limbi Franceza/Germana 

• Abilitatea de citi Bine 

• Abilitatea de a scrie Bine 

• Abilitatea de a vorbi Bine 

  

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE SOCIALE 

Comunicare şi disponibilitate de a împărtăşi celorlalţi cunoştinţele proprii;  
Flexibilitate, capacitate de adaptare şi muncă eficace în situaţii diferite; 
Lucrul în echipă, capacitate de a coopera flexibil cu ceilalţi membrii ai 
echipei. 

  

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE TEHNICE 

Abilităţi bune de operare în Microsoft Office (Word, Excel) 

  

  

       RECOMANDĂRI 
 

Prof. univ. dr. Liviu Pop (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 
coordonator doctorat) 
 

  

INFORMAŢII ADIŢIONALE • Membru în comisia de corectare pentru examenul de intrare în 
magistratură din 03.06.2007; 

• Selectat ca specialist în vederea întocmirii de subiecte pentru 
concurs/examen  prin Hot. nr. 2/26.02.2008 a Consiliului Ştiinţific 
al I.N.M.;  

• Membru în comisia de interviu pentru examenul de intrare la 
I.N.M., activitate desfăşurată în perioada 12.09.2008-17.09.2008; 

• Membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul 
de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, 
sesiunea 2013; 

• Membru în comisia de contestații pentru examenul de promovare 
în funcții de execuție, sesiunea 2013; 

• Membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru 
examenul de absolvire a I.N.M., sesiunea 2014; 

• Membru în comisia de contestaţii pentru examenul de promovare 
în funcţia de judecător la Î.C.C.J., sesiunea 2014; 

• Membru în comisia de examinare pentru examenul  de capacitate 
al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, sesiunea 2014; 

• Am susținut tema „Citarea și comunicarea actelor de procedură 
în cadrul Conferinței dedicate Noului Cod de procedură civilă, 
organizate de către Institutul Național al Magistraturii în perioada 
21-23 martie 2013  

• Selectat ca expert specializat în drept civil și drept procesual civil 
la desfăşurarea activităţilor de formare continuă a magistraţilor, în 
derularea proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității 
sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări 
legislative și instituționale”, finanţat în cadrul Mecanismului 
Financiar Norvegian ( 2014-2015); 

• Membru în comisia de contestații pentru examenul de promovare 
în funcții de execuție, sesiunea 2015; 

• Am susținut tema „Probleme de practică neunitară în materia 
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obligațiilor civile”  la „Conferința privind aspecte de practică 
neunitară intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil și 
Noului Cod de procedură civilă”, desfășurată la București – Aula 
Institului Național al Magistraturii, 28-29 mai 2015”; 

• Membru în comisia de examinare pentru examenul de capacitate 
al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, sesiunea 2015; 

• Membru în comisia de examinare pentru examenul de absolvire 
al INM, sesiunea mai-iunie 2016; 

• Membru în comisia de examinare pentru examenul de capacitate 
al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, sesiunea 2016; 

•  Selectat ca expert specializat în domeniul dreptului civil și 
dreptului procesual civil în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: 
profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod 
MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European 
(FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA) la conferințele de unificare a practicii judiciare cu tema - 
Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă; 

• Selectat ca expert specializat în domeniul dreptului civil și 
dreptului procesual civil în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: 
profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod 
MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European 
(FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA) la întâlnirile președinților secțiilor specializate ale Înaltei 
Curți de Casație și Justiție și curților de apel. 

 

  

ANEXE 
Lista lucrărilor publicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articole şi studii: 
 

• „Proprietatea comună a concubinilor asupra bunurilor imobile 
dobândite împreună prin acte cu titlu oneros. Proba acesteia”,  în 
coautorat cu dl. conf. univ. dr. Florin Popescu, publicat în Dreptul 
nr. 11/2000; 

• „Contractul de întreţinere. Moartea debitorului întreţinerii 
petrecută înaintea morţii creditorului întreţinerii. Consecinţe”,  în 
coautorat cu dl. conf. univ. dr. Florin Popescu, publicat în Revista 
juridică a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara; 

• „Este posibil ca soţul donatar să se prevaleze de prezumţia 
instituită de art. 485 din Codul civil pentru a dovedi existenţa unei 
donaţii deghizate al cărei beneficiar este şi, pe cale de 
consecinţă, ca bunul donat să devină bun propriu în condiţiile 
prevăzute de art. 31, lit. b) din Codul familiei?”, în coautorat cu dl. 
conf. univ. dr. Florin Popescu, publicat în Dreptul nr. 9/2002; 

• „Consideraţii asupra naturii juridice reale a dreptului de retenţie”,  
în coautorat cu dl. lector univ. dr. Florin Popescu, publicat în 
Revista juridică a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Timişoara; 

• „Determinarea prejudiciului indirect sau prin ricoşeu”, în coautorat 
cu dl. conf. univ. dr. Florin Popescu, publicat în Revista juridică a 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara;  

• „Dreptul de retentie în cazul conexității juridice, formă de 
manifestare a excepției de neexecutare”, publicat în Dreptul nr. 
11/2006; 

• Stingerea dreptului de retenţie”, publicat în Dreptul nr. 5/2007; 

• „Natura juridică a dreptului de retenţie întemeiat pe o conexitate 
materială (I)”, publicat în Dreptul nr. 7/2008; 

• „Natura juridică a dreptului de retenţie întemeiat pe o conexitate 
materială (II)”, publicat in Dreptul nr. 8/2008; 
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• „Cazuri de reglementare expresă a dreptului de retenţie în Codul 
civil din 1864 (I)”, publicat în Dreptul nr. 7/2009; 

• „Cazuri de reglementare expresă a dreptului de retenţie în Codul 
civil din 1864 (II)”, publicat în Dreptul nr. 8/2009; 

• „Reglementarea fideiusiunii în lumina noului Cod Civil”, în 
coautorat cu dl. prof. univ. dr. Liviu Pop, publicat în Revista 
română de drept privat nr. 2/2011; 

• „Dreptul de superficie”, în M. Uliescu, Coordonator, Noul Cod civil. 
Studii și comentarii, Ed. Universul juridic, București, 2013; 

• „Apecte privind modalităţile și procedura de comunicare a actelor 
de procedură potrivit noului Cod de procedură civilă”, publicat în 
Revista Studii şi Cercetări Juridice nr. 4/2013; 

• Câteva aspecte privind evaluarea legală a daunelor-interese 
moratorii, publicat în Revista romănă de jurisprudență nr. 5/2015; 

• Condițiile nașterii dreptului de retenție potrivit noului Cod civil, în 
Liber Amicorum Liviu Pop, Ed. Universul Juridic, București, 2015; 

• Este contractul de fideiusiune unul intuitu-personae?, publicat în 
Revista română de dreptul afacerilor nr. 6/2016. 
 

Monografii, tratate, manuale, alte lucrări:  
 

• „Dreptul de retenţie în raporturile juridice civile”, Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2010; 

• „Tratat de drept civil. Obligațiile”, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 
2012, în coaturat cu dl. prof. univ. emerit Liviu Pop si cu dl. lector 
univ. dr. Florin Ionuț Popa; lucrarea a obținut Premiul Istrate 
Micescu acordat de Uniunea Juriștilor din România în anul 2012, 
precum și premiul Premiul Traian Ionașcu pentru cea mai bună 
carte a anului 2012 din domeniul deptului privat; 

• „Cartea de cereri şi acţiuni. Modele. Comentarii. Explicaţii”, în 
coautorat (colectiv de autori), Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014. 

• Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul juridic, 2015, în 
coaturat cu dl. prof. univ. emerit Liviu Pop si cu dl. conf. univ. dr. 
Florin Ionuț Popa. 
 

 
 

                 ianuarie 2019  

                                                STELIAN  IOAN  VIDU 

  

  

 


