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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume CIUCĂ LIVIU - BOGDAN

Adresă Str. Aleea Şcolii nr. 2, Galaţi, România
Telefon +40236464423 Mobil: 0726.200.770

Fax +40236464423
E-mail eurom2000@yahoo.com

Naţionalitate Română

Data naşterii 13.10.1968

Sex M

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 2015-prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Titular curs: Moşteniri;
Titular curs: Contracte speciale;
Titular curs master: Publicitate imobiliară

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ universitar

Perioada 2009 - 2015
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Titular curs: Moşteniri;
Titular curs: Contracte speciale;
Titular curs: Drepturi reale.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ universitar

Perioada 2012-2016
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Coordonarea activităţilor Comisiei;
- Reprezentarea acesteia în relaţia cu celelalte instituţii;
- Conducerea lucrărilor;
- Prezentarea în plenul Camerei Deputaţilor a rapoartelor adoptate de

comisie;
- Stabilirea ordinii de zi;
- Alte responsabilităţi prevăzute de lege şi de regulament.

Numele şi adresa
angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sector public

Perioada 2013 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte - Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru

elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României.
Activităţi şi responsabilităţi

principale
- Participarea la şedintele de conducere ale Comisiei, luarea deciziilor

privind organizarea şedinţelor;
- Conducerea comisiei în absenţa preşedintelui;
- Participarea la dezbateri şi susţineri de amendamente precum şi orice alte

atribuţii delegate de preşedinte.
Numele şi adresa

angajatorului
Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sector public

Perioada 2009 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte - Subcomisia pentru monitorizarea hotărârilor Curţii Europene

a Drepturilor Omului
Activităţi şi responsabilităţi

principale
- Reprezentarea subcomisiei în relaţia cu alte instituţii;
- Susţinerea de proiecte în dezbaterea subcomisiei;
- Conducerea subcomisiei în absenţa preşedintelui;
- Alte atribuţii delegate de preşedinte.

Numele şi adresa
angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sector public

Perioada 2009 - 2012
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Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia specială comună pentru dezbaterea în fond, în procedură
de urgenţă, a Codului Penal, a Codului de Procedură Penală, a Codului Civil
şi a Codului de Procedură Civilă. Subcomisia de Cod Civil şi Cod de
Procedură Civilă.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Atribuţii privind reprezentarea comisiei;
- Organizarea şedinţelor;
- Alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament sau delegate de către

preşedinte.
Numele şi adresa

angajatorului
Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sector public

Perioada 2008 – 2012
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei

Deputaţilor
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Toate atribuţiile prevăzute de lege, de regulament sau delegate de către
preşedinte în scopul funcţionării eficiente a comisiei.

Numele şi adresa
angajatorului

Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sector public

Perioada 2008 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Galaţi

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Organizarea şedinţelor Colegiului Director;
- Reprezentarea instituţiei în relaţia cu alte persoane fizice, juridice sau

instituţii ale statului;
- Organizarea adunărilor generale;
- Stabilirea ordinii de zi;
- Alte atribuţii de coordonare, administrare sau decizie prevăzute de

Legea nr. 36/1995 sau de regulamentul de aplicare a acesteia.
Numele şi adresa

angajatorului
Camera Notarilor Publici Galaţi

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sector public

Perioada 2014-prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul Director

Numele şi adresa
angajatorului

Uniunea Juriştilor din România

Perioada 2009
Funcţia sau postul ocupat Membru Comisia privind impactul modificării Codului Civil în activitatea

notarială
Numele şi adresa

angajatorului
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
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Perioada 2011
Funcţia sau postul ocupat Coordonator al Programului de promovare a modificărilor legislative

introduse de Noul Cod Civil
Numele şi adresa

angajatorului
Asociaţia Internaţională de Drept Civil şi Camera Notarilor Publici Galaţi

Perioada 2011
Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul General

Numele şi adresa
angajatorului

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Perioada 1997-prezent
Funcţia sau postul ocupat Notar Public

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Coordonarea activităţii biroului ;
- Stabilirea obiectivelor şi priorităţilor;
- Luarea deciziilor privind buna funcţionare a activităţii acestuia.

Numele şi adresa
angajatorului

BNP Ciucă şi Asociaţii

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Sector privat

Educaţie şi formare

Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă profesională

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Manager proiect

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Autoritatea naţională pentru calificări – România

Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţe profesională

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Formator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Autoritatea naţională pentru calificări – România

Perioada 2002– 2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctorat
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Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Drept

Perioada 2003
Calificarea / diploma obţinută Program de perfecţionare şi studii notariale

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Competenţe proceduri notariale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Camera Notarilor din Quebec în cadrul programului de cooperare a
Guvernului Canadian şi Agenţiei Canadiene de Dezvoltare Internaţională.

Perioada 1997 – 1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Ştiinţe penale şi criminologie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept

Perioada 1992 – 1996
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Drept

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Ecologică, Facultatea de Drept Bucureşti

Perioada 1983 – 1987
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Profil real

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul Mihail Kogălniceanu – Galaţi

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
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Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă
Engleza B1 B1 B1 A2 A2

Franceza A2 A2 A1 A1 A1
Germana A1 A1 A1 A1 A1

Competenţe şi abilităţi
sociale

- Capacitate de analiză şi de sinteză;
- Capacitate de a asimila noi informaţii şi de a dezvolta noi abilităţi;
- Disponibilitate pentru implicare în activităţi socio-culturale;
- Găsirea unor soluţii inovatoare la problemele identificate în practică;
- Abilităţi oratorice.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Aptitudini organizatorice dobândite într-o permanentă solicitare
datorată funcţiilor de conducere şi coordonare deţinute de-a lungul
timpului;

- Eficienţă în activităţi de coordonare;
- Echilibru şi stăpânire de sine în situaţii de criză.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

2000 Windows
– Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point)

Permis(e) de conducere Categoria B

Cursuri 2014 – Bioterorism – Food Security Defense & Nutrition – Centrul de
Strategii Aplicate

2013 – Discurs şi branding politic – Centrul de Strategii Aplicate
2010 – Programul de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale –
Institutul Diplomatic Român
2006 – Studii de înalt nivel – Securitate şi Bună Guvernare – Colegiul
Naţional de Apărare

Membru în asociaţii 2000 – prezent
 Membru Washington Academy of Sciences
 Membru The New York Academy of Sciences
 Membru European Law Society
 Vicepreşedinte şi membru Academia de Ştiinţe Juridice din România
 Membru Asociaţia Internaţională de Drept Civil
 Membru Asociaţia Internaţională de Drept Penal
 Membru Societatea Română de Drept European
 Membru Asociaţia Naţională a Tinerilor Jurişti din România

Activitate Publicistică
Autor şi Coautor

 20 de cărţi de specialitate
 50 de articole publicate în reviste de specialitate şi în volumul unor

conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale
 Numeroase participări la articole în presă şi emisiuni TV pe teme

juridice
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