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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

2001–Prezent Profesor universitar
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Timişoara (România) 

- cursuri la programele de studii universitare de licenţă zi, masterat şi doctorat, în domeniul Dreptului 
public, în special al Dreptului administrativ

- coordonare disertaţii şi teze de doctorat

- membru al Consiliului Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara

- membru al Senatului Universităţii de Vest din Timişoara

- membru al Comisiei juridice din cadrul C.N.A.T.D.C.U.

1998–2001 Conferenţiar
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Timişoara (România) 

- cursuri la programele de studii universitare de licenţă zi, masterat, doctorat, în domeniul Dreptului 
public, în special al Dreptului administrativ

1995–1998 Lector
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Timişoara (România) 

- cursuri şi seminarii de Drept administrativ la programele de studii universitare de licenţă zi şi la 
programele de masterat 

1991–1995 Secretarul judeţului Timiş
(România) 

1995–Prezent Avocat
Baroul Timiş, Timişoara (România) 

2002–Prezent Arbitru
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, 
Timişoara (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

1994–1998 Diplomă de Doctor în Drept
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (România) 

Drept administrativ

1991–1991 Atestat în Drept
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Bucureşti (România) 
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1982–1986 Diplomă de licenţă
Facultatea de Drept economic-administrativ, Sibiu (România) 

1978–1982 Diplomă de bacalaureat
Liceul "Traian", Drobeta Turnu Severin (România) 

COMPETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la 
conversaţie

Discurs oral

Franceză B1 B2 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare - sociabilitate, diploma ie, tact, spirit de echipă,ț  capacitate de integrare rapidă în diferite grupuri sociale

- excelente abilită i de interac iune cu studenţii ț ț

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- leadership, bune abilităţi de conducere a unei echipe, dobândite ca Director al Programului de studii 
masterale Administraţie Publică şi Codirector al Şcolii masterale din cadrul Facultatii de Drept

- responsabilitate, bune competen e organiza ionale dobândite în urma activită ii de secretar al ț ț ț
judeţului Timiş 

Competenţă digitală - cuno tin e de Microsoft Office (Word, Power Point)ș ț
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Declaraţie, 

 

 

Subsemnatul, Trăilescu Anton, având funcţia de profesor universitar 

doctor la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, declar pe 

proprie răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al Securităţii. 

Dau prezenta declaraţie cu ocazia depunerii candidaturii pentru 

funcţia de membru al Senatului Universităţii de Vest din Timişoara. 

 

Profesor universitar, 

dr. Anton Trăilescu 

 

 



 

 

 

Scrisoare de motivare a candidaturii 

 
 

 

Subsemnatul, Trăilescu Anton, având funcţia de profesor universitar 

doctor la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, îmi 

depun candidatura pentru un nou mandat de membru al Senatului acestei 

Universităţi, având în vedere următoarele considerente: 

Am dobândit experienţa necesară pentru a-mi aduce în continuare o 

contribuţie utilă la adoptarea deciziilor necesare unei bune organizări şi 

funcţionări a Universităţii. 

În acest sens, consider că beneficiez de autoritatea morală şi 

recunoaşterea profesională pentru a face parte din acest for de conducere al 

Universităţii în care voi susţine interesele cadrelor didactice şi ale studenţilor 

pentru creşterea performanţelor lor ştiinţifice.    

De asemenea, beneficiez de susţinerea colegilor profesori pentru a 

desfăşura această activitate şi a determina luarea deciziilor cele mai potrivite 

în interesul Universităţii şi, implicit, al profesorilor şi studenţilor. 

Dacă voi continua activitatea în calitate de membru al Senatului 

Universităţii voi milita pentru creşterea eficienţei conducerii executive, 

promovarea intereselor cadrelor didactice şi ale studenţilor în raporturile cu 

Universitatea de Vest din Timişoara şi voi propune măsuri pentru creşterea 

nivelului ştiinţific al pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 

acestei Universităţi.   

De asemenea, voi fi preocupat de creşterea vizibilităţii Universităţii în 

mediul academic, sens în care voi susţine relaţiile de colaborare activă cu 

alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare. 

 

Profesor universitar, 

dr. Anton Trăilescu 

 

 


