
 
 

  

 

Curriculum vitae  
  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ban Claudiu-Florin 

Adresa(e) Str. Sculptor D. Paciurea nr.6, Timișoara, 300036, România 

Telefon(-oane) 0356/ 170 741 Mobil: 0740195269  

Fax(uri) 0356/220828 

E-mail(uri) av.florinban@gmail.com 
  

Nationalitate(-tati) Română 
  

Data naşterii 18.08.1969 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Societate de avocatura  
   Juridic 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.03.2010 – prezent 
01.04.2010 – 31.05.2012 
01.09.1998 – 01.04.2010 
01.02.1990 - 01.09.1998 

 

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ.dr. 
Preparator univ. drd. 
Avocat definitiv 
Profesor titular de istorie/lb. latina 
Învățător 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asistare si reprezentare in instanta, redactare actiuni, depunere inscrisuri, redactare opinii juridice, 
consiliere juridica.  
Predarea  disciplinelor Drept civil.Persoanele,  Drepturi reale, Contracte speciale, Drept comunitar 
european, Drept internațional privat, indrumarea practicii de specialitate cu studentii la nivel de 
instante. 
Director de departament in cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică  ( 2017-2018) 
Decan interimar al Facultății de Drept și Administrație Publică ( 2018 – prezent) 
Membru al Centrului de Cercetari Fundamentale si Aplicative in Economie ( CCFAE) din Cadrul FSE 
(2019-prezent)  
Predarea disciplinei istorie la clasă, diriginte, , responsabil cu pregatirea elevilor pentru examene și 
concursuri școlare, șef de catedră, lider de sindicat pe școală în perioada 1998 – 2004. 
Îndrumarea elevilor la clasele IX-XII. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Tibiscus” Timisoara 
Societatea de avocatura „”Bostina & Asociatii” SPRL/”Tundrea si Asociatii” SCPA/ Cabinet individual 
de avocat „Ban Claudiu – Florin”. 
Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș” Timișoara – str. Negoi nr. 47 
Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 Timișoara – str. Ion Ionescu de la Brad Nr.2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic/Educație 
  



 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada   Decembrie 2015 
01.10.2009 – 01.06.2011 
01.10.2005 – 01.06.2009 
01.10.1992 – 01.06.1997 
  

Calificarea / diploma obţinută Doctor in drept 
Masterand al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii „Tibiscus” din Timisoara – Drept comunitar si 
instituitii europene 
Student al Facultatii de Drept si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Tibiscus” din Timisoara 
Student al Facutatii de Litere, Filozofie si Istorie din cadrul UVT, specializare Istorie – Limba și 
literatura latină 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Jurist 
Profesor de istorie și Limba și literatura latină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Tibiscus” Timișoara – Fac. De Drept și Administrație Publică – cursuri de zi 
Universitatea de Vest Timișoara - Fac. De Litere, Filozofie și Istorie – cursuri de zi 

   
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale   Spirit de echipă: am experiența muncii în echipă facand parte din echipa de trei avocati ai  biroului 
“Bostina si Asociatii”SPRL timp de doi ani si  fiind lider de sindicat timp de 6 ani și coordonând activitatea 
din cadrul catedrei de istorie o perioada de 4 ani in perioada in care am activat in invatamantul 
preuniversitar. 
   Abilitați de comunicare: prin specificul muncii cu clientii,  elevii, părinții și cadrele didactice am exersat 
aceste abilitați indispensabile în domeniul educației. 

 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență bună a managementului de proiect și al echipei. 
Am coordonat activitatea de pregătire a elevilor de liceu pentru olimpiada de istorie la nivel de oraș și 
de județ în cadrul Centrului de Excelență. 
Lider de sindicat. 
Șef de catedră. 
Avocat titular al Cabinetului individual de avocat „Ban Claudiu – Florin” 
Director de departament 
Decan interimar 

  

  
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare PC, Office și Internet. Am absolvit un curs de administrator de retea. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Am urmat cursurile Școlii Populare de Artă – secția vioară. Membru „Arc Gotic” ( 1997 – prezent) 
  



Alte competenţe şi aptitudini 
 

 
Hobby 

Am promovat examenul de admitere în profesia de avocat – Baroul Timiș 
Sesiunea septembrie 2009. Avocat definitiv din anul 2012. 

 

Călătoriile, muzica, lectura, fotbal. 
  

Permis(e) de conducere 
Clienti importanti reprezentati 

Categoria B 
UniCredit Tiriac Bank SA, Auto Schunn SRL, Quark Motors SRL, Obrist Eastern Europe SRL, Mircea 
Geoana, Transport Auto Marfa SRL. 

  

Informaţii suplimentare Referințele pot fi furnizate la cerere. 
  

Anexe  

 
 


