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Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

BĂDULESCU Daniel-Laurențiu
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Str. Universităţii nr. 1 Oradea, cod 410087, judeţul Bihor, România
0259-408409

0744778204

dbadulescu@uoradea.ro, daniel.badulescu@gmail.com
Scrieţi adresa paginii web personale
Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de
utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)
Sexul M | Data naşterii 17/10/1967 | Naţionalitatea română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

01.10.2015 – present

Profesor universitar, deținător al atestatului de abilitare și a calității de
conducător de doctorat în domeniul Economie
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1 Oradea, cod 410087, judeţul Bihor,
România
Activităţi de predare (Economia întreprinderii, Banking, Antreprenoriat, Strategii
antreprenoriale și de afaceri, Economia si finanțarea afacerilor in turism, Finanțarea
afacerilor), cercetare ştiinţifică, conducere de doctorat (5 doctoranzi in stagiu) în cadrul
Școlii Doctorale de Științe Economice a Universității din Oradea, domeniul Economie;
activitate de predare curs și seminar ”Autorat științific și publicarea rezultatelor cercetării” în
cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice, activitate desfășurată ca membru în 11
comisii de îndrumare în anul univ. 2015/2016 în cadrul Școlii Doctorale de Științe
Economice, evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii.
Membru în Comisia de calitate a programului de studii de master Administrarea afacerilor
regionale (din 2010) ; Membru în Corpul auditorilor interni – Universitatea din Oradea (din
2011); Expert evaluator ARACIS domeniul Administrarea afacerilor (din 2011),
învăţământ superior

01.10.2014 – present

Profesor universitar
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1 Oradea, cod 410087, judeţul Bihor,
România
Activităţi de predare (Economia întreprinderii, Banking, Antreprenoriat in comert, turism si
servicii, Strategii antreprenoriale și de afaceri, Economia si finanțarea afacerilor in turism,
Finanțarea afacerilor), cercetare ştiinţifică, activitate desfășurată ca membru în 8 comisii de
îndrumare în anul univ. 2014/2015 în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice,
Membru in comisia de susținere publica unei teze de doctorat în anul universitar 2014-2015
Evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii, Membru în Comisia de calitate a
programului de studii de master Administrarea afacerilor regionale (din 2010) ; Membru în
Corpul auditorilor interni – Universitatea din Oradea (din 2011); Expert evaluator ARACIS
domeniul Administrarea afacerilor (din 2011)
învăţământ superior

06.2009 – 01.10.2014

Conferențiar universitar
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1 Oradea, cod 410087, judeţul Bihor,
România
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Activităţi de predare (Economia întreprinderii, Banking, Globalizare si probleme globale,
Economia si finanțarea afacerilor in turism, Finanțarea afacerilor), cercetare ştiinţifică,
evaluare activităţi didactice, lucrări de licenţă, disertaţii
Activitate desfășurată in cadrul Scolii Doctorale de Economie a Universității din Oradea, ca
membru in 5 comisii de îndrumare.
Membru in comisia de susținere publica a doua teze de doctorat in anul universitar 20132014.
Membru în Comisia de calitate a programului de studii de master Administrarea afacerilor
regionale (din 2010) ; Membru în Corpul auditorilor interni – Universitatea din Oradea (din
2011); Expert evaluator ARACIS domeniul Administrarea afacerilor (din 2011)
Învăţământ superior

02.2003 - 06.2009

Lector universitar, asociat, titularizat prin concurs
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1 Oradea, cod 410087, judeţul Bihor,
România
Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, evaluare activităţi didactice, coordonare lucrări de
licenţă, cadru didactic asociat (lector) la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din
Oradea, la disciplinele: Banking, Economia întreprinderii, Tehnica plăţilor şi finanţării
internaţionale a tranzacţiilor, Management bancar.
învăţământ superior

10.1993 - 02.3003

Asistent universitar suplinitor
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie
cadru didactic colaborator la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea,
Activităţi didactice de seminarizare, asistenţă cercetare ştiinţifică la disciplinele Tehnici de
plăţi, Management bancar

06.2007-06.2009

Director Sucursala Mihai Eminescu a UniCredit Ţiriac Bank (rezultată în
urma fuziunii HVB Ţiriac Bank cu UniCredit România )

învăţământ superior

Banca Unicredit Țiriac București
Coordonarea activităţii sucursalei, menţinerea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi,
implementarea politicilor de risc, operaţionale etc., specifice unităţilor teritoriale.
Management de personal: recrutare, evaluare, promovare, disponibilizare
Sectorul financiar bancar

09.2006-06.2007

Director Sucursala Mihai Eminescu a HVB Ţiriac Bank (rezultată în urma
fuziunii HVB România cu Banca Ţiriac)
Banca HVB Țiriac București
Coordonarea activităţii sucursalei, menţinerea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi,
implementarea politicilor de risc, operaţionale etc., specifice unităţilor teritoriale.
Management de personal: recrutare, evaluare, promovare, disponibilizare
Sectorul financiar bancar

01.2003-09.2006

Director Banca HVB Țiriac București
Banca Țiriac București
Coordonarea activităţii sucursalei, menţinerea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi,
implementarea politicilor de risc, operaţionale etc., specifice unităţilor teritoriale.
Management de personal: recrutare, evaluare, promovare, disponibilizare
Sectorul financiar bancar

01.2001-01.2003

Director operaţiuni ABN AMRO Bank România Sucursala Oradea
Coordonarea activităţii operaţionale a sucursalei, implementare şi aplicarea procedurilor
referitoare la activităţi operaţionale, riscuri, patrimoniul, etc.
ABN AMRO BANK România, Bucureşti
Activităţi financiar-bancare
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1995-2000

Şef serviciu operaţiuni valutare Banca Comercială Română, Sucursala
Oradea
Coordonarea activităţii valutare a sucursalei, operaţiuni cu numerar şi în contul clienţilor cu
valute, carduri, cecuri de călătorie, implementarea şi aplicarea procedurilor şi normelor
specifice în domeniu
Banca Comercială Română, Sucursala Oradea
Activităţi financiar-bancare

1992-1995

Economist –serviciul operaţiuni valutare, Banca Comercială Română,
Sucursala Oradea
Efectuarea de operaţiuni cu numerar şi în contul clienţilor cu valute, carduri, cecuri de
călătorie, aplicarea procedurilor şi normelor specifice în domeniu
Banca Comercială Română, Sucursala Oradea
Activităţi financiar-bancare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

2012

Program de FPC Formare formatori
Universitatea din Oradea, România

Didactică, Evaluare
2002-2007

Doctor în economie
Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca

Competențe în cercetare
2004-2005

Master Formarea profesorilor
Universitatea din Oradea, România

Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia
curriculară, Teoria şi metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării;
Didactica specialităţii; Practică pedagogică, Deontologie etc.
1998-1999

Studii aprofundate specializarea Economia integrării
Universitatea din Oradea
Relaţii economice internaţionale, Comerţ internaţional şi politici comerciale,
Finanţe internaţionale, Diplomaţie şi organizaţii internaţionale

1987-1992

Licenţă în economie
Academia de Studii Economice București Facultatea de Comerţ – specializarea ESAPT
Economie politică, Statistică, Contabilitate, Economia turismului

1982-1986

Bacalaureat
Liceul de matematică-fizică N Bălcescu Craiova, profil matematică-fizică
Matematică, Limba română, Fizică, Istorie, Geografie, Limbi străine

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză
Limba franceză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1
B1

C2
B1

C1
B1
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Limba rusă

A2

A2

A1

A1

A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul
de muncă

Competenţe informatice
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de profesor
▪ leadership (diferite funcții de conducere deținute timp de 15 ani)

▪ o bună cunoaştere a proceselor de evaluare proiecte de cercetare, evaluare calitatății
activităților didactice, scriere lucrări științifice, coordonare cercetare (în prezent fiind
evaluator ARACIS etc)
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪
▪B

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
Experiență în proiecte
POS DRU

10 cărţi de autor și manuale de specialitate (teme: bănci, economia întreprinderii,
antreprenoriat, finanțarea afacerilor); 6 cursuri pe platforma virtuală; Cca. 90 lucrări
(articole/studii/lucrări) publicate/prezentate la conferințe în: România, Bulgaria, Serbia, Croația,
Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Belgia, Danemarca, Italia, Marea Britanie, Iran (dintre care
12 articole indexate in reviste ISI, 23 indexate în baze de date internaţionale, 9 lucrari
prezentate la conferințe indexate ISI Proceedings, 15 lucrari la conferinte internaționale, peste
25 articole publicate în reviste B+, B, reviste / volume naționale si internationale etc.);
participări în proiecte de CDI, participări la granturi şi contracte de cercetare (inclusiv cu
mediul de afaceri)
Membru în: Asociaţia Generală a Economiştilor din România, membru al ANTEC, membru
ANEVAR, membru al ASLA
Membru al reţelei de cercetare Antreprenoriat din cadrul Agence Universitaire de la
Francophonie
Membru in colectivele de redactie sau comitete stiintifice al revistelor si manifestarilor stiintifice,
organizator de manifestari stiintifice (5) / Recenzor pentru reviste si manifestari stiintifice
nationale si internationale indexate ISI (4)
- expert proiect ”Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a
grupurilor vulnerabile”, POSDRU 14/6.1/S/2., 2010-2011. Ctr. de muncă TPMC nr.
961/01.1.2010
expert pe termen scurt, membru în comisie selecție doctoranzi, proiect ” ”SOCERT.
Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”. Număr identificare contract:
POSDRU/159//1.5./S/132406. Ctr. de muncă nr. TPMC 2229/13.05.2014
- expert pe termen scurt, secretar comisie selecție doctoranzi, proiect ” ”SOCERT.
Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare”. Număr identificare contract:
POSDRU/159//1.5./S/132406. Ctr. de muncă nr. TPMC 2240/13.05.2014

ANEXE

Data: 21.10.2015
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