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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BĂDULESCU Daniel Laurenţiu 

Adresă(e) Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice 
Str. Universității nr. 1 
Oradea, cod 410087, judeţul Bihor, România 

Telefon(oane)  0744778204    

E-mail(uri) dbadulescu@uoradea.ro, daniel.badulescu@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Sex M 
 
 
 

 

Experienţa profesională 
universitară 

 

Perioada 1 octombrie 2014 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, la disciplinele: Economia și finanțarea 
afacerilor în turism; Economia întreprinderii; Antreprenoriat în comerț, turism, servicii 
Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, evaluare activităţi didactice, coordonare lucrări de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada Februarie 2009 – 1 octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor, titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, la disciplinele: Banking (Economie 
bancară), Economia întreprinderii 
Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, evaluare activităţi didactice, coordonare lucrări de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul  de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada Februarie 2003 – februarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, asociat, titularizat prin concurs 

Activităţi şi responsabilităţi principale cadru didactic asociat (lector) la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, la 
disciplinele: Economie bancară, Banking, Economia întreprinderii, Tehnica plăţilor şi finanţării 
internaţionale a tranzacţiilor, Management bancar. 
Activităţi de predare, cercetare ştiinţifică, evaluare activităţi didactice, coordonare lucrări de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Perioada Februarie 1993 – februarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat (colaborator) 

Activităţi şi responsabilităţi principale 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, Economia serviciilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 
 
 

 

Experienţa profesională 
bancară 

 

Perioada Iunie 2007 – iunie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director Sucursala Mihai Eminescu Oradea a UniCredit Ţiriac Bank (rezultată în urma fuziunii HVB 
Ţiriac Bank cu UniCredit România) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii sucursalei, menţinerea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi, implementarea 
politicilor de risc, operaţionale, personal etc., specifice unităţilor teritoriale. 

Numele şi adresa angajatorului UniCredit Ţiriac Bank, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi financiar-bancare 
 

Perioada Septembrie 2006 - mai 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director Sucursala Mihai Eminescu Oradea a HVB Ţiriac Bank (rezultată în urma fuziunii HVB 
România cu Banca Ţiriac)  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii sucursalei, menţinerea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi, implementarea 
politicilor de risc, operaţionale, personal etc. specifice unităţilor teritoriale 

Numele şi adresa angajatorului HVB Ţiriac Bank, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi financiar-bancare 
 

Perioada Ianuarie 2003 - august 2006 

Funcţia sau postul ocupat Director Sucursala Oradea a Băncii Ţiriac  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii sucursalei, menţinerea şi dezvoltarea portofoliului de clienţi, implementarea 
politicilor de risc, operaţionale, personal etc. specifice unităţilor teritoriale  

Numele şi adresa angajatorului Banca Ţiriac, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi financiar-bancare 
 

Perioada Ianuarie 2001 - ianuarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Director operaţiuni ABN AMRO Bank România Sucursala Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii operaţionale a sucursalei, implementare şi aplicarea procedurilor referitoare la 
activităţi operaţionale, riscuri, patrimoniul, etc.  

Numele şi adresa angajatorului ABN AMRO BANK România, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi financiar-bancare 
 

Perioada 1995 – decembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu operaţiuni valutare Banca Comercială Română, Sucursala Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi principale 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 

Numele şi adresa angajatorului Banca Comercială Română, Sucursala Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi financiar-bancare 
 

Perioada Iunie 1992 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat Economist – Serviciul operaţiuni valutare, Banca Comercială Română, Sucursala Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea de operaţiuni cu numerar şi în contul clienţilor cu valute, carduri, cecuri de călătorie, 
aplicarea procedurilor şi normelor specifice în domeniu 
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Numele şi adresa angajatorului Banca Comercială Română, Sucursala Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi financiar-bancare 

  
 
 
 
 
 

 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 1 noiembrie 2002-12 ianuarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Macroeconomie, Economie mondială, Economie bancară 
  Competenţe în cercetare ştiinţifică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea 
Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  
 
 
 

 
 

Perioada 1992-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri de formare profesională în domeniul instrumentelor de plată, tehnici de plăţi şi garantare în 
comerţul exterior, risc operaţional in bănci, managementul schimbării, tehnici profesionale in vânzări, 
leadership, motivarea personalului / Curs de instruire în e-learning, Curs de formator (certificat) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instrumente şi tehnici de plată - cec, cambie, acreditive documentare, managementul riscurilor, tehnici 
de negociere, tehnici de influenţare şi vânzări, formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Bancar Român, Departamentul formare Banca Comercială Română, ABN AMRO Bank 
Olanda, Banca Ţiriac , Unicredit Ţiriac şi respectiv Achieve Global, TMI, Ascendis, Customer Focus 
etc. / Universitatea din Oradea 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 

/competenţele profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

 

2005-2007 
Master specializarea Economie şi politici de dezvoltare  
Macroeconomie aprofundată, Microeconomie aprofundată, Politici macroeconomice, Modelarea 
creşterii economice, Dezvoltare economică durabilă  
 

Universitatea din Oradea 
Facultatea de Ştiinţe Economice  
 

Master în domeniul Economic - media de absolvire 9,94; nota la examenul de diplomă 10; media 
generală de absolvire 9,97 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 

/competenţele profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

2004-2005 
Master Formarea profesorilor 
Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculară, Teoria şi 
metodologia instruirii; teoria şi metodologia evaluării; Didactica spcialităţii; Practică pedagogică, 
Deontologie etc. 
Universitatea din Oradea 
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic 
 

Master în domeniul Pedagogic – media de absolvire 9,32; nota la examenul de diplomă 10; media 
generală de absolvire 9,66 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 

/competenţele profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

1998-1999 
Studii aprofundate specializarea Economia integrării 
Relaţii economice internaţionale, Comerţ internaţional şi politici comerciale, Finanţe internaţionale, 
Diplomaţie şi organizaţii internaţionale 
 

Universitatea din Oradea 
Facultatea de Ştiinţe Economice 
Studii aprofundate specializarea Economia integrării - media de absolvire 9,71; nota la examenul de 
disertație 10; media generală de absolvire 9,85 

Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în economie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie politică, Finanţe, credit şi circulaţie bănească, Economia întreprinderii de servicii, 
Conducerea întreprinderii de servicii 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti - Facultatea de Comerţ, specializarea Economia serviciilor 
de alimentație publică și turism – media de absolvire 9,10; nota la examenul de diplomă 10; media 
generală de absolvire 9,55 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţă 

Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Limba română, Fizică, Istorie, Geografie, Limbi străine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Liceul de matematică-fizică Nicolae Bălcescu Craiova, profil matematică-fizică 
 
Studii liceale 

  

Alte diplome şi certificate: 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Certificat absolvire curs IBR  
Certificat absolvire curs Profesional Selling Skils - Achieve Global  
Certificat absolvire curs Leading Change Program - TMI  
Certificat absolvire curs Monitoring Sales Productivity – Customer Focus  
Certificat Formator  

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C1  C1  C1 

Limba franceză   B2  B2  B1  B2  B2 

Limba rusă   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, persuasiune, capacitate de motivare, deschidere faţă de diversitate,optimism  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, capacitate de organizare, lucru în echipă, identificarea obiectivelor şi a căilor de 
implementare, rezistenţă la stress, mobilizare în cadrul unor termene strânse, capacitate de analiză şi 
sinteză, spirit critic 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excel, PPT, lucru cu baze de date, aplicaţii financiar-bancare şi de gestiune resurse umane 
(Scoring, Charisma, Lex, CORE etc.) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen, arte plastice 
  

Rezultate ale activităţii ştiinţifice: 10 cărţi și manuale de specialitate (teme: bănci, economia întreprinderii, antreprenoriat, finanțarea 
afacerilor); 6 cursuri pe platforma virtuală;  
Cca. 95 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 14 articole indexate in reviste ISI, 27 indexate în baze de date internaţionale, 10 lucrari 
prezentate la conferințe indexate ISI Proceedings, 21 lucrari la alte conferinte internaționale, 24 
articole publicate în reviste B+, B, reviste / volume naționale si internationale etc.; participări în 
proiecte de CDI, expert în diferite proiecte cu mediul de afaceri 
Director al Centrului de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă, a Facultății de Științe 
Economice, Universitatea din Oradea 
Președinte al Comisiei  de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 
Sistemului de Control Managerial Intern - comisie de specialitate a Senatului Universităţii din Oradea 
(din mai 2016) 
Redactor șef (Editor-in-Chief) și fondator al Oradea Journal of Business and Economics (OJBE), 
revistă indexată BDI  
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Afilieri și recunoașterea activității: -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 Balkan Environmental Association 
- Membru in colectivele de redacție sau comitete științifice al revistelor si manifestărilor științifice, 
organizator de manifestări științifice (25) / Recenzor pentru reviste si manifestări științifice naționale si 
internaționale indexate ISI (6) 
-  peste 50 citări în reviste/volume ISI, BDI, cărți și volume colective  
- Premiu UEFISCDI 2015 – articol științific 
- Premiul pentru ”Excelență în Cercetare” -  Științe Economice, conferit de Universitatea din Oradea, 
2014  
- Premiul pentru ”Rezultate deosebite în cercetarea științifică în domeniul Economie”, conferit de 
Universitatea din Oradea, 2016 

 
 

 

Permis(e) de conducere Cat. B 
  

Informaţii suplimentare Lista de lucrări ştiinţifice 
  

  

 
Oradea, 22.08.2016 
 
Semnătura____________ 

 


