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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                   
 

 
  

InformaŃii personale  
 
 

Nume / Prenume Badea, Leonardo 

Adresă(e) Bulevardul Unirii,bl.51,scA,et 1,ap 2,Târgovişte,DâmboviŃa,România 

Telefon(oane) 0245 213920  
0245 211974 

Mobil: 0724721721 

Fax(uri) 0245 213920 

E-mail(uri) leobadea@yahoo.com 
 

  

NaŃionalitate(-tăŃi) Romanian 
 

  

Data naşterii 23  FEBRUARIE 1975  
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
Didactic 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 1.2007-prezent 2. 2004-2007 3. 2002-2004 4. 2000-2002 5.1997 -2000 

FuncŃia sau postul ocupat 1.Decan al FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice 2. Secretar ŞtiinŃific al Consiliului FacultăŃii 
3. Secretar ŞtiinŃific al Consiliului FacultăŃii 4.Asistent universitar 5.Preparator 
universitar  

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Cursuri şi seminarii; administrare academică; coordonare de publicaŃii ştiinŃifice;   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea VALAHIA din TargovisteAdresa: Bd. Carol I, Nr. 2, 0200, Targoviste, 
Dambovita, ROMANIATel. +40/245/206101Fax. +40/245/217692 email: 
rectorat@valahia.ro 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Didactică; cercetare ştiinŃifică; administrare 
academică   

  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 1.2007 2.2005 3.1997 4.1993 

Calificarea / diploma obŃinută 1.Diplomă studii de Securitate naŃională  2.Doctor în economie domeniul contabilitate  
3.LicenŃiat în finanŃe,asigurări bănci şi burse de valori 4.Bacalaureat  
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Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale 

dobândite 

 
Discipline profesionale:  
 
• Domeniul general al pieŃelor de capital şi  finanŃelor coorporative  
 
• gestiunea de portofoliu, burse de valori.  
 
Discipline generale:  
 
• finanŃe publice şi moneda 
  

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea VALAHIA Târgovişte.  Bulevardul Regele Carol I, nr. 2. 

Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internaŃională 

postuniversitar 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  
Româna   

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză B1  B1  B1  B1  B1  

Franceză B1  C2  C2  C2  C2  

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  
Comunicare în contexte publice – competenŃă dobândită prin participare la activitatea 
profesională şi la manifestări ştiinŃifice. CompetenŃă didactică. CompetenŃă 
administrativă   

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

 
Spirit organizatoric – competenŃă dobândită în context profesional (funcŃii de 
conducere în învăŃământul universitar: 2002-2008)   

  

CompetenŃe şi aptitudini 
tehnice 

 Arhitectura calculatorului 
 

  

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office ; Internet (context profesional) 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
artistice 

 Publicistică, muzică,pictură 

  

Alte competenŃe şi aptitudini CopetenŃe în domeniul administraŃiei publice locale dobândite prin calitatea de 
consilier 2000 până în prezent 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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InformaŃii suplimentare 1.Teza de doctorat 
T1.Analiza  financiară a riscului de portofoliu pe piaŃa de capital din România.-susŃinută 
în 2005, Academia de Studii Economice Bucureşti 
2. Căr Ńi, cursuri publicate în edituri recunoscute – criteriul de evaluare 1 
a) Căr Ńi, cursuri, manuale 
Ca1.Leonardo Badea –“Gestiunea portofoliului de titluri primare”,unic 
autor,Editura Economică,Bucureşti,2005,175 pagini,ISBN, 973-709-157-4 
Ca2.Leonardo Badea, Florina Mocanu -“PieŃe de capital”,autor 
principal ,Editura Economică,Bucureşti,2007,200 pagini,ISBN, 978-973-709-
298-4  
Ca3.Mihaela Teodorescu ,Leonardo Badea – “FinanŃele 
întreprinderii”,coautor,Editura Cartea StudenŃească,Bucureşti,2007,299 
pagini,ISBN,978 -973- 8952-82-9 
3. Căr Ńi de specialitate, articole, studii 
a) Căr Ńi de specialitate 
Cb1.Alexandru Olteanu,coordonator,Leonardo Badea,Florin Manuel Olteanu –
“Management şi elemente de marketing bancar”,coautor,Editura 
Dareco,Bucureşti,2003,407pagini,ISBN ,973-86130-9-4 
Cb2.Leonardo Badea,Gabriel Cucui-“ Modele de evaluare a societăŃilor 
comerciale” autor principal, Editura Sirona,Bucureşti,2002,200 
pagini,ISBN,973-97914-1-7 
b) Articole, studii publicate în volumele unor manifestări ştiin Ńifice 
internaŃionale 
Vi1.Leonardo Badea -, « Factoringul – sursă alternativă de finanŃare a societăŃilor 
comerciale », unic autor ,lucrare prezentată în cadrul simpozionului internaŃional” 
Managementul tranziŃiei ,  Ed. Niculescu, 27-28 octombrie, 2000, ISBN 973-568-444-6 
Vi2. Leonardo Badea - . « Modele matematice pentru activitatea de leasing », unic 
autor, lucrare prezentată în cadrul simpozionului internaŃional” Managementul 
tranziŃiei ,  Ed. Niculescu, 27-28 octombrie, 2000, ISBN 973-568-444-6  

 Vi3. Leonardo Badea  - « Caracteristicile riscului unităŃilor economice în cadrul 
economiei concureŃiale », unic autor, lucrare prezentată în cadrul simpozionului 
internaŃional Managementul tranziŃiei , 1998, ISBN 973-9351-00-1 
c) Articole, studii publicate în reviste de circulaŃie naŃională recunoscute 
CNCSIS 
Rn1.Leonardo Badea –“ The Risk an Inner Element of The Financial Activity”, unic 
autor, pag 186-189 „Les annales de l’universite “Valahia” de Târgovişte”, SecŃiunea 
ŞtiinŃe Economice, anul 2002,cotată B CNCSIS, ISSN 1453 -8202; 
Rn2. Leonardo Badea –„Models with multiple Phases from Shares Analysis”, unic 
autor, pag. 260-263, „Les annales de l’universite “Valahia” de Târgovişte”, SecŃiunea 
ŞtiinŃe Economice, Anul 2004, cotată B CNCSIS ,ISSN 1453 -8202; 
Rn3.Mihaela Teodorescu, Leonardo Badea-. „Changements dans la structure financiere 
des entreprises Roumaines”, coautor, pag 85-91, „Les annales de l’universite “Valahia” 
de Târgovişte“-SecŃiunea ŞtiinŃe Economice, Anul 2003, cotată B CNCSIS, ISSN 1453 -
8202; 
Rn4.Valentin Radu,Leonardo Badea -” Analyse de la rentabilite de la societe”, coautor, 
pag. 253-258,” Les annales de l’universite “Valahia” de Târgovişte“-SecŃiunea ŞtiinŃe 
Economice, Anul 2004, cotată B CNCSIS, ISSN 1453 -8202; 
Rn5.Leonardo Badea, IonuŃ Drăgan-„Banking-between expansion and concentration”, 
autor principal  ,pag. 452-455, Les annales de l’universite “Valahia” de Târgovişte -
SecŃiunea ŞtiinŃe Economice, Anul 2006, nr.15, cotată B CNCSIS, ISSN 1453 -8202; 
Rn6.Leonardo Badea,Cristina Maria Ana -” L’alignement des services publics Roumains 
aux standards Europeens-Un risqué ou un certitude?”,pag.9 -21, Les annales de 
l’universite “Valahia” de Târgovişte“-SecŃiunea ŞtiinŃe Economice, Anul 2006, nr.17, 
cotată B CNCSIS, ISSN 1453 -8202; 
Rn7.Leonardo Badea,Valentin Calcan –„Riscul plasamentului în acŃiuni”, autor 
principal, pag. 140-145,Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinŃifice a cadrelor 
didactice,Anul 2002, Editura Bibliotheca,cotată CNCSIS,ISBN 973-8413-26-5; 
Rn8. Leonardo Badea,Larisa Preda –„Characteristic of Fiscal Policies Reform in 
Developing Countries”, autor principal  pag.310-314, Les annales de l’universite 
“Valahia” de Târgovişte“-SecŃiunea ŞtiinŃe Economice ,Anul 2005, cotată B CNCSIS, 
ISSN 1453 -8202 
Rn9.Leonardo Badea, LetiŃia Diculescu –„Analysis of the BET index relevance for the 
Romanian capital market”, autor principal ,pag.418-422, Les annales de l’universite 
“Valahia” de Târgovişte“-SecŃiunea ŞtiinŃe Economice ,Anul 2006,nr.16, cotată B 
CNCSIS, ISSN 1453 -8202 
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d) Articole, studii publicate în reviste de circulaŃie naŃională recunoscute 
Rn10.Leonardo Badea -« Model privind gestiunea rentabilităŃii şi riscului 
valorilor mobiliare », pag.73-80, unic autor ,Economia teoretică şi aplicată, nr. 1(496)., 
martie 2006, ISSN 1841-8678 ; 
Rn11. Leonardo Badea - ,« Studiu asupra aplicării modelului Markowitz pe piaŃa de 
capital din România », unic autor, Economie teoretică şi aplicată,nr.6 ,2006,ISSN 
1841-8678 ; 
Rn12.Leonardo Badea -« Analiza sintetică a teoriilor privind portofoliul de titluri 
financiare unicriteriale şi multicriteriale»,unic autor,Economie teoretică şi 
aplicată,nr.9,2006 ISSN 1841-8678 ; 
Rn13.Leonardo Badea,Larisa Preda – « Propunere de modele matematice pentru 
activitatea de leasing »,pag.23-26, autor principal  Revista FinanŃe-Asigurări-Bănci 
,aprilie.2002, nr. 4(52), ISSN 1453-7524 ; 
Rn14. Leonardo Badea - «Determinarea frontierei de eficenta / Determining 
the Efficiency Frontier», ,Economie teoretică şi aplicată,nr 2(519),2008,ISSN 
1841-8678 ; 
Rn15. Leonardo Badea - «Analiza investitiilor in titluri financiare si 
gestiunea portofoliului de active in situatii nedeterminate», ,Economie teoretică 
şi aplicată,nr 6(511),2007,ISSN 1841-8678 ; 
e) Lucrări susŃinute în cadrul unor conferinŃe naŃionale şi internaŃionale de 
prestigiu 
E.1. Leonardo Badea -« Analiza comparativă a aplicabilităŃii modelului Markovitz & 
Sharpe privind gestiunea titlurilor financiare  » , pag 447-465, unic autor ,simpozionul 
anual AGER « Romania în UE potenŃial de convergenŃă»,Bucureşti,2 iunie 2006, 
publicată în Economia teoretică şi aplicată, supliment., ISSN 1841-8678 ; 
E.2.. Leonardo Badea - «Impact of Romania's integration into European Union on the 
capital market in  Romania  » , unic autor, simpozionul anual AGER, «   Integrarea 
României în UE oportunităŃi şi  provocări “ , Bucureşti,27 aprilie 2007,publicată în 
Economia teoretică şi aplicată, supliment , ISSN 1841-8678 ; 
E.3.Leonardo Badea - « Gestiunea portofoliului de titluri folosind modelele 
matematice »,pag 11-18, unic autor ,ConferinŃa naŃională, »Aspecte financiar contabile 
ale organizaŃiilor în economiile contemporane »,Alba Iulia,19-20 mai,2006 , publicată în 
Anales Universitasis Apulensis, Series Oeconomica, volumul II,nr. 8/2006, ISSN 1454-
9409 
E.4. Leonardo Badea –«  Modern financial theories regarding the portfolio of mobile 
values security prices», unic autor Simpozionul internaŃional AIELF, Varsovia, 18 mai 
2007, 
E.5. Leonardo Badea, Ana Maria Cristina - « Le financement du développement local en 

Roumanie – le cas du département de DâmboviŃa » ,Al XVII-lea Colocviu Federator 
CEDIMES, Torino, 17 mai - 21 mai 2005,  

E.6.Leonardo Badea,Florina Mocanu -« Commentary about the share pricing models 
applied on the established markets from european union. », autor principal , abstract 
pag. 88,Universitatea din Oradea,Facultatea de StiinŃe Economice Sesiunea 
InternaŃională de Comunicări StiinŃifice„Integrarea europeană – noi provocări pentru 
economia României ”, ediŃia a III-a, Oradea, 25 – 26 mai 2007,publicată în Analele 
UniversităŃii din Oradea”, secŃiunea ŞtiinŃe Economice, cotată B+ CNCSIS - tom XVI, 
2007, ISSN-1582-5450, 
E.7.Leonardo Badea,Florina Mocanu -« Avantages et inconvénients de la méthode 
VaR», autor principal,  abstract pag. 114 ,Universitatea din Oradea,Facultatea de 
StiinŃe Economice Sesiunea InternaŃională de Comunicări StiinŃifice„Integrarea 
europeană – noi provocări pentru economia României ”, ediŃia a III-a, Oradea, 25 – 26 
mai 2007, în curs de publicată în Analele UniversităŃii din Oradea”, secŃiunea ŞtiinŃe 
Economice, cotată B+ CNCSIS - tom XVI, 2007, ISSN-1582-5450 , 
4. Proiecte de cercetare dezvoltare 
Pn1. „Analiza financiară a politicii de dividend pentru societăŃile cotate la bursă”,director 
Leonardo Badea, câştigat prin competiŃie de tip AT organizată de către, Universitatea 
„Valahia” Târgovişte,prin Centrul de Cercetări şi Studii Economice,contract numărul 20 
din 2.03.2007,CC-APD-07-08 - valoarea finanŃată a  proiectului 10 000lei; 
Pn2. “Analiza oportunităŃii cotării pe piaŃa extrabursieră RASDAQ şi influenŃele asupra 
activităŃii financiare a firmei”, director Leonardo Badea, câştigat în urma  competiŃiei 
organizată de Grupul Industrial ALCA,contract numărul  21 din 29.05.2007,CC-APC-07-
08 , valoarea proiect 13 000 lei; 
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 Pn3.” Analiza financiară a firmei în vederea îmbunătăŃirii rezultatelor şi reducerii riscurilor 
asociate”,director Leonardo Badea, proiect nr.1061din 12.09.2006, încheiat câştigat în 
urma selecŃiei de oferte cu firma COMPLIS SA,CC-AFF-06-07,finalizat - valoarea proiect 
3000 lei; 
Pn4.” Analiza presiunii fiscale la nivelul firmei – posibilităŃi de optimizare a acesteia”, 
director Leonardo Badea, proiect nr.1060,din 12.09.2006 încheiat în urma selecŃiei de 
oferte cu firma COMPLIS SA, CC-APF-06-07,- finalizat- valoare proiect 3000 lei; 
Pi1.” Practiques sociales des entreprises francaises a l’Est: exportratrices de practique 
sociales vecteur de dialoque social?Une analyse a la croisee de la sociologie et de 
l’economie? » – Programul de cercetare DARES-ICEE, finanŃat de Ministère français de 
l’Emploi et des Affaires Sociales ,nr.75231, 10.12.2005, PCI-PSE-05-08,colectiv 
international director Violaine  Delteil ,Universite Paris III,Sorbonne Nouvelle, membru 
colectiv cercetare,Leonardo Badea ; 
 Pi2.”Etude comparative: entreprise et emploi du transpot et de la logistique en 
Roumanie et en France”,nr.4756,din30.05.2007,PCI-ECE-07-10,director Delia Popescu, 
membru colectiv cercetare,Leonardo Badea ; 
 
 
5.Alte contribuŃii ştiinŃifice:premii ale unor organizaŃii profesionale şi de cercetare 
 
1.Diplomă de excelenŃă AGER –Pentru debut în publicistică şi cercetare a unui tânăr 
economist-noiembrie 2003 
2.Diplomă de excelenŃă AGER – Pentru audienŃă în rândul tinerilor economişti-noiembrie 
2006 
3.Premiul II AFER -Pentru lucrare de specialitate publicata în domeniul:FinanŃe 
,noiembrie 2008 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


