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Informaţii personale  

Nume / Prenume BADULESCU DORIN VALERIU 

Adresă Str. Oituz nr. 10A, Buzau, Romania 

Telefoane 0238/727952 Mobil: 0722772916 

Fax 0238/727952 

E-mail(uri) dorinbadulescu@yahoo.com                             
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 15.06.1976 
  

Sex Masculin 
  

  
  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2012 -2015 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte  

Activităţi şi responsabilităţi principale Actvitate executiva 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul de Mediere 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autorizare mediatori, control, reglementare 
  

Perioada 2010 pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Formator formare generala, formator,  expert si evaluator in mediere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare de baza si formare continua pentru mediatori 

Numele şi adresa angajatorului ADR PROFESSIONAL TRAINING 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare inițială și continuă în mediere 

 
Perioada 

 
2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Practician in insolventa 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lichidare, insolventa 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de Insolventa – Badulescu Dorin Valeriu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Insolvență, lichidare 

 
Perioada 

 
2005 pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Mediator  

mailto:dorinbadulescu@yahoo.com
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Activităţi şi responsabilităţi principale Mediere diferite conflicte 

Numele şi adresa angajatorului Badulescu si Asociații – Societate Civilă Profesională de Mediatori 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conflicte comerciale, civile, penale, familie, asigurari 

 
Perioada 

 
2000 pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenta juridica, reprezentare, consultanta 

Numele şi adresa angajatorului Badulescu Dorin Valeriu -  Cabinet de Avocat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Drept civil, administrativ, penal 
  

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Valahia  

Perioada 2013-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Masterand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul crizelor și prevenirea conflictelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Apărare Carol I 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare – Diplomație și Securitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Diplomatic Român 

 
Perioada 

 
Septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Mediator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mediere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Mediere Craiova, Ministerul Justitiei, Ambasada SUA la Bucuresti 

 
Perioada 

 
1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de Licenta - Drept juridic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept juridic 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti – diploma de licenta 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de Licenta – economist, specializare tranzactii internationale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comert international, tranzactii internationale, economie mondiala 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Relatii Eonomice Internationale 
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Perioada 

 
1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Matematica-fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul National „Bogdan Petriceicu Hasdeu” –Buzau 

 
Abilitati personale 

 

Limba materna Romana 

Limbi straine Franceza – Nivel ridicat 
Engleza – Nivel mediu 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Manager de proiect – Promovarea medierii în județul Buzău in colaborare cu Centrul de Mediere 
Craiova si Ambasada SUA la Bucuresti (2007-2009), 
Presedinte Consiliul Director Asociatia Centrul de Mediere Buzau (2005 pana in prezent) 
Primvicepresedinte Uniunea Centrelor de Mediere din Romania (2011-2014) 
Membru in Consiliul Baroului Buzau (2011 pana in prezent) 
Presedinte al Consiliului de mediere din Romania (2012-2015) 
Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România (2014 până în prezent) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Word, Excel, Corel Draw, Power Point 

  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate organizatorica 
Capacitate de comunicare si lucru prelungit in conditii de stres 

  

Permise de conducere Auto categoria B, Ambarcatiuni cu motor categoria D 
  

Informaţii suplimentare Coautor al lucrarii  „Doing business with Romania” – capitolul Zonele Libere 1997, Centrul Roman de 
Comert Exterior – in limba engleza 
Proiect  Medierea –metoda alternativa de solutionare a conflictelor – in colaborare cu Tribunalul 
Buzau si AMR filiala Buzau -2009 – in urma caruia s-a semnat un protocol de colaborare cu Tribunalul 
Buzau 
Proiect Medierea – metoda alternativa de solutionare a conflictelor penale – 2010 in colaborare cu 
Tribunalul Buzau, AMR –filiala Buzau, Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau si parchetele de pe 
langa judecatoriile arondate Tribunalului Buzau, IPJ Buzau 
Seminar – Medierea intre arta si tehnica –  2010 – lansare in premiera nationala a lucrarii „Ghidul 
mediatorului profesionist’’, autor Mugur Mitroi 

   Proiect Medierea - metoda alternativa de solutionare a litigiilor –2010  in colaborare cu Jud. Rm. Sarat 
   Seminar „Medierea in scoala” – 2010 
   Seminar „5 ani de mediere la Buzau” – 2010 
   Seminar „Medierea in practica”  - 2011 
   Proiect „Caravana Medierii” 2011 
   Redactor revista „Medierea tehnica si arta” 2010-2011 
   Fondator si redactor ziarul „Mediatorul” 2011-prezent 
   Tehnici avansate de mediere - 
   Coautor carte de specialitate „Analiza medierii – culegere de spete comentate” 2011 
   Coautor carte de specialitate “Culegere de hotarari judecatoresti pronuntate in materia medierii” 2012 
   Proiect „Ziua nationala a mediatorului” 2012 
   Coautor carte de specialitate “Medierea în noul Cod de procedură civilă” 2014 
   Formare suplimentară: Tehnici avansate în mediere – Lord Slynn of Hadley -Anglia 2011,  

  

 
 


