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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BANULESCU VIOREL 

Adresă(e) 1A, Aleea Valea Prahovei, Sector 6, Bucureşti, Romania 

Telefon(oane) +40 21 3191900 int. 264 Mobil: +40 722655648 

Fax(uri)  

E-mail(uri) viorel_banulescu@yahoo.co.uk 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27 Noiembrie 1964 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Doctorand/Departamentul de Drept – Academia de Studii Economice din 
București 
 

  

Experienţa profesională  

1.  

Perioada (de la – până la)  Octombrie 2010 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Cercetare în domeniul de specialitate precum şi în domeniile conexe acestuia 
- Desfăşurare activităţi didactice la seminarii 
- Elaborare de suporturi de seminar 
- Activitate de asistenţă 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

2.  

Perioada(de la – până la)  August 2002 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Avocat 

Activităţi şi responsabilităţi principale - consultanță juridică de specialitate (drept civil, drept comercial, proprietate intelectuală) 
- reprezentare în fața instanței de judecată 
- redactare de acțiuni și plângeri, căi de atac etc. 
 

Numele şi adresa angajatorului Birou de avocatură “Viorel Bănulescu” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Avocatură 
 

3.  

Perioada(de la – până la)  Noiembrie 1999 – Noiembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat  Redactor științific 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - corectură texte  
 - analiza și verificarea conținutului și conformității textelor lucrărilor cu legislația în vigoare 
 - indexarea lucrărilor 
 

Numele şi adresa angajatorului Editura All Back și Editura Rosetti 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 

4.  
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Perioada(de la – până la)  Septembrie 1985 – Septembrie 1994 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor învățământ preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - instruirea elevilor în domeniu istoriei  
 - elaborarea de materiale didactice si de evaluare a elevilor 
 - pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade și concursuri școlare 
 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul școlar Buzău 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  

1.  

Perioada(de la – până la) Octombrie 2010 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în drept ( va fi obţinută în urma susţinerii publice a tezei de doctorat, la sfârşitul 
celor 3 ani de cercetare). În acest moment sunt doctorand. 

 
    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul comercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Doctorală Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

2.  

Perioada(de la – până la) Octombrie 1994 –Iiunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă – licențiat în științe juridice, specializarea: drept 

Lucrare de licenţă: “Căile extraordinare de atac și retractare”, coordonator prof. univ. dr. Gabriel Boroi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

3.  

Perioada(de la – până la) Septembrie 1981 – Iunie 1983 

Calificarea / diploma obţinută - Diplomă de bacalaureat 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică – Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul  “Alexandru Vlahuță” , Râmnicu Sărat, Jud.Buzău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

CITE – Nivel 4 
 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e)  limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

Discurs oral Exprimare scrisă 

 
LIMBA ENGLEZĂ 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

 
LIMBA RUSĂ 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

 
LIMBA FRANCEZĂ 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

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

 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Uşurinţã şi claritate în comunicare (scris sau vorbit) – dobânditã ca urmare a activității de redactor și 
ulterior prin participarea la conferinţe, prin redactarea de articole de specialitate. 

Abilitate de a mã integra în munca de echipã – dobânditã în cadrul colaborării ca și redactor, profesor 
sau co-autor de articole 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Coordonarea activității de consultanță juridică în cadrul biroului de avocatura 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Foarte bună capacitate de memorare, de analiză și de sinteză. 
 
  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cunoştinţe de Ms Office  

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de echipa, creativitate, spontaneitate, bune abilități de comunicare. 
Înclinaţii către științele umaniste (în special istorie și filozofie) 
. 

  

Permis(e) de conducere NU 
  

Informaţii suplimentare  
Referinţele sunt disponibile la cerere. 
 
Diverse articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele conferinţelor naţionale şi 
internaţionale unde au fost prezentate, precum şi alte articole în curs de publicare în reviste cu cotare 
semnificativă CNCSIS. 
 
 

  

 


