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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Enache, Sorin 

Adresă(e) Aleea Cinematografului, nr. 1, Bl. H2, Ap. 70, Brăila, Judeţul Brăila, cod poştal 810270 

Telefon(oane) - Mobil: 0722510217 

Fax(uri) - 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 18.05.1962 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa angajatorului 
Activități și responsabilități principale 

 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Octombrie 2018-prezent 
 Lector universitar doctor 
 Universitatea Danubius, Galați  http://www.univ-danubius.ro/ 
 Coordonator disciplina IF (Produse şi servicii bancare, Operaţiunile instituţiilor de credit, Investiţii directe şi finanţarea 
lor),  
 Învățământ Superior 
 

 

Perioada 2005 – 2007; 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Casa Judeţeană de Pensii - Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Perioada 2007 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Director corporate   

Activităţi şi responsabilităţi principale   

Numele şi adresa angajatorului Compania de brokeraj FINCOP 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Perioada 2001 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent, lector, conferenţiar 
Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
Facultatea de Management – Marketing în Afaceri Economice - Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Perioada 1990 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat inspector asigurări, inspector daune, şef birou plăţi asigurări persoane, şef serviciu asigurări, director 
agenţie, director sucursală. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului S.C. „ASIROM” S.A, S.C. „ARDAF”S.A şi S.C. „ASTRA” S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

http://www.univ-danubius.ro/
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Perioada 1985-1990 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale economist în cadrul serviciilor „Financiar – Contabilitate”  
şi „Plan – salarizare” 

Numele şi adresa angajatorului S.C. „BRAILACT” S.A. Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice – Bucureşti 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1981 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice – Bucureşti, Facultatea „Finanţe – Contabilitate” 
Specializarea “Finanţe – Contabilitate” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă,  
- capacitate de adaptare la mediu social, 
- abilităţi de comunicare, toate obţinute ca urmare a îndelungatei experienţe în învăţământul 

superior. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership, în prezent manager al unei instituţii publice  
- spirit organizatoric 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi de utilizare a procesoarelor de texte şi a bazelor de date, precum şi a internetului 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Literatura 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 
 
 
 
 
 
 


