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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 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  

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 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

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 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 
 
 
 
 
 

LISTA DE LUCRARI 

 
Enache Sorin  – conferenţiar universitar doctor  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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(a) Teza(-ele) de doctorat 

Reasigurări în România între cunoaştere şi necesitate – anul susţinerii 2001 
 

(b) Cărţi şi capitole în cărţi 
B1. publicate în edituri internaţionale 
B2. publicate în edituri recunoscute de CNCSIS, 

1. Pensii, prestatii sociale si asigurari – teorie si practica, Ed. Monitorul Oficial, Bucuresti, 2012 
2. „Asigurari si transporturi-curs aplicativ”, Ed. Independenţa Economică, 2010 
3. „Asigurări şi transporturi în afaceri economice – aplicaţii şi studii de caz”, Ed. Independenţa Economică, 2008; 
4. „Asigurări şi transporturi”, Ed. Independenţa Economică, 2008; 
5.  „Transporturi şi asigurări”, Ed. Independenţa Economică, 2003; 
6. „Reasigurări în România între cunoaştere şi necesitate”, Ed. Independenţa Economică, 2003;  
7. „Asigurări şi reasigurări în afacerile economice – culegere de aplicaţii şi studii de caz”, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2002; 
8.  „Asigurări şi reasigurări în afacerile economice”, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 1999; 

 
 

(c) Articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către 
CNCSIS1 
C1. ISI 
C2. BDI (şi B+) 

1. Enache Elena, Enache Sorin, „Pensiile private în România. Management – Marketing – efecte şi aşteptări”,  
      în revista  Theoretical and Applied  Economics,  Anul  VII , No.7 (548), Martie 2010, pp.74-88, 15 ref. bibl.,  ISSN 1841 – 8678 (print edition), ISSN 

1844 – 0029 (on-line edition),  Revistă cotată CNCSIS B+ ,  cod 832;  
        Articolul este indexat  în bazele internaţionale de date: 

 Research  Papers in Economics (RePEc) – www.ideas.repec.org,  http://ideas.repec.org/a/agr/journl/v:7(548):y:2010:i:7(548):p:87-100, 

 Directory of Open Access Journals (DOAJ) – www.doaj.org, 

 www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=18418678&volume=07(548)&issue=07(548)&date=2010;  

 EBSCO Publishing – www.ebscohost.com, 

 ICAAP – www.icaap.org;  
2.   Enache Elena, Enache Sorin, „Private Pensions in Romania”,  
       Articolul este indexat în baza internaţională de date: 

 http://ssrn.com/author=1243622, http://ssrn.com/abstract=1618270; 
 
Alte reviste  

1. Enache Elena, Enache Sorin, „Pensiile Private în România”, în revista Tribuna Economică, nr. 3/ 2008, 4 pag., ISSN 1018-0451, revistă C, cotată 
CNCSIS, cod 488; 

2. Enache Elena, Enache Sorin, „Ghidul agentului de asigurare”, în revista Finanţe-Bănci-Asigurări, nr. 10/2002, 1 pag., ISSN 1453-7524; 
3. Enache Elena, Enache Sorin, „Reţinerea – mod de cointeresare a companiilor de asigurări în subscrierea   riscurilor”, în revista Finanţe-Bănci-

Asigurări, nr. 10/2002, 3pag. 2 fig., ISSN 1453-7524; 
4. Enache Sorin, Enache Elena, „Contractul de asigurare maritimă”, în revista Finanţe-Bănci-Asigurări, nr. 9/2002, 3 pag., ISSN 1453-7524;    
5. Enache Sorin, Enache Elena, „Asigurarea – soluţia stabilităţii economico-financiare”, în revista Finanţe- Bănci-Asigurări, nr. 8/2002, 2 pag., ISSN 

1453-7524;    
6. Enache Sorin, Enache Elena, „Asigurări de persoane”, în revista Finanţe-Bănci-Asigurări, nr. 4/2002, 5 pag., 1 fig., ISSN 1453-7524; 
7. Enache Sorin, Enache Elena, „Reasigurarea – metodă de pulverizare a riscului”, în revista Finanţe-Bănci-  Asigurări, nr. 3/2002, 4 pag., 2 fig., ISSN 

1453-7524;    
8. Enache Elena, Enache Sorin, „Riscul în asigurări”, în revista Finanţe-Bănci-Asigurări, nr. 2/2000, 6 pag., 3 fig., ISSN 1453-7524;   
9. Enache Elena, Enache Sorin,   „Piaţa internaţională a asigurărilor”, în revista Finanţe-Bănci-Asigurări, nr. 2,3 /2000, 1 pag., 1 fig., 4 pag., 1 fig., 

ISSN 1453-7524; 
10. Ziarul „Libertatea – cotidian brăilean - cca. 20 de articole, dintre care: 

a. „Asigurarea – instrument al previziunii” 
b. „De ce să te asiguri?” 
c. „Asigurarea......... prin telefon” 
d. „Există reticenţă în a te asigura?” 
e. „Asigurarea de răspundere civilă” 
f. „Asigurarea de viaţă” 
g. „Reasigurarea – modalitate de pulverizare a riscului” 

11. Ziarul economic „Financial Mercur” (al Camerei de Comerţ  Industrie şi Agricultură) Brăila - peste 15 (cincisprezece) articole în perioada august 1995 
– februarie 1997 şi martie – iunie 2001, între care: 

a. „Asigurarea între nevoie şi realitate” 
b. „Asigurarea în economia contemporană” 
c. „Despre reasigurare” 

                                                                 
1 Cf. clasificării internaţionale/ naţionale pentru anul în care a fost publicat articolul 

http://www.ideas.repec.org/
http://ideas.repec.org/a/agr/journl/v:7(548):y:2010:i:7(548):p:87-100
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=18418678&volume=07(548)&issue=07(548)&date=2010
http://www.ebscohost.com/
http://www.icaap.org/
http://ssrn.com/author=1243622
http://ssrn.com/abstract=1524767
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d. „Piaţa Lloyd’s” 
e. „Managementul în asigurări” 
f. „Asigurarea maritimă”. 

 
 (d) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale/naţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN)1 
D1. internaţionale (din străinătate) 

1.  Enache Elena, Enache Sorin, Legislaţia în domeniul asigurărilor din România în contextul integrării noastre în Uniunea Europeană, la 
Simpozionul internaţional „Integrarea Europeană şi Competitivitatea Economică”, organizat de Academia de Studii Economice din Republica 
Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutul de Cercetări 
Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 23-24 septembrie 2004, publicat în volumul „Integrarea Europeană şi Competitivitatea 
Economică”, Ed. ASEM, Chişinău, Republica Moldova, 2004, pp. 224-228, ISBN: 9975-75-260-8;  

 
D2. internaţionale (din ţară) 

1. Evoluţia reasigurărilor în România în prezent şi în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, la Ediţia a cincea a Sesiunii anuale de 
Comunicări Ştiinţifice „Finanţele şi integrarea în Uniunea Europeană”, organizată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 
Valori, din cadrul A.S.E. Bucureşti, România, 25-27 noiembrie 2004, publicat în volumul „Finanţele şi integrarea în Uniunea Europeană”, Ed. 
A.S.E. Bucureşti, 2005, pp. 750-764, ISBN: 973-594-623-8; 

2. Legislaţia în domeniul asigurărilor din România în contextul dezvoltării Regiunii 2 Sud – Est  şi  a integrării ţării noastre în Uniunea 
Europeană, la al patrulea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Studii Regionale – cu participare internaţională, Galaţi, România, 27-
28 mai 2004, publicat în volumul „Dezvoltarea Regională şi Echilibrul Structural al Economiei Naţionale”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2004, 
pp. 183-190, ISBN: 973-668-073-8; 

3. Piaţa asigurărilor din România. Prezent şi perspective, la Simpozionul ştiinţific internaţional de Statistică „Statistica – problema fiecăruia. 
Calitate – cunoaştere – management – armonizare europeană”, organizat de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, 
Catedra de Statistică şi Previziune Economică şi Centrul de Studii şi Anchete A.S.E. Bucureşti, România, 19-20 noiembrie 2004, publicat în 
volumul pe suport electronic „Statistica – problema fiecăruia. Calitate – cunoaştere – management – armonizare europeană”, Ed. A.S.E. 
Bucureşti, România, 2004, ISBN: 973-594-593-2. 

4. „Sistemul asigurărilor sociale din România. Paralelă între pensiile private şi asigurările alternative la pensia de stat”, Conferinţa 
Internaţională „Integrarea europeană – realităţi şi perspective”, Galaţi, mai 2006. 

5. „Riscuri şi asigurări în lumea contemporană” „ la Simpozionul ştiinţific internaţional Potenţialul competitiv al economiilor naţionale ale 
României şi Republicii Moldova. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană şi mondială”, Piteşti, 23-25 octombrie 2003 

6. „Obiective ale procesului de integrare europeană transpuse în strategia de management – marketing a societăţilor de asigurări din 
România”, Simpozionul cu tema „Agricultura României în procesul de integrare europeană” (14.02.2003), DGAIA Brăila şi CCA Brăila 

7. „Piaţa asigurărilor şi reasigurărilor” -  Universitatea „Constantin Brâncoveanu” – Facultatea de Management – Marketing în Afaceri 
Economice – Seminar ştiinţific al cadrelor didactice cu activitate de cercetare – 4 noiembrie 1998.  

8. „Piaţa asigurărilor din România privită prin prisma legislaţiei în vigoare, comparativ cu piaţa occidentală ( britanică şi germană)” - Simpozion 
Naţional cu tema: „Integrarea europeană a economiei româneşti, între deziderat şi posibilităţi”, Brăila, 17-18 octombrie 1996.  

D3. naţionale  
- 
 

 (e) Studii şi cercetări comunicate la manifestări ştiinţifice internaţionale/naţionale/locale, care nu au fost publicate în extenso 
E1. internaţionale (din ţară) 
  -  
E2. naţionale  
- 
E3. locale  
1. „Piaţa asigurărilor în judeţul şi municipiul Brăila” la Masă rotundă cu tema – „Aspecte teoretice, metodologice şi practice al economiei de piaţă”, 
Brăila, noiembrie 1995 - Universitatea „Constantin Brâncoveanu” – Facultatea de Management – Marketing în Afaceri Economice Brăila; 
 
(f) Brevete de invenţie  
- 
(g) Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract/grant 
G1. internaţionale 
 
G2. naţionale - pe bază de competiţie  

1. Proiectul Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila pe termen mediu 2004-2008 (ianuarie – aprilie 2004), contract cu finanţare GRASP, 
câştigat prin licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Brăila, membru. 

2. Lector în Proiectul „Program de instruire pentru creşterea adaptabilităţii, competitivităţii şi productivităţii angajaţilor”, Program PHARE 
2005 – Coeziune Economică şi Socială – s-a derulat în perioada 3 ianuarie - 31 decembrie 2008; 

3. Lector în Proiectul „Abilităţi şi competenţe noi – Eficienţă şi productivitate crescută la locul de muncă”, Program PHARE 2005 – Coeziune 
Economică şi Socială. Dezvoltarea Resurselor Umane – se va derula în perioada 2 Decembrie 2008 - 30 Noiembrie 2009 

 
G3. cu agenţi economici 
                                                                 
1 Altele decât cele încadrate 
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1.   „Identificarea posibilităţilor şi soluţiilor de extindere a activităţii desfăşurate de Allianz Ţiriac -  Sucursala Brăila pe segmentele asigurărilor 
obligatorii şi facultative la nivelul judeţului Brăila în anul 2010”, nr. contract: 430/30.03.2010 (Universitate), 747/29.03.2010 (Allianz Ţiriac), 
perioada de derulare:   1.04.2010 – 31.12.2010, beneficiar:  Allianz Ţiriac -  Sucursala Brăila, valoare: 10800 lei, nume director proiect: 
conf. univ. dr. Elena Enache 

 
 
 
h) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice  

1. Îndrumător a aproximativ 20 de lucrări de licenţă anual. 
2. Îndrumător lucrări cercuri ştiinţifice, premiate anual la sesiunile de  comunicări organizate de universitate. 
3. Cursuri absolvite: 

i. „Introducere generală în asigurări şi reasigurări”, perioada 26-30 iunie 1995, organizat de Colegiul de Asigurări din 
Londra. 

ii. „Introducere în asigurări”, organizat sub egida Fondului Britanic  
Know-How, pe baza cererilor UNSAR în perioada 25-29martie 1996. 

4. Participare la Masa Rotundă cu tema „ Impactul noii legislaţii pe piaţa românească a asigurărilor” organizată de S.C. ARDAF 
S.A., Sinaia 1995 cu lucrarea „Răspunderea civilă auto – singura formă de asigurare obligatorie?” 

5. Participare la Masa Rotundă cu tema „Reasigurarea – necesitate vitală a asigurătorilor” organizată de S.C. ARDAF S.A, 
Piteşti, iunie 1996 cu lucrarea „Deosebirile între reasigurarea proporţională şi cea neproporţională. Metode de reasigurare ce 
se folosesc pe piaţa românească” 

 


