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curriculum vitae 
George Enache 

 

 

Informaţii personale 
Nume: Enache 
Prenume: George Eugen 
• adresă: str. Domnească nr. 111, Galaţi 800201, corp AS 
• telefon: 0744241351, 0788944141 
• email: geo.enache@gmail.com 
• naţionalitate: română 
• data naşterii: 28 martie 1974 

Experienţă personală 
• perioada: 1998-2000 
- angajator: Colegiul Tehnic „Traian” Galaţi 
- activitate: didactică 
- funcţia: profesor istorie 
- atribuţii: activităţi predare, organizare cercuri ştiinţifice şi metodice, realizare proiecte 
- Adresa angajator: Strada Traian, 203, Galaţi 
• perioada: 2000-2001, 2007-2009 
- angajator: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
- activitate: cercetare 
- funcţia: funcţionar public, consilier 
- atribuţii: inventarierea şi cercetarea documentelor fostei Securităţi, redactare studii şi rapoarte, 
organizare de expoziţii, redactor revistă. 
Adresa angajator: Strada Matei Basarab, 55-57, Bucureşti 
• perioada: 2001 
- angajator: Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” 
- activitate: didactică 
- funcţia: profesor de istorie 
- atribuţii: activităţi predare, organizare cercuri ştiinţifice şi metodice, realizare proiecte 
- adresă angajator: Str. Nicolae Bălcescu, 47, Galaţi 
• perioada: 2002-prezent 
- angajator: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, 
- activitate: didactică şi de cercetare 
- funcţia: profesor doctor (din 2016) 
- atribuţii: Titular cursul de Istorie contemporană universală (2005-2010 am fost titularul cursului de 
Istorie contemporană a românilor), cursuri şi seminarii de istoria bisericii, istoria culturii, istoriografie, 
relaţii internaţionale. 

 2015- prezent: abilitare pe domeniul istorie, membru al Școlii Doctorale de Științe Umaniste a 
Universității Dunărea de Jos din Galați, 7 studenți doctoranzi în stagiu 

Educaţie şi formare 
• perioada: 1988-1992 
- instituţia: Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri”, Galaţi 
- domeniul: informatică 
- calificarea: diplomă bacalaureat 
- nivel instruire: mediu 
 • perioada: 1992-1997 
- instituţia: Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie 
- domeniul: Istorie,  
- calificarea: diplomă de licenţă (media: 9.73) 
- nivel instruire: superior 
• perioada: 1997-1998 
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instituţia: Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie 
domeniul : studii aprofundate - Sursele istoriei antice şi medievale 
nivel instruire : superior 
• perioada: 1999-2008 
instituţia: Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie 
domeniul : doctorat ( tema „Biserică şi Stat în România democraţiei populare”, coord. Acad. Al. Zub/ 
Prof. Dr. Ion Agrigoroaiei) 
calificarea: Doctor în istorie  cu distincţia „Magna cum laude” 
 

Burse şi participare proiecte de cercetare: 
membru în Research Contract nr. 97 C/03.12.2007: “Istoria comunităţilor baptiste în România în 
secolul XX”  
părţi contractante:  
               Univ. din Craiova, reprezentată prin rector, prof. Ion Vladimirescu, 
               Southeastern Baptist Theological Seminary din Carolina de Nord - Wake Forest, reprezentat 
prin președinte - Daniel Akin. 
Șefi de proiect: Ion Patroi din partea Univ. Craiova si prof. Bruce A. Little (SBTS) (Contribuţii 
documentare şi coautor la studiul introductiv) 
membru în proiectul „Relaţii româno-greceşti în perioada 1945-1989, în lumina unor noi 
documente», coordonat de Universitatea Yale – the Hellenic Studies Program, coordonator: prof. 
Sthathys Kalyvas, Statele Unite ale Americii – din 2009 - prezent 
Bursier The Religion in the United States: Pluralism and Public Presence Summer Institute, hosted by 
the University of California, Santa Barbara and funded by a grant from the Office of Academic 
Exchange Programs of the U.S. Department of State, iunie-august 2013 

Stagii de cercetare în străinătate: 
Stagiu de documentare la Arhivele Regiunii Odessa (Ucraina) : aprilie-mai 2011 
Stagiu de cercetare la UCSB Library, California; Statele Unite: iulie-august 2013 

Aptitudini şi competenţe personale 
- 2002 – până în prezent: redactor, apoi redactor şef  al Analelor Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi, 
seria Istorie 
- 2007-2009 - membru în colegiul de redacţie al Caietelor CNSAS 
- 2010 – prezent – redactor şef al revistei Danubius 
- 2010 – prezent – consilier editorial Editura Partener, Galaţi 
- 2009-2011 – redactor Ziarul Lumina 
- organizator al conferinţei internaţionale „Dunărea, fluviu al destinului european“, Galaţi, 2005, 
finanţată de Fundaţia Hans Seidel 
- organizator al conferinţei internaţionale „Interferenţe istoriografice româno-ucrainene“, Galaţi, 
2006, finanţată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pe bază de proiect (manager 
proiect) 
- organizator al conferinţei internaţionale „La frontierele civilizaţiilor. Identitate şi alteritate în 
conştiinţa locuitorilor Basarabiei (1812-prezent)“, Galaţi, 2010, finanţată de Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni pe bază de proiect (manager proiect) 
- 2007-2009 – coordonator al Comisiei Patriarhale pentru Studierea Istoriei Bisericii Ortodoxe 
Române sub regimul comunist 
- membru în diferite comisii de istorie bisericească cu atribuţii în coordonarea redactării volumelor de 
istoria bisericii 
- 2007 – organizator al expoziţiei „Biserica Ortodoxă Română în anii patriarhului Justinian Marina“, 
vernisată la Bucureşti, Piteşti, Vâlcea, Sibiu, Curtea de Argeş, Câmpulung 
- Membru în comitetul științific al conferinței internaționale DIALOGO 2014 - Dialogue between 
Science & Theology Conference , November 6 - 11, 2014. 
- membru în comitetul științific al seriei „Theologia Socialis”, alături de Radu Preda (Cluj-Napoca), 
Ingeborg Gabriel (Viena), Pantelis Kalaitzidis (Volos), Vasilios Makrides (Erfurt), Picu Ocoleanu 
(Craiova), Stefan Tobler (Sibiu/Tübingen).  
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- din 2011: membru în Senatul Universităţii Dunărea de Jos Galaţi 
- 2004 – până în prezent: membru în consiliul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Universitatea 
"Dunărea de Jos" Galaţi 
 

Alte informaţii : 
Peste 200 de articole publicate în reviste şi ziare din România 
Numeroase interviuri în presă şi apariţii TV şi radio (TVR1, TVR Cultural, ProTV, Antena 3, Realitatea 
TV, Trinitas TV, Radio România Actualităţi, Radio Trinitas, Radio Renaşterea) 

Limbi cunoscute 
• limbă maternă: română 
• limba engleză: citit – foarte bine, scris – bine, vorbit – foarte bine 
• limba franceză: citit – bine, scris – bine, vorbit – bine 
 

Membru în asociaţii/societăţi ştiinţifice sau profesionale: 
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” 
Society for the Scientific Study of Religion, USA 
International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association 
 

Aptitudini şi competenţe sociale 

Aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, valorificate în spaţiul universitar, în cadrul CNSAS, 
al proiectelor desfăşurate cu diferite ocazii. 

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice 
Experienţă în activitatea de management al echipelor multisectoriale. 
Experienţă în structurarea şi dezvoltarea proiectelor. 

Gestiunea bugetelor proiectelor. 

Competenţe în activităţi editoriale şi publicistice. 
 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
- utilizarea programelor sub platformă Windows şi Linux 
- editare web 
Diplomă ECDL 

Permis de conducere 
- categoria B 

 
 
Martie 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


