
  
 

 
Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Enachescu Vladimir-Aurelian 

Adresă(e) 77-79 Traian, apt 29, Bucuresti, sector 3, Romania 

Telefon(oane) Mobil 0733699127 :  

Fax(uri)  ---------------------- 

E-mail(uri)  vld_enachescu@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 24 Mai 1981 
  

Sex Masculin 
  

 

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 

August 2014 – Ianuarie 2015 
Psiholog 
Consiliere vocationala, informare, mediere pe piata muncii 
RGIC Consultanta SRL, Bucuresti  
Consultanta si management in afaceri 

 
 
   20 Octombrie 2013 – la zi 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic – Lector Universitar 

 Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Lectorul efectueaza cursuri si seminarii. Are de asemenea in obiectul sau de activitate executarea 
unor cercetari stiintifice de calitate si aducerea rezultatelor ei in comunitatea stiintifica, prin publicatii 
sau comunicari. 
Academia de Studii Economice din Bucuresti – Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic, Facultatea de Economie – 6 Piata Romana, Bucuresti, Sector 1 
Educatie 

                                                Perioada  21 Martie 2013 – 19 Octombrie 2013  

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic – Asistent Universitar 

     Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Asistentul efectueaza seminarii, laboratoare sau lucrari practice. El are misiunea de a asista pe 
titularii cursurilor in toate activitatile de predare, aplicarea cunostintelor si evaluare. Are de 
asemenea in obiectul sau de activitate executarea unor cercetari stiintifice de calitate si aducerea 
rezultatelor ei in comunitatea stiintifica, prin publicatii sau comunicari. 
Academia de Studii Economice din Bucuresti – Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic, Facultatea de Economie – 6 Piata Romana, Bucuresti, Sector 1 
Educatie 



  

  

                                                Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

 
 
 

 
             

Numele şi adresa angajatorului
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

   Mai 2011 – Octombrie 2012 
Cadru didactic – Preparator Universitar 
Ocupatia face parte din grupa 2310 – Profesori universitari, lectori, asistenti si asimilati acestora. Ei 
concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheraza 
studiul individual si sustin prelegeri, participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului 
universitar si activitatilor anexe.  
Preparatorul efectueaza seminarii, laboratoare sau lucrari practice. El are misiunea de a asista pe 
titularii cursurilor in toate activitatile de predare, aplicarea cunostintelor si evaluare. Are de 
asemenea in obiectul sau de activitate executarea unor cercetari stiintifice de calitate si aducerea 
rezultatelor ei in comunitatea stiintifica, prin publicatii sau comunicari. Preparatorul este cel care 
desfasoara majoritatea activitatilor didactice studentesti. 
Academia de Studii Economice din Bucuresti – Departamentul Doctrine Economice, 
Psihopedagogie, Didactica si Comunicare in Economie – 6 Piata Romana, Bucuresti, Sector 1 

   Educatie 
  

Perioada   Februarie 2009 – Mai 2011 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic - Preparator Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Ocupatia face parte din grupa 2310 – Profesori universitari, lectori, asistenti si asimilati acestora. Ei 
concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheraza 
studiul individual si sustin prelegeri, participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului 
universitar si activitatilor anexe.  
Preparatorul efectueaza seminarii, laboratoare sau lucrari practice. El are misiunea de a asista pe 
titularii cursurilor in toate activitatile de predare, aplicarea cunostintelor si evaluare. Are de 
asemenea in obiectul sau de activitate executarea unor cercetari stiintifice de calitate si aducerea 
rezultatelor ei in comunitatea stiintifica, prin publicatii sau comunicari. Preparatorul este cel care 
desfasoara majoritatea activitatilor didactice studentesti. 

Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate

Academia de Studii Economice din Bucuresti – Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic 6 Piata Romana, Bucuresti, Sector 1 
Educatie 
 

  

Perioada Septembrie 2012 – Noiembrie 2012 

Functia sau postul ocupat Realizator emisiune radio live 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Prezentator şi realizator emisiune „Radioterapii”; Conceperea şi editarea materialelor (scrise, audio) 
de prezentare a emisiunii; 

Numele şi adresa angajatorului Radio Romania Actualitati -Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Productie Radio 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Septembrie 2011 – Septembrie 2012 

Realizator emisiune radio live 
Prezentator şi realizator emisiune „Noptile Radio Romania Actualitati”; Conceperea şi editarea 
materialelor (scrise, audio) de prezentare a emisiunii; 

Numele şi adresa angajatorului Radio Romania Actualitati -Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Productie Radio 

  



Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2009 – 2011 
  Director Departamentul de Politici Sociale 
Promovarea catre administratia publica, organizatiile publice si private, institutiile de invatamant, 
precum si catre cetateni a informatiilor privind standarde, metodologii, modele, cele mai bune 
practici in domeniul utilizarii tehnologiei informatiei, in vederea cresterii transparentei, promovarii 
valorice civice, ale democratiei si statului de drept. 
Asociatia pentru Dezvoltarea Societatii Informationale - Bd. Erou Iancu Nicolae 55B – Voluntari IF 
Management, educatie, dezvoltare personala, organizatii non guvenramentale 

  

                                              Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat 
   Activităţi şi responsabilităţi principale  

     
            Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

01 iunie 2005 – 1 August 2008 
LD SC Teacher 
Organizarea si implementarea unui program de instruire pentru elevi cu handicap de invatare 
specific, indeplinind sarcinile de predare conform politicilor educationale. 
Foreign Academic Cultural Exchange Services Inc. – Columbia, South Carolina, USA 
Educatie 

  

                                                Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
        Activtati si responsabilitati principale 
                 
                            
               Numele si adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

15 iunie 2006 – 01 August 2008 
Trainer pentru noile cadre didactice 
Sustinerea de traininguri ce vizeaza politici si proceduri medinte sa pregateasca noile cadre 
didactice cu atitudinile, cunostintele, comportamentele si abilitatile de care au nevoie pentru a 
indeplini sarcinile in mod eficient in clasa, scoala si comunitate. 
Sumter School District 17, Sumter, South Carolina – USA 
Educatie 

  

                                        Perioada 
                    Functia sau postul ocupat 
   Activitati si responsabilitati principale 

 
           Numele si adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Septembrie 2007 – August 2008 
 Cronicar si Blogger 
 Scriitor liber profesionist. Am scris si editat o rubrica permanenta de psihologia in cadrul ziarului   
Augusta Chronicle 
 Morris Media Group, Augusta Chronicle, Augusta, Georgia, USA  
 Activitate editoriala 

  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului 
Tipul sau sectorul de activitate 

2004 – 2006 
Cronicar 
Scriitor liber profesionist. Am scris o rubrica permanenta de psihologia in cadrul revistei Class 
Business Media Group – Bdv. Regina Maria 1, Bl.P5B, Sc.1, Et.4, Ap.10-11, Bucuresti 4 
Activitate Editoriala 

  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul sau sectorul de activitate 

2004 – 2005 
  Cronicar 

Scriitor liber profesionist. Am scris o rubrica permanenta de psihologie si am editat teste  
psihologice, publicate in cadrul revistei The One 

  The One Magazine, Str. Aurel Vlaicu 62-64, Bucuresti 2 
Activitate Editoriala 

  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul sau sectorul de activitate 

2001 – 2005 
  Psihoterapeut 
  Am oferit sprijin psihologic si servicii de psihoterapie refugiatilor in vederea re-integrarii sociale si 

profesionale prin aplicare instrumente specifice psihoterapiei 
  Consiliul National Roman pentru Refugiati 

Asistenta psihologica de specialitate 



Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul sau sectorul de activitate 

 2002 
   Psihoterapeut 
   Am oferit sprijin psihologic si servicii de psihoterapie refugiatilor in vederea re-integrarii sociale si 

profesionale prin aplicare instrumente specifice psihoterapiei 
   Helsinki Committee for Human Rights, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, Czech Republic 

 Asistenta psihologica de specialitate 
  

EXPERIENTA IN DOMENIUL 
PROIECTELOR EUROPENE 

 

  

  

  

  

  

Perioada  

Functia sau postul ocupat  

Activitati si responsabilitati principale  

Proiect  

Tipul sau sectorul de activitate  

  

Perioada 01 Aprilie 2012 – 31 Mai 2012 

Functia sau postul ocupat Expert pe termen scurt, Pozitia Tutuor A 

Activitati si responsabilitati principale -studiul documetelor beneficiarilor rezultate in urma procesului de consiliere; 
-organizarea si realizarea sesiunilor de mediere cu beneficiarii in vederea ocuparii unui loc de munca; 
-colaborare cu Tutorul C pentru preluarea datelor beneficiarilor (din baza de date actualizata) in 
scopul elaborarii planului individual de actiune al beneficiarilor; 
-elaborarea planului individual de actiune pentru beneficiarii care au participat la sesiunile de 
mediere; 

Proiect „De la somer la angajat – Initirea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice 
(AluInteg)” Cod Proiect: 76939 

Tipul sau sectorul de activitate  Mediere / Consiliere 

  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 

 
Proiect 

 
Tipul sau sectorul de activitate 

01 Octombrie 2009 – 31 Octombrie 2011 
Asistent Manager, Centrul de formare Constanta  
Implicare in activitatile de comunicare, documentare si coordonare a activitatilor de formare din 
Centrul Constanta; Realizeaza, examineaza si face rezumatul documentelor ce atesta formarea si 
evaluarea cursantilor. 
"Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a 
invatamantului preuniversitar"  contract POSDRU/1/1.1/S/8 
Managementul activitatilor de formare si evaluare. 

 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 
 

Proiect 
 

Tipul sau sectorul de activitate 

01 Octombrie 2009 – 31 Octombrie 2011 
Formator si evaluator 
Concepe propriile activitati de instruire / formare a instructorilor / formatorilor si elaboreaza strategia 
de formare; Analizeaza solicitarile de instruire / formare in scopul determinarii competentelor 
necesare pentru satisfacerea lor; Stabileste expertiza necesara in scopul realizarii ofertei de 
formare, pe baza cunostintelor de specialitate; Participa activ si responsabil la diverse forme de 
perfectionare, urmarind in permanenta propriile obiective.  
„Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a 
invatamantului preuniversitar"  contract POSDRU/1/1.1/S/8 
Sustinerea cursurilor de formare si evaluarea cursantilor 
 



Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect 
Tipul sau sectorul de activitate 

01.11.2010 – 31.07.2011 
Asistent coordonatori program consiliere si formare 
Monitorizarea, evaluarea și supervizarea programului de informare, consiliere și formare ; 
Contribuie la elaborarea materialelor support elaborate în cadrul proiectului ; Contribuie la 
elaborarea Ghidului consilierului ; Participă la instruirea experților consilieri ; Se implică activ în 
implementarea sesiunilor de consiliere de grup; Interpretează rezultatele chestionarelor completate 
de beneficiari; Oferă sprijin beneficiarilor în realizarea fişelor de traseu pe piaţa muncii; Participă la 
ședințele de lucru ale echipei de implementare a proiectului; Elaborează rapoarte individuale de 
activitate ; Colaborează cu membrii echipei de implementare a proiectului ; Indeplinește și alte 
sarcini stabilite de managerul proiectului, în funcție de nevoile de implementare ale proiectului, cu 
respectarea prevederilor contractului de finanțare. 
 „Consiliere si formare profesionala pentru somerii cu studii incomplete” – ID 76947 
Managementul activitatilor si Consiliere vocationala  

 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 

Proiect 
 

Tipul sau sectorul de activitate 

2010 – 2013 
Dezvoltator de materiale curriculare  
Elaborează materiale pentru activitățile de curs; elaborează recomandări pentru traineri privind 
utilizarea materialelor de curs; elaborează anexe la suporturile de curs; colaborează cu dezvoltatorii 
curriculum la realizarea suporturilor de curs; realizează seturi de materiale pentru sesiunile de 
training. 
„Universitatea Antreprenorială – Dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale în condiții de 
criză și post-criză” -  Proiect POSDRU/92/3.1/S/64309 
Educatie 

 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 

Proiect 
 

Tipul sau sectorul de activitate 

Martie 2011 – Iulie 2012  
Expert consiliere vocațională tip A  
Realizare instrumente consiliere vocationala; aplicare instrumente consiliere vocationala; sustinere 
consiliere vocationala de grup (autocunoastere, dezvoltarea stimei de sine, realizarea CV-ului); 
interpretarea rezultatelor instrumentelor aplicate; participare la targul de job-uri ; sprijin pentru 
beneficiari in vederea prezentarii la targul de job-uri  
“ForCult. Formare prin cultura - masuri inovatoare de combatere a somajului in economia 
cunoasterii” – Proiect POSDRU ID 77114 
Educatie 

 

CALIFICAREA / DIPLOMA OBŢINUTĂ  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2009 - 2012 
Doctor  
Stiintele Educatiei – Paradigme in stiintele educatiei; Metode avansate de cercetare cantitativa in 
stiintele educatiei; Metode avansate de cercetare calitativa in stiintele educatiei; Managementul de 
proiect (de cercetare); Seminar de cercetare; Cercetari evaluative in educatie. 
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea din Bucuresti 
 
Nivel 7 

  



Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2011 - 2013 
Masterat interdisciplinar „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică” 
 
Cerinţe şi deprinderi avansate de comunicare în context profesional; Metodologia cercetării in ştiinţele 
sociale: Analiza calitativă; Provocări transnationale si perspective strategice pentru România - abordări 
interdisciplinare; Design, managementul şi evaluare de proiecte de cercetare naţionale şi 
internaţionale;  

Academia de Studii Economice – Facultatea de Relatii Economice Internationale 
 
Nivel 6 

  

                                              Perioada 
              Calificarea / diploma obţinută 
           Disciplinele principale studiate / 
     competenţe profesionale dobândite     

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2008 - 2009 
  Master in Filosofie 
De la filosofia naturală la fizica newtoniană : spaţiu, timp şi materie în secolele XVI-XVIII; Tipuri 
istorice de ştiinţă; Structura şi funcţiile teoriei ştiinţifice; Realism şi constructivism în ştiinţa modernă; 
Construcţia logică a ştiinţei; Metodologia ştiinţelor umane şi a ştiinţelor sociale. 

  Facultatea de Filosofie – Universitatea din Bucuresti 
 

Nivel 6 

  

Perioada 
                  Calificarea / diploma obţinută 
               Disciplinele principale studiate / 
         competenţe profesionale dobândite  

  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2008 - 2010 
  Master in Psihologie Organizationala si a Resurselor Umane 
Fundamentele generale ale managementului; Managementul resurselor umane; Schimbare 
sociala.Institutii si organizatii; Management strategic; Psihosociologie organizaţional-managerială; 
Microeconomie 

  Facultatea de Psihologie, Sociologie, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti 
 

Nivel 6 

  

Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută 
          Disciplinele principale studiate / 
     competenţe profesionale dobândite      

     Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2002 – 2003 
  Certificat de Psihoterapeut 
  Psihologie, Psihoterapie 
   

International Center for Integrated Psychotherapy and New Life Style 

  

Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută 
          Disciplinele principale studiate / 
     competenţe profesionale dobândite      

     
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Noiembrie 2011 – mai 2012 
Curs postuniversitare de formare – Invatamantul centrat pe student – strategii de proiectare, 
implementare si evaluare institutionala 
Predarea, invatarea si evaluarea in invatamantul superior 
 
Universitatea din Bucuresti 



Perioada 
               Calificarea / diploma obţinută 
          Disciplinele principale studiate / 
     competenţe profesionale dobândite      

     
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2001 – 2005 
  Licentiat in Psihopedagogie Speciala 
Disciplinele studiate fiind: Fundamentele psihologiei; Fundamentele pedagogiei; Fundamentele 
psihopedagogiei speciale; Teoria şi metodologia curriculum-ului; Psihologia educaţiei; 
Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare 

  Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei – Universitatea din Bucuresti 
 

Nivel 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute Engleza, Franceza, Ceha 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza   C 2  C 2  C 2  C 2  C 2 

Limba Franceza 
 

                                   Limba Ceha 

  C 2  C 2  C 2 
 

 C 2 
 

 C 2 

 B 1  B 1  B 1  B 1  B 1 
  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă;  
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obtinută prin experienta de muncă în  
străinătate;  
- o  bună capacitate de comunicare, obtinută ca urmare a experientei de psiholog si trainer 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experientă bună a managementului de proiect și al echipei.   

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 -o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și  
PowerPoint™);  
- cunoștinPe elementare ale aplicaPiilor de grafică pe calculator(Adobe Illustrator™,  
- PhotoShop™) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Detin permis de conducere, Categoria B, din anul 2005 
  



Informaţii suplimentare Certificare – Formator; 
Certificare – Manager de proiect 
 
Persoane care pot da referinte: 
Dna Prof. Univ. Dr. Corina Cace, DPPD, ASE Bucuresti 
Dl. Shawn Hagery, Sumter School District 17, Sumter, South Carolina, USA 
Dl. Rick Palyock, Director FACES Inc., Columbia, South Carolina, USA 
 

 

 


