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Informaţii personale  

Nume / Prenume ENEA CONSTANTIN 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil: 0723620691 

Fax(uri)  

E-mail(uri) eneaconstanta@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 30.01.1953 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009 – şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, Catedra de Drept Pubilc 
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii la disciplinele: Drept, Drept financiar şi fiscal, Drept valutar şi 

bancar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Juridice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 

Perioada 2003 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, Catedra de Drept Public 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii la disciplinele: Drept, Drept financiar şi fiscal, Drept valutar şi 
bancar, Teoria General a Dreptului, Drept comercial, Drept comunitar, Dreptul 
Afacerilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Juridice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 

Perioada 1995 – 2003 - jurist 

Funcţia sau postul ocupat Secretar General în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ţinerea evidenţei experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din, evidenţa expertizelor contabile, 
organizare din cursuri de specializare 

Numele şi adresa angajatorului CECCAR Gorj - Romania  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contabilitate, expertiză , evaluare şi audit contabil 

Perioada 1993 – 1994 – jurist 

Funcţia sau postul ocupat Comisar principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control şi gestiune economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului Garda Financiară Gorj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control economic 
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Perioada 1991 – 1993 – economist  

Funcţia sau postul ocupat Inspector principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control şi gestiune economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului D. G. F. P. F. S. Gorj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control economic 

Perioada 1987– 1991 – economist  

Funcţia sau postul ocupat Verificator expertize judiciare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control şi gestiune economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului D.G. F. P. F. S. Gorj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control economic 

Perioada 1981 – 1987 – economist  

Funcţia sau postul ocupat Inspector principal – biroul Contabilitate, Evaluare, Expertize judiciare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control şi gestiune economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului D. G. F. P. F. S. Gorj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control economic 

Perioada 1978 – 1981 – economist  

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control şi gestiune economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului OJT Gorj  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control economic 

Perioada 1976 – 1978 – economist  

Funcţia sau postul ocupat Revizor contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control şi gestiune economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului C.F.I. Slatina  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control economic 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007  - 2009  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master , specializarea Economie şi Finanţe Europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie managerială, Economia Uniunii Europene, Cooperare Economica Internatională, Instituţiile 
Uniunii Europene, Politici Monetare şi Fiscale, Fiscalitate europeană, Coeziune economică şi socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 2000 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Finanţe , Domeniul Finanţe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fiscalitate europeană, Finanţele României, Politici financiare şi fiscale, Control financiar şi fiscal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1977 - 1981 

Calificarea / diploma obţinută jurist , Domeniul Drept juridic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria generală a Dreptului, drept civil, Drept penal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1971 - 1976 

Calificarea / diploma obţinută Economist, Domeniul Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Bazele contabilităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator, 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
C1 

Utilizator, 
experimentat 

C1 
Utilizator, 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Abilitatea de a lucra şi comunica ca membru al unei echipe, competenţă dobândită ca urmare a 
elaborării de lucrări didactice  în colaborare, ca urmare a participării în grupuri de lucru la diferite 
proiecte; 

- Deschisă spre comunicare cu studenţii, competenţă dobândite ca urmare a susţinerii de activităţi 
didactice cu studenţii; 

- Abilitatea de a stabili relaţii de lucru în mediul multicultural, dobândite ca urmare a participării la 
diferite conferinţe şi congrese; 

- Capacitate de analiză şi sinteză, dobândită ca urmare a activităţii instructiv educative a 
studenţilor; 

- Spirit şi capacitate organizatorică; 
- Abilităţi ce cercetare, pro-activă, dinamică, gândire flexibilă şi responsabilitate; 
- Calităţi analitice şi oratorice utile şi necesare desfăşurării unor activităţi în domeniul relaţiilor cu 

oamenii, atribute indispensabile unui pedagog, ca urmare a legăturii cu studenţii; 
- Cunoaşterea fiinţei umane, a diverselor tipuri de comportamente şi caractere, ca urmare a 

desfăşurării diverselor cursuri şi seminarii, ce presupun o legătură interactivă pentru a reuşi o mai 
bună înţelegere a problemelor discutate cu studenţii; 

- Putere de convingere, bazată pe un vocabular modern şi bogat în termeni de specialitate, 
exprimate corect şi fluent; 

- Corectitudine, principialitate, fermitate şi prestanţă. 
 

Managementul activităţii universitare 
- Coordonator la programe de studii universitare; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Managementul electronic al documentelor, reţele de calculatoare, competenţe dobândite prin 
formarea profesională, specializare şi perfecţionare 

 

Tenis de câmp, schi (competenţe obţinute în timpul liber) 
 

Categoria B 

Alte competenţe şi aptitudini Tenis de câmp, schi (competenţe obţinute în timpul liber) 
 

Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Cărţi cursuri şi materiale didactice: 8 publicate în edituri recunoscute 
Articole: 

 un articol ISI; 
 2 articole ISI Proceedings; 
 108 articole publicate în reviste sau alte publicaţii (Anale, volume) din cadrul unor conferinţe ştiinţifice 

internaţionale, CNCSIS recunoscute în categoria B+,  din care (de la ultima promovare) 8  în ultimii 5 
ani, calitate de unic autor; 

 7 articole publicate în Revista de economie – studii, cercetări, analize şi sinteze”, revistă editată în 
colaborare cu Academia Română, Institutul naţional e Cercetări Economice, ISSN 1584-790X,  

 3 articole publicate în revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”; 
 2 articole cotate de CNCSIS în categoria B + din care 2  în ultimii 5 ani,  
 10 articole CNCSIS recunoscute C, publicate în ultimii cinci ani în calitate de unic autor; 
 3 articole recunoscute CNCSIS recunoscute D, din care 2  în ultimii ani.  
 1 articole publicate în cadrul unor simpozioane care au fost publicate în edituri recunoscute CNCSIS, din 

care 1 în ultimii 5 ani; 
 6 lucrări publicate în volume ale unor congrese sau conferinţe ştiinţifice din afara ţării (Slovacia, Turcia, 

Cehia, Croaţia), din care 5 în ultimii 5 ani. 
Membru în următoarele asociaţii profesionale: 

 membru fondator al AGER;  
 membru fondator al Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; 
 membru fondator al Asociaţiei Experţilor Tehnici şi Contabili din România; 
 membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România – ANEVAR; 
 membru fondator al Fundaţiei de management şi audit “TRANCU IAŞI”; 
 membru fondator al U.N.P.I.R România; 
 preşedinte al UNPIR, filiala Gorj – Vâlcea – 1999 – 2004; 
 asociat în cadrul firmei de Audit şi Expertize Contabile “AUDIT CONT”, din anul 1994, şi la firma de 

reorganizare şi lichidare judiciară SC QUANTM E&B SRL, din anul 2004, efectuând lucrări de: expertize 
judiciare şi extrajudiciare, evaluări, studii de fezabilitate, concultanţă şi asistemţă fiscală, audit financiar şi 
certificare a bilanţului; 

 membru al Asociaţiei Fiscale Internaţionale IFA; 
 reprezentant al României în Consiliul SEEPAD – Parteneriatul Sud-Est European pentru dezvoltarea 

audit-ului şi contabilităţii; 
 membru  al Ordinului Experţilor Contabili din Franţa şi al Academiei din Paris (IPAO); 
 membru fondator al Asociaţia Cenzorilor Independenţi (ACEIR) Bucureşti. 

Alte domenii de competenţă: 
 Lichidator judiciar în cadrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România - 

1999. 

 expert contabil - 1986; 
 evaluator al Agenţiei Naţionale de Privatizare - 1992; 
 lector al Colegiului Consultativ al Contabilităţii din cadrul  Ministerului Finanţelor –1993; 
 atestat de C.N.V.M România ca cenzor extern independent - 1994; 
 lector formator în specializarea Audit financiar atestat internaţional pe programul PHARE – 1996; 
 lector formator de consultanţă şi contabilitate pe Standarde Internaţionale de Contabilitate (Scoţia) pe 

program Know How Fond - 2000; 
 consilier expert pentru România în cadrul organismului profesional de consultanţă şi contabilitate în Sud-

Estul Europei – SEEPAD cu sediul la Belgrad - 2002; 
 jurist asociat. 

 Consultant fiscal, în cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali din România - 2007; 
  

Anexe Lista lucarri 

 
   

 12.04..2016          Semnatura. 


