Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

ENACHE Costel

ENACHE Costel
Str. Toamnei, 8, Măgurele,Ilfov, 077125,România
+40740643732
costel_enache@yahoo.com
Sexul M | Data naşterii 29/10/1969 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Cadru militar 1991-2021
Profesor (specialist) asociat UNAP ianuarie-februarie 2020
Inginer specialist proiect cercetare PN-III-P2.1-PTE-2019-0136 iulie 2020decembrie 2021
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

30/09/2013 – 22.11.2013 Curs postuniversitar de dezvoltare
profesională continuă în domeniul ”Managementul resurselor pentru
apărare pentru personalul de conducere”;
17/09/2007 -14/12/2007 Curs postuniversitar de perfecționare –
avansat de operații multinaționale întrunite (Advanced Joint
Operations Staff Officer Course);
03/10/2005 – 10/03/2006 Curs limba engleză – avansat
31/03/2003 – 27/06/2003 Curs postuniversitar de perfecționare
”Managementul sistemului logistic în Forțele Navale”
02/04/2001 – 27/06/2001 Curs de limbă engleză – intermediar
01/04/1998 – 31/05/1998 Curs de stat major – artilerie și rachete
12/09/1988 – 31/07/1993 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” –
Constanța
12/09/1984 – 15/06/1988 Liceul militar de marină ”Alexandru Ioan
Cuza” - Constanța
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Româna

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

3

3

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

2

2

2

STANAG 6001

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager în cadrul
organizației militare

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Alte competenţe
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

ENACHE Costel

▪ managementul programelor dobândite prin implicarea în diferite programe de înzestrare
▪ Leadership
▪ Bune abilitați de time management deprinse in urma pozițiilor de conducere la structuri centrale
ale armatei
▪ Gândire analitica dezvoltata in urma experienței ca și coordonator al activităților de supraveghere a
calității / asigurare guvernamentală a calității la nivel național
▪ Capacitate de multitasking – abilitate dobândită in urma experienței mele ca membru în diferite
comisii de evaluare din cadrul procedurilor de achiziții derulate la nivelul central al organizației
militare;
▪ Gândire creativa – in elaborarea și susținerea unor proiecte de acte normative (legi, hotărâri de
guvern, dispoziții ale secretarului de stat etc.)
▪ O bună cunoaștere a proceselor de fabricație în domeniul naval dobândite în urma implicării în
proiecte de construire a navelor militare precum și în urma unor sesiuni de ”on job training – OJT”
effectuate în șantiere navale din Olanda și România
▪ O bună cunoaștere a proceselor de fabricație în domeniul armamentului și muniției dobândite în
urma implicării în proiecte diverse la marea majoritate a operatorilor economici de profil din România
▪ o bună cunoaştere a proceselor sistemului de management al calităţii (timp de 8 ani fiind
conducătorul structurii Ministerului Apărării Naționale desemnate cu supravegherea managementului
calității la furnizorii de produse și servicii pentru apărare)

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

experimentat

experimentat

independent

independent

independent

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru
prezentări)

Permis de conducere

B,C,D,E

Conferinţe

▪ Considerații privind activitatea de supraveghere a managementului calității la furnizorii de produse
militare și de servicii în domeniul apărării – Cugir, 2018 în cadrul Conferinței Naționale
Multidisciplinară ”Profesorul Ion D. Lăzărescu, fondatorul școlii românești în domeniul așchierii” –
Ediția VI ISBN 978-973-126-977-1
▪ PERSONAL PERSPECTIVE ON GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE – Brașov 2013, THE 9
th EXPLORATORY WORKHOP "DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT - TRENDS AND
OPORTUNITIES" - ISSN- L: 2286 – 2781

Seminarii

Managementul calității – predat în cadrul cursului de Standardizare la Universitatea Națională de
Apărare Carol I – ianuarie februarie 2020

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
ANEXE

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
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