INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

ENACHE ION-IULIAN
Str. Ion Ciopleanu, nr.8, Sector 3, Bucuresti

Naţionalitate
Data naşterii

Română
02.01.1980

0749.067.197
iulian.enache@mfinante.gov.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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Noiembrie2017 - prezent
Ministerul Finantelor
Economic
Directia de Legislatie și Reglementare în Domeniul Activelor Statului
Serviciul de legislație si reglementare 2
Șef serviciu
Coordonarea activității serviciului de legislaţie şi reglementare 2 și avizarea
proiectelor de acte normative pentru domeniile care intră în atribuțiile serviciului.
Coordonarea Compartimentului de legislatie și reglementare în domeniul privat al
statului
Februarie 2016 – Noiembrie2017
Ministerul Finantelor Publice
Economic
Directia Generală de Legislatie și Reglementare în Domeniul Activelor Statului
Compartimentul de Legislatie și Reglementare în Domeniul Privat al Statului
Expert – coordonator compartiment
- Centralizarea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a inventarelor bunurilor
imobile proprietate privată a statului, realizate de deţinătorii drepturilor reale ale
acestor bunuri
- Participare la elaborarea si/sau analiza proiectelor de acte normative ce vizeaza
activitatea compartimentului
- participarea la Comisiile de specialitate ale Parlamentului României în vederea
susţinerii punctului de vedere al ministerului asupra actelor normative care intră în
sfera de competenţă
- elaborarea și modificarea legislației privind gestionarea bunurilor immobile
proprietate privată a statului

03.09.2014 – 15.02.2016
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM S.A - IFN
Financiar-bancar
Departamentul Garantare – Directia Plati
Serviciul plati garantii IMM
Analist financiar
- analiza cererilor de plata a garantiilor acordate de Fond in gaza Conventiilor
incheiate cu bancile si propunerea de plata/respingere a acestora;
- analiza documentatiei transmise de finantator din care rezulta incheierea
procedurilor de valorificare a tuturor garantiilor, cuantumul sumelor recuperate,
cuantumul sumelor de regularizat, valoarea creantelor finantatorului si a cheltuielilor
de executare la data finalizarii procedurilor de valorificare a garantiilor.;

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

03.03.2014 – 02.09.2014
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM S.A - IFN
Financiar-bancar
Departamentul Garantare – Directia Garantii
Compartimentul garantii conventii plafon
Analist financiar
- verificare si propunere de aprobare/respingere in functie de analiza financiara si
nefinanciara a afacerilor beneficiarilor de garantii acordate din fonduri in
administrare;
- promovarea produselor si serviciilor Fondului si participarea la evenimente in
vederea imlementarii programelor guvernamentale de garantare;

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

25.01.2013 – 03.03.2014
Ministerul Finantelor Publice
Economic

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

15.08.2010 – 24.01.2013 (suspendat din functie pe perioada determinata)
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM S.A - IFN
Financiar-bancar
Departamentul Garantare
Compartimentul Garantii programe guvernamentale
Analist financiar
- analiza financiara si nefinanciara a afacerilor beneficiarilor de garantii acordate
din fonduri in administrare;
- promovarea produselor si serviciilor Fondului si participarea la evenimente in
vederea imlementarii programelor guvernamentale de garantare;

• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Consilier – Cabinet Secretar de Stat
- monitorizarea masurilor asumate de Guvern prin Scrisoarea de Intentie semnata
cu Institutiile Financiare Internationale
- participare saptamanala in cadrul Comitetului Interministerial privind
monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin din acordurile cu institutiile
financiare internationale

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.03.2009 – 15.08.2010
Ministerul Finantelor Publice
Economic

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.11.2004 – 01.03.2009
Ministerul Finantelor Publice
Economic
Directia Generală de Reglementare în Domeniul Activelor Statului
Expert principal
- aprobare BVC-uri pentru agentii economici din subordinea SRI,Min.Justitiei
- avizarea si aprobarea actelor normative initiate de SRI, SIE,SPP si M.J
- participare comisii de licitatie, comitete si grupuri de lucru, potrivit fisei de post

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului

01.06.2003 – 01.11.2004
Directia Generală a Finantelor Publice a judetului Vâlcea
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Consilier - Cabinet Secretar de Stat
- participare grup de lucru pentru modificarea Codului Fiscal
- relatia cu parlamentul, patronatele si sindicatele
- asistarea conducerii privind coordonarea directiilor din subordine

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Economic
Directia economică, salarizare si personal
Expert asistent
-reprezentantul Directie Generale a Finantelor Publice Vâlcea în cadrul
Prefecturii Vâlcea în comisia de evaluare a dosarelor depuse pe Legea nr.10
din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv
in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

01.10.2002 – 01.06.2003
Directia Generală a Finantelor Publice a judetului Vâlcea
Economic, Administrativ
Centru Zonal al Scolii de Finante Publice Vâlcea
Inspector de specialitate
-organizare cursuri de perfectionare a functionarilor publici din zona arondată
-mentinerea de contacte permanente cu lectorii interni si externi
- administrarea bibliotecii si sălilor de curs ale Scolii de Finante Publice

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat

septembrie 2003 – iulie 2004
Scoala Generală Nr.13 Râmnicu Vâlcea
Învătământ

• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Profesor suplinitor Matematică - Informatică

01.03.2001 – 01.10.2002
Ministerul Finantelor Publice
Economic
Secretar personal - Cabinet Secretar de Stat
-secretariat
- asistarea conducerii

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

2019 - prezent
Universitatea Nicolae Titulescu
Facultatea de Relații Internaționale și Administratie
Master – Managementul Organizatiilor și Serviciilor Publice

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

2006 - 2009
Universitatea Titu Maiorescu
Facultatea de Stiinte Economice
Sectia Finanțe-Bănci
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Masterand anul I

Licentiat în Economie

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

1998 - 2002
Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Matematica-Informaticâ
Sectia Matematica aplicată în domeniul Informaticii

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

1994 - 1998
Colegiul National Vlaicu Vodă din Curtea de Arges

Licentiat în Matematică

Specializarea Matematica - Fizică
Diplomă Bacalaureat

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute
neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ

Disciplină, seriozitate, meticulozitate, spirit creativ.

Română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE

Engleză ( nivel mediu)
Bine
Bine
Satisfacator

Comunicare, usurintă în exprimare, spirit de echipă, confidentialitate, capacitate
de decizie – dobandite în cadrul comisiilor si grupurilor de lucru din cadrul
Ministerului Finantelor Publice si în perioada care am activat ca profesor la Scoala
generală nr.13.
Training Comunicare - KPMG

Disponibilitate la program prelungit, spirit organizatoric, capacitate de lucru în
conditii de stres, confidentialitate - dobandite în cadrul comisiei Legea 10/2001, in
cadrul Centrului Zonal al Scolii de Finante si in cadrul Cabinetului Secretarului de
Stat.

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini, etc.

Utilizare calculator – dobandite în facultate si urmare a cursurilor ECDL finalizate
cu certificat de absolvire
Evaluator de proiecte europene – curs acreditat ANC – finalizat cu certificat de
absolvire
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - curs acreditat ANC –
finalizat cu certificat de absolvire

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Sport, Sah, Calatorii - hobby

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

ARTISITICE
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PERMIS

DE CONDUCERE
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Categoria B

