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curriculum vitae 
George Enache 

 

 
Informații personale 
Nume: Enache 
Prenume: George Eugen 
• adresă: str. Domnească nr. 111, Galați 800201, corp AS 
• telefon: 0744241351, 0788944141 
• email: geo.enache@gmail.com 
• naționalitate: română 
• data nașterii: 28 martie 1974 
 
Experiență personală 
• perioada: 1998-2000 
- angajator: Colegiul Tehnic „Traian” Galați 
- activitate: didactică 
- funcția: profesor istorie 
- atribuții: activități predare, organizare cercuri științifice și metodice, realizare proiecte 
- Adresa angajator: Strada Traian, 203, Galați 
• perioada: 2000-2001, 2007-2009 
- angajator: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 
- activitate: cercetare 
- funcția: funcționar public, consilier 
- atribuții: inventarierea și cercetarea documentelor fostei Securități, redactare studii și 
rapoarte, organizare de expoziții, redactor revistă. 
Adresa angajator: Strada Matei Basarab, 55-57, București 
• perioada: 2001 
- angajator: Colegiul Național „Vasile Alecsandri” 
- activitate: didactică 
- funcția: profesor de istorie 
- atribuții: activități predare, organizare cercuri științifice și metodice, realizare proiecte 
- adresă angajator: Str. Nicolae Bălcescu, 47, Galați 
• perioada: 2002-prezent 
- angajator: Universitatea "Dunărea de Jos" Galați, 
- activitate: didactică și de cercetare 
- funcția actuală: profesor universitar doctor 
- atribuții:  cursuri și seminarii de istoria contemporană universală, istoria bisericii, istoria 
culturii, istoriografie, istoria relațiilor internaționale, geopolitică, religia în cadrul relațiilor 
internaționale 
• perioada: 2015-prezent 
Coordonator de doctorate în domeniul ISTORIE, conform ordinului MENCS nr. 
5917/4.12.2015. 14 doctoranzi care au finalizat tezele de doctorat sau se află în diferite stagii 
ale elaborării tezei 
 
 
 
Educație și formare 
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• perioada: 1988-1992 
- instituția: Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, Galați 
- domeniul: informatică 
- calificarea: diplomă bacalaureat 
- nivel instruire: mediu 
 • perioada: 1992-1997 
- instituția: Universitatea « Al.I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie 
- domeniul: Istorie,  
- calificarea: diplomă de licență (media: 9.73) 
- nivel instruire: superior 
• perioada: 1997-1998 

- instituția: Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie 
- domeniul : Sursele istoriei antice și medievale 
- nivel instruire : superior 

• perioada: 1999-2008 
- instituția: Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie 
- domeniul : doctorat ( tema „Biserică și Stat în România democrației populare”, coord. 

Acad. Al. Zub/ Prof. Dr. Ion Agrigoroaiei) 
- calificarea: Doctor în istorie  cu distincția „Magna cum laude” 

• perioada: 2018-prezent: doctorand în Științe Politice, Universitatea București 
 
Burse, participare proiecte de cercetare, profesor invitat: 

1. membru în Research Contract nr. 97 C/03.12.2007: “Istoria comunităților baptiste în 
România în secolul XX” , proiect coordonat de Universitatea din Craiova și  
Southeastern Baptist Theological Seminary din Carolina de Nord - Wake Forest – 
contribuții documentare, studiu introductiv (volume aflate sub tipar)  

2. 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. Diplomă de absolvire din partea University of California, Santa 
Barbara și a U.S. Department of State. 

3. Bursă de cercetare oferită de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 
martie-mai 2018. Stagii de cercetare în biblioteci academice din Aachen, Berlin, 
Mainz, Munchen. 

4. Stagiu de documentare la Arhivele Regiunii Odessa (Ucraina) : aprilie-mai 2011 
5. Profesor invitat la Universitatea „I.I.Mechnikov” din Odessa (octombrie 2011), 

Universitatea din Belgrad, Institutul de Filosofie și Teoria Dreptului (octombrie 
2017), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sarajevo (noiembrie 2017) 

Alte informații relevante 
- 2002 – până în prezent: redactor, apoi redactor șef,  al Analelor Universității „Dunărea de 
Jos" Galați, seria 19 - Istorie 
- 2007-2009 - membru în colegiul de redacție al Caietelor CNSAS 
- 2010 – prezent – redactor șef al revistei Danubius 
- 2010 – prezent – consilier editorial Editura Partener, Galați, Editura Eikon, București, 
Editura Muzeului de Istorie din Galați,  
- 2009-2011 – redactor Ziarul Lumina 
- 2003-2005 – redactor revista ROST 
- 2017-2019 – editor revista Sfinții Ortodoxiei 
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2007-2009 – coordonator al Comisiei Patriarhale pentru Studierea Istoriei Bisericii Ortodoxe 
Române sub regimul comunist. Membru în diferite comisii de istorie bisericească cu atribuții 
în redactarea unor studii și materiale de istorie bisericească. 

- Membru în comitetul științific al platformei DIALOGO Journal & Conferences 
-  organizator al mai multor conferințe internaționale, cu finanțare din partea Fundației Hans 
Seidel sau din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni:  „Dunărea, fluviu al 
destinului european“, Galați, 2005 (Fundația Hans Seidel); „Interferențe istoriografice 
româno-ucrainene“, Galați, 2006 (DRP – manager proiect); „La frontierele civilizațiilor. 
Identitate și alteritate în conștiința locuitorilor Basarabiei (1812-prezent)“, Galați, 2010 (DRP 
– manager proiect); „Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-
european: între stereotip și voința de a cunoaște”, Iași, 2017 (DRP). 
- 2011-2019: membru în Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
- 2019 - prezent: membru în consiliul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea 
"Dunărea de Jos" Galați 
Peste 200 de articole publicate în reviste și ziare din România 
Numeroase interviuri în presă și apariții TV și radio (TVR1, TVR Cultural, ProTV, Antena 3, 
Realitatea TV, Trinitas TV, Radio România Actualități, Radio Trinitas, Radio Renașterea) 
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 asociații/societăți științifice sau profesionale: 

- Institutul Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta” 
- International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association 

(ISORECEA) 
- The Society for the Scientific Study of Religion (SSSR) 

 
Aptitudini și competențe sociale 
Aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, valorificate în spațiul universitar, în cadrul 
CNSAS, al proiectelor desfășurate cu diferite ocazii. 

 
Aptitudini și competențe organizatorice 
Experiență în activitatea de management al echipelor multisectoriale. 
Experiență în structurarea și dezvoltarea proiectelor. 
Gestiunea bugetelor proiectelor. 
Competențe în activități editoriale și publicistice. 
 
 
Aptitudini și competențe tehnice 
- utilizarea programelor sub platformă Windows și Linux 
- editare web 
Diplomă ECDL 
 
Permis de conducere 
- categoria B 
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1 septembrie 2020 

 
 

 
 
 
 
 

Bibliografie (selectiv) 
 
 

Volume de autor: 
- Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, Editura Nemira, București, 

2005, 592 p.; ISBN:973-569-699-1 
-  Monahismul ortodox şi puterea comunistă în România anilor ΄50, Editura Partener, 

Galaţi, 2009, 180 p. (în colaborare cu Adrian Nicolae Petcu); ISBN 978-973-88713-8-
0 

- Conștiința creștină în modernitate. Chipuri şi fapte, Editura EIKON, Editura 
Muzeului de Istorie din Galați, 2014, 455 p; ISBN 978-606-93763-3-1    

- Orthodoxy, Liberalism and Totalitarianism in Modern and Contemporary Romania, 
Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016; 391 p; ISBN 978-606-537-345-7 

Studii: 
- Represiunea religioasă în România comunistă. Studiu de caz: „Rugul aprins”, în 

„Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, fascicula 19 – Istorie”, tom III, 
2004, p. 135-152; ISSN 1583-7181 

- Relaţiile cu Patriarhia Moscovei, pe baza studiilor de arhivă, în Autocefalie şi 
comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog şi cooperare externă, Editura 
Basilica, Bucureşti, 2010, p. 141-177; ISBN 978-606-8141-32-9 

- The Lower Danube and the Rio de la Plata Region in the Modern Age: Contrasted 
Perspectives on their Economic and Political Evolution, în “Transylvanian Review”, 
Vol. XXII, supplement no. 2, 2013, p. 218-229; ISSN: 1221-1249 

- Silviu Miloiu, George Enache, Elena Dragomir, „Romanian ideologinen terrori 1900- 
luvulla,” în Anssi Kullberg (ed.), Poliittisen väkivallan poluilla, University of Turku, 
2014, pp. 57-107, ISBN 9789512955992    

- Religie, libertate şi progres în opera Dorei d’Istria, in Mihai Dimitrie Sturdza la 80 de 
ani. Omagiu, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2014, p. 703-738; ISBN 978-
606-714-055-2 

- Sandu Tudor (părintele Daniil), ideologiile extremiste și poliția politică, în 
„Danubius”, 35 (2017), p. 173-260; ISSN 1220-5052   

 
Ediții îngrijite: 

- Vartolomeu Stănescu, Puterile sociale ale creştinismului. Opere alese, ediție, studii 
introductive, note și comentarii de George Enache și Cătălin Raiu, EMIGL, EIKON, 
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2014, 781 p, ISBN 978-606-711-145-3 (studiul introductiv Episcopul Vartolomeu 
Stănescu, promotor al creștinismului social în România interbelică, p. 65-110) 

- Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european. Între 
stereotip și voința de a cunoaște (Cristina Preutu, George Enache – coordonatori), 
Editura Universității Al.I. Cuza” Iași (editură categoria B), 2018, 401 p.; ISBN 978-
606-714-473-4 (contribuție cu studiul Preoți din sudul Basarabiei în perioada celui 
de-al Doilea Război Mondial: între Dumnezeu și puterea statului, între local și 
național, p. 161-194). 

- Mărturisiri  înaintea marii încercări. Conferințele preoțești din Episcopia Cetății 
Albe-Ismail, studiu introductiv, note și comentarii George Enache, Editura Lexon 
Prim, Chișinău, 2018, ISBN 9789975139724, 448 p (Studiul introductiv, 170 p) 

 
 
https://ugal.academia.edu/GeorgeEnache 
 
https://www.researchgate.net/profile/George_Enache2  




