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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Jugan, Iulian 

Adresă Str. Mihai Viteazu, nr. 54, bloc D05, Ap. 6, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ,  
cod poştal 610133 

Telefon Mobil: +40 744280784   

E-mail jugan@mail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 21.06.1972 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională 
 
 
 
 

 

Perioada Din 8 aprilie 2015 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar de Stat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonează activitatea Direcției Managementul Riscului la Inundații și Siguranța 
Barajelor, Direcției Managementul Resurselor de Apă și a Administrației Naționale 
”APELE ROMĂNE” 
Reprezintă ministerul, în baza delegării de către ministrul de resort, în relația cu 
instituțiile publice și partenerii de profil 

Numele şi adresa angajatorului MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 
Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Administraţie Publică 

Perioada Din decembrie 2014 până în aprilie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Consilier în cadrul Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonează activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Colaborează cu instituţiile care se ocupă de activitatea de protecţia copilului şi 
asistenţă socială 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Neamţ 
Str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cod 610004, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Administraţie Publică 

  

mailto:jugan@mail.com
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Perioada Din 01 august 2014 până în aprilie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Manager 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonează activitatea Postului de Televiziune TELE M Neamţ 
Reprezintă postul în raport cu beneficiarii/colaboratorii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. R TV Neamţ S.R.L. 
Str. Aleea Tiparului, nr. 14, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Mass Media 

Perioada Din martie 2014 până decembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Director al Cancelariei prefectului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonează întreaga activitate a Cancelariei prefectului – organizează activităţile 
instituţionale ale prefectului; gestionează aspectele comunicării instituţionale 
(inclusiv ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă); asigură fluxul 
informaţional corespunzător specificului instituţional; organizează şi evaluează 
activitatea angajaţilor Cancelariei; pregăteşte materialele aferente activităţilor 
prefectului (şedinţe, vizite, întâlniri, festivităţi etc) 
Colaborează cu toate compartimentele şi serviciile din subordinea prefectului pentru 
îndeplinirea atribuţiilor; colaborează cu toate instituţiile publice deconcentrate în 
vederea îndeplinirii atribuţiilor 

Numele şi adresa angajatorului Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ 
Str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cod 610004, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Administraţie Publică 

  

Perioada Din septembrie 2012 până în 2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Discipline: - Comunicare profesională 
                  - Sociologie, politici sociale şi de sănătate 
                  - Management şi legislaţie sanitară 
                  - Managementul proiectelor de sănătate 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ 
Str. Alexandru cel Bun, nr. 19, cod 610004, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sănătate şi Asistenţă Pedagogică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada Din septembrie 2012 până în 2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Discipline: - Comunicare profesională 
                  - Managementul proiectelor de sănătate 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Studii European Ştefan cel Mare şi Sfânt“  
Şcoala Postliceală Sanitară 
Str. 22 Decembrie, nr. 1, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Sănătate şi Asistenţă Pedagogică 

  

Perioada Din octombrie 2006 până în august 2013 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de informare şi relaţii publice 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul activităţilor de informare şi relaţii publice ale instituţiei 
Purtătorul de cuvânt al instituţiei 
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Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Petrodava" al judeţului Neamţ din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne 
Str. Cuiejdi, nr. 34, cod 610127, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie publică 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada Din februarie 2005 până în septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul activităţii societăţii comerciale  
- elaborarea planificărilor investiţiilor financiare şi a resurselor umane ale societăţii 
- identificarea oportunităţilor de afaceri 
- planificarea, organizarea şi controlul întregii activităţi a societăţii 

Numele şi adresa angajatorului Societate Comercială (comercializare articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
articole şi scule electrice, electronice etc) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Comerţ cu amănuntul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada Din iulie 1992 până în februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Compartimentul secretariat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de secretariat 
Activităţi de protocol 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării 
Str. Izvor, nr. 110, sector 5, cod 050561, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie 

 
 

Educaţie şi formare 
 

 

  

Perioada Ianuarie 2015 – iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Programul, structurat în acord cu cerinţele actuale ale administraţiei publice 
româneşti, vizează dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării 
funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, pentru gestionarea 
eficientă a activităţilor specifice acestor funcţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare continuă / perfecţionare periodică  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul asigurării calităţii învăţământului preuniversitar prin implementarea 
standardelor specifice de calitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

 

 
 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare continuă / perfecţionare periodică  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul asigurării calităţii învăţământului preuniversitar prin implementarea 
standardelor specifice de calitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a 
calității educației 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

„Competenţe cheie comune mai multor ocupaţii – Competenţe sociale şi civice” în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor non guvernamentale de a se 
implica activ în eficientizarea sectorului public” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

S.C. Inovativ Consult 
 

 
 
 
 

 

Perioada 17.07.2012 – 02.08.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pregătirea formării 
Realizarea activităţilor de formare 
Evaluarea participanţilor la formare 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
Marketing-ul formării 
Proiectarea programelor de formare 
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia ”Şcoala Română de Afaceri” a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala 
Neamţ 

 
 
 
 
 
 

 

Perioada Aprilie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Curs de pregătire în acordarea primului ajutor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada Din septembrie 2007 până în martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master – ”Dimensiunea Europeană a Managementului Organizaţiei” 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Filosofie şi comunicare managerială în firme europene 
Management european 
Sistemul decizional al organizaţiei 
Managementul schimbării organizaţionale 
Orientări şi comportamente în managementul total în firma secolului XXI 
Profesiunea de manager în viziune europeană 
Managementul educaţiei şi formării continue 
Managementul personalului organizaţiei în firmele europene 
Managementul bazat pe cunoştinţe 
Riscul în teoria şi practica europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Management  

  

Perioada 2001 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Licenţiat în comunicare şi relaţii publice 
Filosofie 
Sociologie 
Teoria comunicării 
Relaţii publice 
Tehnici de cercetare sociologică 
Sociologia comunicării în masă 

   Retorică şi teoria argumentării 
Managementul organizaţiilor 
Mass media şi societatea 
Sociologia opiniei publice 

 

 Dreptul comunicării 
Managementul proiectelor 
Gestionarea crizelor de imagine 
Campanii de relaţii publice 
Comunicare politică 
Comunicare managerială şi resurse umane 

   Lucrare de licenţă – ”ROLUL COMUNICĂRII  ÎN CADRUL INSPECTORATELOR 
PENTRU SITUAŢII  
  DE URGENŢĂ” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative 

  

Perioada 03.12 – 05.12.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat / program de perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicarea intra şi interinstituţională în entităţile publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Naţional de Administraţie a Ministerului Afacerilor Interne 

  

Perioada Din septembrie 2006 până în iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Cursul de pregătire psihopedagogică, psihlogică şi metodică a personalului din 
învăţământ – modulul III 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologia educaţiei 
Pedagogie 
Didactica specialităţii 
Instruire asistată de calculator 
Psihopedagogia excelenţei şi a creativităţii 
Didactica ariei curriculare 
Consiliere şi orientare 
Doctrine pedagogice contemporane 
Sociologia educaţiei 
Lucrare de disertaţie ”Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei” 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii 
”Petre Andrei” din Iaşi 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Engleză – nivel avansaţi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul European de Cursuri prin Corespondenţă 

  

  

Perioada 24.05 – 18.06.2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Curs de specializare în activitatea de informaţii şi reprezentare militară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Operaţional pentru Perfecţionarea Pregătirii Informative din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale 

  

Perioada 24.03 – 11.04.1997 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Curs de utilizarea microcalculatoarelor PC/AT 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea Comandă, Stat Major şi Tehnică Militară din cadrul Academiei Navale 
”Mircea cel Bătrân” a Ministerului Apărării Naţionale 

  

Perioada Din septembrie 1990 până în iulie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Arma ”asigurare logistică”, specialitatea ”intendenţă” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe ”Gheorghe Lazăr” – Sibiu al Ministerului 
Apărării Naţionale 

 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută 
 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 
Capacităţi de comunicare excelente 
Capacitate ridicată de adaptare în diverse medii 
Spirit de echipă foarte dezvoltat 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric foarte dezvoltat 
Leadership 
Experienţă în managementul proiectelor 
Operativitate în rezolvarea sarcinilor 
Eficienţă şi eficacitate în îndeplinirea sarcinilor 
Punctualitate, Discreţie 
Capacitate de sinteză 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Pregătire şi experienţă în managementul organizaţiilor 
Specialist în comunicare intra şi interinstituţională  
O bună cunoaştere a domeniului asigurării logistice şi a activităţii de contabilitate 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office şi Internet 

  

  

  

Permis de conducere Categoriile B şi C 
  

Informaţii suplimentare Decoraţii: Crucea Naţională „Serviciul Credincios” clasa a III-a (pentru militari), 
conferită prin Decretul Prezidenţial nr. 968 din 29.11.2002 

  

 


