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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Iuga Nicolae

IUGA Nicolae
Str. Tudor Vladimirescu Bl. 3 Ap. 37 Sighetu Marmaţiei 435500, MM
0262/317.075
0721/261.194
0262/317.075
iuganicu@hotmail.com
Română
16 ian 1981

 1 apr 2013 – prezent – Redactor șef www.Sighet247.ro (portal de știri
local din Sighetu Marmației)

 1 apr 2010 – 30 oct 2012 – realizator emisiuni la TV Sighet
 1 sep 2008 – profesor titular “Economie şi educaţie antreprenorială”

în cadrul Colegiului Naţional “Dragoş-Vodă” – Sighetu Marmaţiei
 1 sep 2007 – profesor titular “Economie şi educaţie antreprenorială”

în cadrul Gr. Şc. Pentru Industrie mică şi Servicii – Sighetu Marmaţiei
 1 sep 2006 – profesor suplinitor calificat “Economie şi educaţie

antreprenorială” în cadrul Gr. Şc. Pentru Industrie mică şi Servicii –
Sighetu Marmaţiei

 1 sep 2005 – profesor suplinitor calificat “Discipline tehnice
economice” în cadrul Gr. Şc. Pentru Industrie mică şi Servicii –
Sighetu Marmaţiei

 1 dec 2002 – manager general SC EuroNET SRL Sighetu Marmaţiei,
având ca domeniu de activitate vânzarea, întreţinerea şi repararea
tehnicii de calcul şi transmisiuni de date (reţele de internet)

 2006-2009 – absolvent diplomat al Univ. “Babeş-Bolyai” din Cluj
Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, specializarea Filosofie –
titlul lucrării de licenţă fiind: “Contractul social în viziunea lui J. J.
Rousseau”

 2005 – prezent: doctorand al Univ. “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca în
cadrul Facultăţii de Studii Europene având ca temă de doctorat
lucrarea: “Opera teoretică românească a lui Mircea Eliade”

 2003-2005: absolvent masterat al Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţioanale,
având ca specializare pe Diploma de Master: “Afaceri internaţionale”
– titlul lucrării de dizertaţie fiind: “Promovarea exporturilor”

 1999-2003: absolvent diplomat al Univ. “Babeş-Bolyai” din Cluj
Napoca, Facultatea de Studii Europene, secţia Managementul
Instituţiilor Europene, având ca specializare pe Diploma de licenţă:
Managementul Instituţiilor Europene – titlul lucrării de licenţă:
“Programe informatice de inteligenţă artificală aplicate în economie”

 1995-1999: absolvent bacalaureat al Liceului teoretic “Dragoş-Vodă”
din Sighetu Marmaţiei



Limba maternă
Limbi Străine cunoscute

abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

Aptitudini şi competenţe sociale

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Aptitudini şi competenţe tehnice

Permis de conducere

Alte aptitudini şi competenţe

Româna
Engleză                      Franceză                      Maghiară Italiană
avansat + avansat                         începător începător
avansat + avansat                         începător începător
avansat + avansat mediu               începător

bun comunicator şi negociator, având experienţa de lider (manager general)
din 2002 până în prezent;

bun mediator de conflicte, apărute la diverse nivele de vârstă, apartenenţă
socială etc.

bun organizator şi manager, cu experienţă în domeniul conducerii instituţiilor
private, specializat în management european
posesor de cunoştinţe contabile, drept comercial şi al muncii la nivel avansat

cunoştinţe la nivel avansat cu experienţă în domeniu dovedită în informatică,
depanarea şi întreţinerea tehnicii de calcul precum şi proiectarea, instalarea şi
întreţinerea reţelelor de calculatoare, atât cable cât şi wireless

Cat. B, obţinut în anul 1999; experienţă îndelungată în condus

Cunoştinţe de nivel avansat în elaborarea, implementarea şi gestionarea
proiectelor europene


