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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Şologon / Ioan Cristian 

Adresă George Enescu 4, sc. B, ap. 1, Suceava 

Telefon Mobil: 0040 755 924 510   

E-mail(uri) cristian.sologon@gmail.com 

  

Naționalitate Romana 
  

Data naşterii 07.11.1972 
  

Sex masculin 
  

 
Experienţa profesională 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activități şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

2019 - 2022 

Consilier Parlamentar 

Direcția Generală Economică 

Senatul României 

Administrație Publică 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activități şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

2017 - 2019 

Subsecretar de stat 

Monitorizare și coordonare programe cu finanțare guvernamentală * 

Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice 

Administrație Publică 
 

Perioada 2015 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Consilier președinte CJ 

Activități şi responsabilităţi principale Monitorizare programe derulate de Consiliul județean, pregătire activități, 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație Publică 
  

Perioada mai  2015 - decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert regional asistenta personalizata pentru clienții Serviciului public de ocupare 

Activități şi responsabilităţi principale Analiză şi evaluare proceduri de lucru 

Numele şi adresa angajatorului SC Media One SRL Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiecte cu finanțare externa /administrație publica 
  

Perioada 2013-2015 

Funcţia sau postul ocupat Director Cancelaria Prefectului 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare calendar Prefect, pregătire activități, purtător de cuvânt 
Coordonarea evaluării activităților derulate 

Numele şi adresa angajatorului Instituția Prefectului – Județul Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație Publică 
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Perioada mai 2009 – ianuarie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitati 
Initiere proiect JobNet Turism – POSDRU 

Numele şi adresa angajatorului AJOFM Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agenție de ocupare a forței de muncă 
  

Perioada Februarie 2005 – aprilie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Inspector CJ Suceava – Serviciul Consultanta Proiecte/ Dezvoltare locală şi rurală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Aplicare si coordonare proiecte cu finanţare externa *( UE – PHARE) 
  (SAMTID – Alimentari cu apa pt 6 orașe – 15 mil de Euro),  SAPARD, CRRN 
  Consultanta pentru scrierea proiectelor cu finanțare nerambursabila (pentru administrații locale, ONG-

uri, persoane fizice și juridice) 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiecte cu finanţare externa/Dezvoltare regională 
  

Perioada 2000-2005 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Coordonare activităţi producţie – comercializare 
  Coordonarea si evaluarea procesului de producție si comercializare 

Numele şi adresa angajatorului   AF SOLOGON 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producție de flori și Amenajare spaţii verzi 
  

Perioada 1994-1995 

Funcţia sau postul ocupat Electrician SC PANEURO SA Suceava 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea funcționarii utilajelor electrice, mentenanta si coordonarea intretinerii 

Numele şi adresa angajatorului SC PANEURO SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producția industriala de panouri pentru mobila 
  

Perioada   1992-1993 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare/ învățare/ evaluare materia Limba română/ Latină clasele V-VIII 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generala Zahareşti com. Stroieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1993-1998 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diploma de licenţa 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electrotehnică, Acţionari electrice, Programare calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţământ superior de lungă durata 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiecte 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INA – Institutul Naţional de Administraţie 
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Perioada 2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Administratie Publică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Politici Publice şi Administraţie, Structura instituțională a sistemului public din România, Economia 
politicilor sociale, Ştiinţele comunicării, Managementul Resurselor Umane, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de sociologie și asistență socială, Universitatea București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Management Politic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instituţii şi politici europene, Ştiinţele comunicării, Drept constituţional, Sociologia tranziţiei, 
Managementul strategic al comunităţi locale, Teoria negocierilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Institutul Academic „Ovidiu Şincai” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Asistent relații publice si comunicare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISOP – Institutul de Studii pentru Ordine Publica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Calificare 

  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obținută Înalt funcționar public 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Comunicare si imagine publica, Managementul resurselor umane, Management financiar şi bugetar, 
Administrație publică in context european, Management strategic şi politici publice, Management 
public şi abilități manageriale, management de proiect şi fonduri structurale, Administrație publică 
modernă şi eficientă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare şi perfecționare 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Limba germana  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Bun comunicator, dinamic, optimist, observarea priorităţilor pentru mobilizarea socialului, selectivitate 
în echipe 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, posibilităţi de capacitare a echipei pentru atingerea obiectivului propus, 
perseverentă,  disponibilităţi de adaptare la nou,  dezvoltarea de relaţii profesionale şi umane de 
echipă, mobilizare selectivă, stimularea calităţilor profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice în electrotehnică, electronica, fotografie, DTP si prelucrare grafică. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Folosirea calculatorului: Word, Excel, Power Point, Autocad, Corel, Photoshop 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

 
*)  
 
 

 Programul Național de dezvoltare locala – etapa 1 și 2 

 Programul de realizare a sistemului informațional specific domeniului imobiliar edilitar și băncilor de date urbane, derulat conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea sistemului informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Programul de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe - condominii instituit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice 
a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

 Programul de dezvoltare a construcției de locuințe, realizat conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată (r2), cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Programul construcții sociale destinate chiriașilor evacuați, derulat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de 
locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

 Programul privind elaborarea/reactualizarea planurilor de urbanism generale a localităților, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, republicată (r), cu modificările și completările ulterioare; 

 Programul de cofinanțare a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
privind finanțarea de la bugetul de stat a hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren; 

 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință, derulate conform prevederilor Ordonanței  a Guvernului nr. 
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare  

Activitate politica  

Membru PSD din 2003 

Activitate politică – funcţii deținute 
in partid 

Vicepreşedinte TSD Suceava 
Secretar Organizaţia Municipală Suceava 
Vicepreşedinte Organizaţia Municipala Suceava 
Membru Consiliul National PSD 
Membru in Biroul Permanent judetean PSD Suceava 
Coordonatorul departamentelor de specialitate – org. Județeana PSD 
Secretar executiv org. Judeteana 

  

 


