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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cuccagna Stefania

Data di nascita 31/12/1974

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio Controllo di Gestione

Numero telefonico
dell’ufficio 0659784620

Fax dell’ufficio 0659784550

E-mail istituzionale s.cuccagna@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Economia e Commercio
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Assistente marketing - Azienda per il credito a consumo

- Collaboratrice - Studio Commercialista

- Funzionario Ufficio Controllo - Area Imprese Medie
dimensioni - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Perugia - AGENZIA DELLE ENTRATE

- Dirigente Ufficio controllo di gestione e qualità delle
procedure - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

- Dirigente responsabile ad interim Ufficio Contabilità e
Bilancio (in attesa di nuova nomina) - AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO - AIFA

- Dirigente responsabile ad interim Ufficio qualità delle
procedure (in attesa di nuova nomina) - AGENZIA
ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

- Dirigente responsabile ad interim Settore Risorse
Strumentali e finanziarie (in attesa di nuova nomina) -
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del pacchetto Office. Utilizzo quotidiano
della posta elettronica e della rete internet
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Incarico Commissione esaminatrice e Comitato di vigilanza
della selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari
dell'Agenzia delle Entrate. Docenza su "Aggiornamento
procedura informatica delle indagini finanziarie". Docenza
su "Indagini finanziarie".
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ΙΝΦΟΡΜΑΖΙΟΝΙ ΠΕΡΣΟΝΑΛΙ

Νοµε Μιλονισ Αλεσσανδρο

∆ατα δι νασχιτα 19/05/1969

Θυαλιφιχα ΙΙ Φασχια

Αµµινιστραζιονε ΑΓΕΝΖΙΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ ∆ΕΛ ΦΑΡΜΑΧΟ − ΑΙΦΑ

Ινχαριχο αττυαλε ∆ιριγεντε − Σεττορε Ρισορσε Υµανε

Νυµερο τελεφονιχο
δελλ�υφφιχιο

0659784819

Φαξ δελλ�υφφιχιο 0659784814

Ε−µαιλ ιστιτυζιοναλε α.µιλονισ≅αιφα.γοϖ.ιτ

ΤΙΤΟΛΙ ∆Ι ΣΤΥ∆ΙΟ Ε

ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΑΛΙ Ε∆
ΕΣΠΕΡΙΕΝΖΕ ΛΑςΟΡΑΤΙςΕ

Τιτολο δι στυδιο Λαυρεα ιν γιυρισπρυδενζα

Αλτρι τιτολι δι στυδιο ε
προφεσσιοναλι

− Μαστερ υνιϖερσιταριο δι ΙΙ λιϖελλο − Προχεσσι δεχισιοναλι ε
λοββψινγ ιν Ιταλια ε ιν Ευροπα

− ∆ιπλοµα ιν ∀Ηεαλτηχαρε Μαναγεµεντ Προγραµ∀ − Υνιϖερσιτ◊
Χαµπυσ Βιοµεδιχο δι Ροµα ε Ι.Ε.Σ.Ε. Υνιϖερσιτψ οφ
Ναϖαρρα

− ∆ιπλοµα δι µαναγεµεντ πυββλιχο ευροπεο ε πολιτιχηε
εχονοµιχηε (εδ. 2015) − Σχυολα Ναζιοναλε
δελλ∋Αµµινιστραζιονε

Εσπεριενζε προφεσσιοναλι
(ινχαριχηι ριχοπερτι)

− Αγεντε δελλα Πολιζια δι Στατο − µανσιονι εσεχυτιϖε νελ
σεττορε δελλ∋αµµινιστραζιονε δελ περσοναλε − ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ
∆ΕΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ

− Χολλαβοραζιονε χοορδινατα ε χοντινυατιϖα περ ρεδαζιονε αττι
γιυδιζιαρι, πρεδισποσιζιονε παρερι λεγαλι, ριχερχηε γιυριδιχηε ε
ασσιστενζα αλλε υδιενζε, ιν µατερια δι διριττο δελ λαϖορο ε
δελλα πρεϖιδενζα σοχιαλε. − Στυδιο λεγαλε ασσοχιατο Προφ.
Ματτια Περσιανι

− Φυνζιοναριο τριβυταριο (εξ ςΙΙΙ θ.φ.) πρεσσο Υφφιχιο εντρατε
διρεττε δι Περυγια − χοντενζιοσο τριβυταριο ε ϖεριφιχηε φισχαλι
πρεσσο αζιενδε πριϖατε − ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛ∋ΕΧΟΝΟΜΙΑ Ε
∆ΕΛΛΕ ΦΙΝΑΝΖΕ

− Ινχαριχο δι χονσυλενζα, στυδιο ε ριχερχα ιν µατερια δι
ρεϖισιονε δελλε δοταζιονι οργανιχηε, προχεσσι δι
ριοργανιζζαζιονε δελ Μινιστερο ε σιστεµα δελλε ρελαζιονι
σινδαχαλι. Χολλαβοραζιονε χον γλι υφφιχι χοµπετεντι περ
λ∋αππλιχαζιονε δεγλι ιστιτυτι χοντραττυαλι ρελατιϖι αλλε
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προγρεσσιονι γιυριδιχηε εδ εχονοµιχηε ιντερνε. −
ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛΑ ΣΑΛΥΤΕ

− Ινχαριχο δι διρεζιονε δελλ∋υφφιχιο διριγενζιαλε νον γενεραλε
δελ χοντενζιοσο δελ λαϖορο ε δεγλι αφφαρι γενεραλι δελλα
∆ιρεζιονε γενεραλε δελλ∋οργανιζζαζιονε, βιλανχιο ε
περσοναλε − ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛΑ ΣΑΛΥΤΕ

− Ινχαριχο δι διρεζιονε δελλ∋υφφιχιο διριγενζιαλε νον γενεραλε
περ λα γεστιονε δελ περσοναλε, χον χοµπετενζε ιν µατερια δι
χονχορσι, µοβιλιτ◊ εστερνα εδ ιντερνα, ασσυνζιονι, µατριχολα,
ρυολι, ινχαριχηι διριγενζιαλι, ασσενζε, χαυσε δι σερϖιζιο,
χεσσαζιονι. − ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛΑ ΣΑΛΥΤΕ

− Παρτεχιπαζιονε αλ Προγραµµα Βελλεϖυε 2005/2006, χον
περιοδο δι λαϖορο πρεσσο ιλ Μινιστεριο δε σανιδαδ ψ χονσυµο
α Μαδριδ, νελ σεττορε δελλε ρισορσε υµανε ε δελλε προφεσσιονι
σανιταριε. Ιλ προγεττο ριεντρα νελλ∋αµβιτο δελλε αττιϖιτ◊
φορµατιϖε δελλα Σχυολα Συπεριορε δελλα Πυββλιχα
Αµµινιστραζιονε, εδ  οργανιζζατο σαλλα Φονδαζιονε Βοσχη
δι Στοχχαρδα χον ιλ πατροχινιο δελλα Πρεσιδενζα δελλα
ρεπυββλιχα ιταλιανα (τρε µεσι δι αδδεστραµεντο λινγυιστιχο
ιντενσιϖο ε θυινδιχι µεσι δι αππλιχαζιονε πρεσσο υνα
αµµινιστραζιονε δελ παεσε οσπιταντε). − Μινιστεριο δε
σανιδαδ ψ χονσυµο − Μαδριδ

− ∆ιρεζιονε δελλ∋υφφιχιο διριγενζιαλε νον γενεραλε περ λα
γεστιονε δελ περσοναλε, χον ινχαριχο εστεσο αλλα
ριοργανιζζαζιονε δελλ∋αµµινιστραζιονε ε αλλα ρεϖισιονε δελλε
δοταζιονι οργανιχηε. − ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛΑ ΣΑΛΥΤΕ

− Ινχαριχο δι δοχενζα/χονσυλενζα περ λα φορµαζιονε δελ
περσοναλε πρεποστο αλ τρατταµεντο γιυριδιχο δελ περσοναλε ε
αλλα γεστιονε δελλε ρισορσε υµανε − Α.Ι.Φ.Α.

− Ινχαριχο δι δοχενζα/χονσυλενζα περ λα φορµαζιονε δελ
περσοναλε πρεποστο αλ τρατταµεντο γιυριδιχο δελ περσοναλε ε
αλλα γεστιονε δελλε ρισορσε υµανε − Ι.Ν.Μ.Π.

− ∆ιρεζιονε δελλ∋υφφιχιο διριγενζιαλε νον γενεραλε περ ι
χονχορσι, λα γεστιονε δελ περσοναλε, ιλ χοντενζιοσο δελ
λαϖορο ε ι προχεδιµεντι δισχιπλιναρι − ΜΙΝΙΣΤΕΡΟ ∆ΕΛΛΑ
ΣΑΛΥΤΕ

− ∆ιρεζιονε δελ Σεττορε Ρισορσε Υµανε (Υφφιχιο δι λιϖελλο
διριγενζιαλε νον γενεραλε) εδ ινχαριχο αδ ιντεριµ δεγλι Υφφιχι
αδ εσσο αφφερεντι. − ΑΓΕΝΖΙΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ ∆ΕΛ ΦΑΡΜΑΧΟ

Χαπαχιτ◊ λινγυιστιχηε
Λινγυα Λιϖελλο Παρλατο Λιϖελλο Σχριττο

Ινγλεσε Φλυεντε Φλυεντε
Σπαγνολο Φλυεντε Φλυεντε

Χαπαχιτ◊ νελλ�υσο δελλε
τεχνολογιε

− Βυονα χαπαχιτ◊ δι υτιλιζζο δελλε πρινχιπαλι αππλιχαζιονι
ινφορµατιχηε ε δει σιστεµι ινφορµατιϖι ιν υσο πρεσσο
λ∋Αµµινιστραζιονε.

Αλτρο (παρτεχιπαζιονε α
χονϖεγνι ε σεµιναρι,

πυββλιχαζιονι,

− Παρτεχιπαζιονε αλ 1° Χορσο−χονχορσο δι φορµαζιονε
διριγενζιαλε πρεσσο λα Σχυολα Συπεριορε δελλα Πυββλιχα
Αµµινιστραζιονε χον σταγε πρεσσο λα Πρεσιδενζα δελ
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χολλαβοραζιονε α ριϖιστε,
εχχ., εδ ογνι αλτρα
ινφορµαζιονε χηε ιλ

διριγεντε ριτιενε δι δοϖερ
πυββλιχαρε)

Χονσιγλιο δει Μινιστρι − ∆ιπαρτιµεντο περ λ∋εδιτορια.

− Νοµινατο χοµπονεντε δελ Χολλεγιο δει Ρεϖισορι δελλ∋ΙΡΧΧΣ
Βυρλο Γαροφολο δι Τριεστε (∆Μ 20 φεββραιο 2003)

− Νοµινατο χοµπονεντε δελλα Χοµµισσιονε Χεντραλε περ γλι
Εσερχεντι λε Προφεσσιονι σανιταριε περ ιλ θυαδριεννιο
2007/2010 (∆ΠΧΜ 13 σεττεµβρε 2007)

− Νοµινατο χοµπονεντε δελ Χοµιτατο Υνιχο δι Γαρανζια δελ
Μινιστερο δελλα σαλυτε (∆∆ 24 µαρζο 2011)

− Ινχαριχο δι χολλαβοραζιονε ιν µατερια δι γεστιονε δελ
περσοναλε πρεσσο λ∋Ι.Ν.Μ.Π. − αννο 2013

− Νοµινατο Πρεσιδεντε δελ Χολλεγιο Τεχνιχο περ λα ϖεριφιχα ε
λα ϖαλυταζιονε δελ περσοναλε διριγενζιαλε δελλ∋αρεα
προφεσσιοναλε, τεχνιχα ε αµµινιστρατιϖα δελλ∋Αζιενδα
Οσπεδαλιερα − Χοµπλεσσο Οσπεδαλιερο Σαν Γιοϖαννι
Αδδολορατα δι Ροµα − 2013

− Νοµινατο Χοµπονεντε δελλα Χοµµισσιονε περ λα
ϖαλυταζιονε, λα προγραµµαζιονε ε λα ϖεριφιχα δεγλι ασπεττι
εχονοµιχο−φινανζιαρι δελλ∋αττιϖιτ◊ δι ριχερχα σχιεντιφιχα πρεσσο
λα Φονδαζιονε Σαλϖατορε Μαυγερι − Χλινιχα δελ λαϖορο ε δελλα
ριαβιλιταζιονε − Παϖια − 2013

− Χοµπονεντε Χοµµισσιονε δι ϖαλυταζιονε περ λα σελεζιονε
δελ περσοναλε δελ Χορπο µιλιταρε δελλα ΧΡΙ ιν σερϖιζιο αττιϖο −
αρτ. 5, χ. 6, δ.λγσ. ν. 178/2012
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