
 
 

    

 

Curriculum vitae  
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TALLIAN Cristian 

Adresă(e) Satu Mare, Str.Mioritei 4/8  
Nr.telefon +40361-807289 Mobil:  +40744486070 

Fax  
E-mail thales@freemail.hu 

  

Naţionalitate(-tăţi)   romana 
  

Data naşterii 07.10.1973, Municipiul Satu Mare  
  

Sex M 
  

  
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

MEDIC SPECIALIST 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 02.2009 – prezent 
Fucţia/postul ocupat Medic primar psihiatrie pediatrică, Coordonator Centrul de Sănătate Mintală Satu - Mare 

         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Coordonarea activităţilor de evaluare, terapie a pacientilor cu afectiuni psihice 
Organizarea programelor de prevenţie şi reabilitare psiho-socială 
Elaborarea evidentelor statistice privind situaţia bolilor psihice în cadrul populaţiei 
 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu - Mare 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicale, Sănătate Mintală 

  
Perioada 05.2005 – 02.2009 

Fucţia/postul ocupat Medic specialist psihiatrie pediatrică, Ambulator de Specialitate 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Dianosticul si tratamentul afectiunilor psihiatrice la copii si adolescenţi 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu - Mare 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
                                                    Perioada 
                                 Funcţia/postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 

Medicale, Sănătate Mintală 
 
01.2000 – 04.2005 
Medic rezident psihiatrie pediatrică, U.M.F. Cluj 
Formarea deprinderilor în specialitatea psihiatrie pediatrică 

 
                 Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activitaţii sau sectorul de activitate 

 
 

 
 
 

Educaţie şi formare 

 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu – Mare 
Medicale, Sănătate Mintală 

  

Perioada 09.2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de medic primar 

                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

Psihiatrie pediatrică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii 



 
 

 
 

 

Perioada 02.05.2011 – 06.05.2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire ” Sisteme de management de mediu în unităţile sanitare” 

     ”Implementarea sistemelor de sănătate şi securitate în munca” 
                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

Management sanitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Colegiul Medicilor Satu – Mare, 
   

  
Perioada 25.01 – 04.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – „Formator” 
                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

 Pregatirea formarii, realizarea activitatiilor de formare, evaluarea participantilor la formare, aplicarea   
 metodelor si tehnicilor de formare, marketing-ul formarii, proiectarea programelor de formare,  
 organizarea programelor si a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii  
 programelor si a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

  
Perioada 01.02 – 19.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire „Manager proiect” 
                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului, planificarea 
activitaţilor şi jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaşionale, 
realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de 
proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calităţii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

  
Perioada 03.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire „Team work and supervision” 
                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală şi dezinstituţionalizare a persoanelor 
cu afecţiuni psihice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii, Agenţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană 

  
Perioada 01.2000 – 04.2005 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist psihiatrie pediatrică 
                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

Rezidenţiat în specialitatea psihiatrie pediatrică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii 

  
Perioada 2003 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire 
                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

Formare în terapia familiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Societatea Maghiară de Terapie a Familiei, Fundaţia Epsiona Cluj - Napoca 

  

  

Perioada 1992 - 1998 
Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Medicină Generală (Diplomă de Licenţă) 

                Disciplinele principale studiate /     
       competenţe profesionale dobândite 

Medicină Generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                            furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu - Mureş 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Maghiară, Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Maghiara  C2 nivel superior C2 nivel superior C2 nivel superior C2 nivel superior C2 nivel superior  

Engleza  B2 nivel mediu B2 nivel superior B1 nivel  mediu B1 nivel mediu B2 nivel mediu 

Franceza  A1 nivel sub mediu A2 nivel mediu A2 nivel redus A2 nivel redus A1 nivel redus 

  

Competenţe şi aptitudini sociale comunicare, cooperare, rezolvare conflicte 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi teoretice şi practice în domeniul planificarii, organizării şi  coordonării grupurilor de lucru. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

IT: MSOffice (Word, Excel, PowerPoint), Internet 

Alte competenţe şi aptitudini  

 Training: Participare la instruiri, altele decât cele menţionate, instruirea personalului  din centrele 
de asistenţă („Sf. Ana” Carei, case de tip familial, asistenţi maternali) 

 Conferinţe: Participare la conferinţe, mese rotunde şi seminarii, în ţară şi în străinătate, pe teme 
de specialitate în domeniul sănătăţii mintale, prevenţiei abandonului şi abuzului asupra 
copiilor 

Permis(e) de conducere   Categoria   B  

Informaţii suplimentare  
    Membru al unor asociaţii profesionale:  

 Societatea de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania 

 Asociaţia COPII Satu - Mare – activităţi de prevenţie şi intervenţie în situaţii de abuz  

 Colegiul Medicilor din România – filiala Satu – Mare 

 Asociatia Satmareana pentru Promovarea Sanatatii Mintale  
 

  

  

 
 
 
Satu Mare, . 
 
11.06.2013 

                                                                               Tallian Cristian 
 


