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INFORMAŢII PERSONALE Szalontay Andreea Silvana 

  
Sexul Feminin | Data naşterii | Naţionalitatea Română 

 
 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ Atestatul de abilitare în domeniul Medicină, specialitatea Psihiatrie 

Februarie 2018 – prezent Conferențiar 

Disciplina Psihiatrie, Departamentul Medicale III, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iași, strada Universității nr. 16, 700115, www.umfiasi.ro 

▪ participare la elaborarea programelor analitice, a tematicii de cercetare științifică, a cursului și 
stagiului clinic de psihiatrie și psihologie medicală, a subiectelor pentru examen și examinarea 
practică și teoretică a studenților; 

▪ ore de curs și stagiu cu studenții Facultății de Medicină Dentară, secția engleză, studenții Colegiului 
de Tehnică Dentară, studenții Facultății de Farmacie și medicii rezidenți în specialitatea psihiatrie din 
cadrul Spitalului Universitar de Psihiatrie Socola, Iași; 

▪ ore de curs și stagii de lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină, specializarea Nutriție și 
Dietetică, anul III. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ medical superior 

Iunie 2014 – prezent Șef secție VI acuți 

 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași, șoseaua Bucium nr. 36, 700282 

 ▪ coordonarea activității întregului personal al secției; colaborare cu celelalte secții / compartimente 
funcționale ale spitalului, în scopul realizării sarcinilor de serviciu; 

▪ coordonarea activității secției în scopul realizării de servicii medicale în sistemul de sănătate, 
conform contractului încheiat între spital și CAS 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Management sanitar 

Iunie 2011 – Iunie 2014 Director medical 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași, șoseaua Bucium nr. 36, 700282 

▪ președinte al Consiliului Medical, 

▪ coordonează elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul 
anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli; 

▪ monitorizarea calității serviciilor medicale de la nivelul spitalului; 

▪ aprobă protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează modul de 
implementare al protocoalelor șsi ghidurilor; 

▪ coordoneaza implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului 

Tipul sau sectorul de activitate  Management sanitar 

Decembrie 2009 – Iunie 2014 Șef secție VI acuți 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași, șoseaua Bucium nr. 36, 700282 

▪ coordonarea activității întregului personal al secției; colaborare cu celelalte secții / compartimente 
funcționale ale spitalului, în scopul realizării sarcinilor de serviciu; 

▪ coordonarea activității secției în scopul realizării de servicii medicale în sistemul de sănătate, 
conform contractului încheiat între spital și CAS 

Tipul sau sectorul de activitate  Management sanitar 
 

 

file:///J:/szalontay%20andreea%20-%20promovare/www.umfiasi.ro
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Ianuarie 2009 – februarie 2018 Șef lucrări 

Disciplina Psihiatrie, Departamentul Medicale III, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iași, strada Universității nr. 16, 700115, www.umfiasi.ro 

 ▪ participare la elaborarea programelor analitice, a tematicii de cercetare științifică, a cursului și 
stagiului clinic de psihiatrie și psihologie medicală, a subiectelor pentru examen și examinarea 
practică și teoretică a studenților; 

▪ ore de curs și stagiu cu studenții Facultății de Medicină Dentară, secția engleză, studenții Colegiului 
de Tehnică Dentară, studenții Facultății de Farmacie și medicii rezidenți în specialitatea psihiatrie din 
cadrul Spitalului Universitar de Psihiatrie Socola, Iași; 

▪ ore de curs și stagii de lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină, specializarea Nutriție și 
Dietetică, anul III. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ medical superior 

2002 – 2009 Asistent universitar 

Departamentul Psihiatrie; Științele Comportamentului, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iași, strada Universității nr. 16, 700115, www.umfiasi.ro 

▪ stagii clinice cu studenții anului I, II și V ai Facultății de Medicină Dentară și Tehnică Dentară; 

▪ îndrumare de lucrări de diplomă axate pe tematica de cercetare a clinicii de psihiatrie; 

▪ ore de curs începând cu 2005. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ medical superior 

Iulie 2002 – octombrie 2002 Research Fellow 

University of British Columbia, Vancouver, Canada 

▪ Cercetare clinică și fundamentală în domeniul psihiatriei 
 

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare 

1999 – 2002 Preparator universitar 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, strada Universității nr. 16, 700115, 
www.umfiasi.ro 

▪ îndrumarea grupelor de studenți ai Facultății de Medicină Dentară, Colegiului de Asistente și 
Colegiului Tehnică Dentară – lucrări practice și seminarii de psihiatrie, psihologie medicală, etică și 
deontologie medicală 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ medical superior 

2008 Medic primar psihiatru – ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 
1971/2008 

 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași 

1999 – 2005 Doctor în domeniul Medicină – ordinul Ministrului Educației 
Naționale nr. 3824/2006 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

1997 – 2001 Medic specialist psihiatru – ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 
866/2001 

 

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași 

1990 – 1996 Doctor-medic în specializarea Medicină – diplomă de licență nr. 
554/1996 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

1986 – 1990 Diplomă de bacalaureat  

Liceul Național Iași, profilul Matematică-Fizică 

file:///J:/szalontay%20andreea%20-%20promovare/www.umfiasi.ro
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C1 C2 C1 C1 C2 

Limba franceză C1 C1 C1 C1 C1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ spirit de echipă, bun comunicator, socializez uşor 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ bun organizator, capacitate de coordonare şi organizare a activităţilor; 

▪ Director Medical Spitalul Cinic de Psihiatrie „Socola” Iași (iunie 2011 – iunie 2014); 

▪ Șef Secția VI acuți din cadrul Spitalului Universitar de Psihiatrie Socola Iași (2008 – 2011 și iunie 
2014 - prezent); 

▪ Președinte Comisia de Disciplină a Spitalului Universitar de Psihiatrie Socola Iași (2009 – 2011) 

▪ Membru al Comisiei de Psihiatrie a Ministerului Sănătății – prin ordin de Ministru nr. 1504/19.12.2016 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar 

 Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 ▪ Operare computer; Navigare Internet; Office; Soft de grafică; Autodidact 

Alte competenţe  ▪ Expertiză didactică, ştiinţifică, de cercetare și managerială 

▪ Studii de pian, Școala de muzică, clasele I – VIII 

▪ Capacitatea de a susţine şi adapta un curs/prelegere la nivelul auditoriului 

Permis de conducere  B 

Publicaţii  6 cărți și 1 capitol de carte 
 23 articole cotate ISI din care 13 autor principal 
 19 articole indexate BDI din care 16 autor principal 

Citări  170 Web of Science Core Collection, 164 Scopus, 260 Google Scholar 

h-index  8 Web of Science Core Collection, 7 Scopus, 6 Google Scholar 

Proiecte de cercetare / 

educaționale 

 Grant intern UMF, contract nr. 29234/2013 cu titlul “Evaluarea utilității dozării alfa-
amilazei salivare ca posibil nou biomarker neinvaziv al disfuncției sistemului nervos 
autonom în patologia cardiacă și metabolică”; derulat în perioada 2014-2015; 
director de proiect șef lucr. dr. Dima-Cozma Lucia Corina 

 2010 – membru Proiect MEDICALIS – Management Internațional și Învățământ în 
Societatea Informațională – POSTDRU / 86 / 1.2 / 62594 – implementat de 

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj – Napoca în parteneriat 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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cu Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa Iași – responsabil proiect 
Partener UMF Iași Ec. Daniela Druguș- perioada 01.07. 2010 – 30. 06. 2013  

 2014 – Expert in Proiectul “Consiliere profesională pentru studenții în medicină și 
program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare” – POSTDRU 

139881, manager proiect prof. Univ. Dr. Norina Consuela Forna – durata proiect 1 
aprilie 2014 – 30 noiembrie 2015, valoare 16.307.986 Ron 

 Responsabil proiect (COR 242101) – în cadrul proiectului ”Social inclusion through 
the provision of integrated services at the community level – Parenting education 
component” finanțat prin Granturile Norvegiene și SEE și fonduri UNICEF – 
04.09.2015 – 29.02.2016 

Afilieri  Asociația Psihiatrică Română; 

 Societatea de Medici și Naturaliști Iași 
Premii  Okasha Award for Developing Countries, World Psychiatric Association, 12 february 

2005, Cairo, Egipt 

 Premiul A.P.R. - Lilly pentru tinerii psihiatri, Asociația Psihiatrică Română, 6 
octombrie 2000, Iași 

 Premiul “Prof. dr. Petre Brânzei” pentru lucrarea “Importanța configurației 

psihiologice și a factorilor în tentativele autolitice”, Spitalul Universitar de Psihiatrie 
Socola, septembrie 1998, Iași 

 Premiul I pentru lucrarea “Fertilizarea în vitro – injectarea intracitoplasmatică a 
spermatozoidului”, secțiunea “Clinic – Comunicări și referate”, Sesiunea de 
Comunicări Științifice Studențești, 24 mai 1996, Iași 

Coordonator / lector cursuri  2017, 5-7 iulie: Școala de vară „Repere interdisciplinare în psihiatrie” Iași 
 2017, 4 octombrie: Curs preconferință în cadrul Simpozionului Național de Psihiatrie 

cu participare internațională „112 Socola” – „Dimensiunea clinico-terapeutică a 
agitației psihomotorii în demență” 

 2016, 25-27 noiembrie: Curs postuniversitar național cu participare internațională 
„Sistemul vestibular – întrebări și răspunsuri – abordarea interdisciplinară a 
patologiei echilibrului” Ediția a III a, Iași 2016 cu „Amețeala de cauză psihiatrică” 

 Școala de vară – ”Repere interdisciplinare în Psihiatrie” Iași, 4 – 6 Iulie 2016 Curs – 

Dezbatere: ”Diagnosticul precoce al tulburărilor cognitive: de ce, când și cum 

diagnosticăm?”  
 Educație medicală continuă pentru membrii echipei mobile de asistență psihiatrică – 

mai 2014 – director proiect 
Membru în comitetul științific 

/ de organizare la manifestări 

științifice 

 A VIII a Conferință Internațională de Psihiatrie Româno – Maghiară și al IX lea 
Simpozion Național de Psihiatrie, Miercurea – Ciuc, 22 – 25 iunie 2016 

 Membru în organizarea Manifestării Naționale cu participare internațională „Școala 

de dermatologie ieșeană” – ediția a VI a, 29 martie – 2 aprilie 2017 
 Simpozionul National cu participare internațională „112 Socola” Psyche înseamnă 

viață, 5 – 7 octombrie 2017 
 Cel de al II lea Congres Național de ORL pediatrie cu participare internațională, 18 – 

21 mai 2016, Iași, România 
 Membru în comitetul de organizare al Conferinței „Primăvara Dermatologică Ieșeană 

– Dermatologia la Interfață cu alte specialități” – Ediția a V a, cursuri, workshop-uri 

și prelegeri, 7 – 9 aprilie 2016, Iași 

 Simpozionul Național de Psihiatrie cu participare internațională „Zilele dialogului 
social”, 3 – 5 noiembrie 2016, Iași, România 

 Conferința Națională Aniversară de Psihiatrie „Socola” – 110 ani de excelență în 
psihiatrie, Iași, 8 – 11 octombrie 2015, România 

 Simpozionul Național de Psihiatrie cu participare internațională „Docendo discimus”, 
2 – 4 octombrie 2014, Iași, România 

 Vicepreședinte în cadrul Comitetului Științific al Conferinței Naționale de Psihiatrie cu 
participare internațională „ Evidențe și valori în psihiatria contemporană. Școala de 
la Socola – 107 ani de Psihiatrie”, Iași, 4 – 7 octombrie 2012, România 

 Al doilea Congres Internațional de Psihiatrie Integrativă și expertală cu tema: 
„Multidimensionalitatea asistenței psihiatrice. Modele de asistență psihiatrică 
comunitară. Proiect Macromod, 3 – 6 noiembrie 2011, Iași, România 

 Simpozionul Național de Psihiatrie cu participare internațională „Comorbidități în 
psihiatrie” în cadrul „Zilelor Spitaluui Socola”, 17 – 19 octombrie 2013, Iași, România 

 The First International Congress of Integrative and Expertal Psychiatry 25 – 31 

october 2010, Iași, România 
 Conferința „Alzheimer Europe – XI th Conference – Beyond the old borders”, 2001, 
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June 9 – 12, Bucharest, România  
Invitat speaker  29 martie – 2 aprilie 2017 – Conferința „Primăvara Dermatologică Ieșeană” – 

manifestare națională cu participare internațională – ediția a VI a – Lector invitat cu 
prelegerea „Tulburările afective și afecțiunile dermatologice”, Iași, România 

 4 – 5 mai 2017 – lector la Conferința Medic+ro „Abordare practică și holistică în 
medicina de familie” cu lucrarea „Depresia câștigă nopțile pe care ei le pierd”, Iași 

 Octombrie 2017 - Lector la Simpozionul cu tema „Dialoguri și experiențe clinice în 
tulburările mentale” Iași, România 

 22 – 25 Iunie 2016 - A VIII a Conferință Internațională de Psihiatrie Româno-
Maghiară și al IX lea Simpozion Național de Psihiatrie, Miercurea Ciuc, România, 
lector invitat cu lucrarea „Emigrația și conceptul de vulnerabilitate în determinismul 

tulburărilor psihice” 
 7 – 9 aprilie 2016 – Conferința „Primăvara Dermatologică Ieșeană” – lector invitat 

cu prelegerea „Interferențe între patologia psihiatrică și afecțiunile dermatologice 

prin prisma conceptului bio-psiho-social”, Iași, România 
 Conferința „Importanța comunicării interdisciplinare în managementul cazurilor 

psihoorganice – în cadrul Simpozionului de Psihiatrie „Zilele Dialogului Social” 3 – 5 

noiembrie 2016, Iași, România 
  Lector la lucrările celui de al 2 lea Congres Național de ORL pediatrie cu participare 

internațională, Iași, 18 – 21 mai 2016 
 Aprilie 2015 - Conferința „Primăvara Dermatologică Ieșeană”, lector cu lucrarea 

„Abordarea psihologică a afecțiunilor dermatologice – psoriazisul și calitatea vieții”, 
Iași, România 

 4 Decembrie 2014 – Conferința „Strategii teoretice și practice în abordarea direcțiilor 

de consiliere profesională a studenților de medicină și medicină dentară”, Iași 
 18 – 20 Februarie 2011 – Speaker la Conferința Națională Alzheimer 2011 cu 

participare internațională cu lucrarea „Present and Future Pharmacological 
Treatment of Alzheimer s Disease”, București, România 

 22 – 27 martie 2011 - Lector la Conferința „Zilele Spitalului Cinic de Recuperare Iași 
– Ediția a IX a” cu Curs preconferință Neurologie – Actualități în demențe - Boala 

Alzheimer 

 22 – 27 martie 2011 - Lector la Conferința „Zilele Spitalului Cinic de Recuperare Iași 
– Ediția a IX a” cu Curs Reumatologie II cu tema „Dizabilitatea și calitatea vieții în 
bolile reumatismale cronice” – lucrarea „Dimensiunea psihosocială a bolilor 
reumatismale cronice” 

 23 – 25 Februarie 2007 – Speaker la Forumul Național de Psihiatrie „Integrarea 
Psihiatriei și medicine la pacientul cu afecțiuni psihice” – Sinaia, România 

 29 martie 2002 – Diagnostic clinic și diferențial al Bolii Alzheimer. O nouă abordare a 
bolii Alzheimer – colaborare psihiatru – medic de familie – Simpozion Pfizer, Iași 

Cursuri  2017, 4 octombrie: Cursul „Dimensiuni clinico-terapeutice în abordarea urgențelor 
psihiatrice” 

 2016, 9 – 11 mai: Curs de formare continuă ”Update în terapia dermatologică”, Iași, 
România 

 2016, 15 mai: Curs de formare continuă ”Noțiuni practice de dermatocosmetologie”, 

Iași, România 

 2015, 8 octombrie: Atelierul de lucru „ Ergoterapia în reabilitarea pacientului psihic 
instituționalizat” Iași, România 

 2015, 7 octombrie: Cursul preconferință „Aspecte relevante clinico-farmacologice în 
adicții” 

 2015, 7 octombrie: Cursul preconferință ”Intervenții în psihiatria de urgență” 
 2014, 26 mai: Science Direct and Scopus Training, Iași, România 

 2013, 17 octombrie: Atelierul de formare continuă Prevenția și recunoașterea 
riscului suicidar la copii  

 2012, 3 – 4 octombrie: Atelierul de lucru:„Instruire în Regulile de Bună Practică în 
Studiul Clinic” 

 2012, 26 – 27 octombrie: Dementia Center of Excellence Tour – Bayerische 
Landesarztekammer, Munchen, Germania 

 2012, 24 -25 aprilie: Managementul performanței la locul de muncă, Iași, România 
 2011, iunie: Cursul „Managementul Cercetării Avansate” din cadrul proiectului 

„Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în 

domeniul managementului cercetării avansate și expertizei psihiatrice medico-
legale” 
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ANEXE   

 

Data,         Conf. univ. dr. Szalontay Andreea Silvana 

31.07.2020 

 2011, 6 – 10 iunie: Seminar Programme Evidence – Based medicine in Dementia 
and Old – age Depression – Lundbeck Institute, Danemarca 

 2011, 4 – 7 aprilie: Dezvoltarea competențelor profesionale specifice și asigurarea 
sănătății la locul de muncă pentru personalul medical și personalul de conducere din 

spitalele de psihiatrie și centrele comunitare de sănătate mintală 
 2011, 26 – 29 aprilie: Dezvoltarea competențelor profesionale specifice și asigurarea 

sănătății la locul de muncă pentru personalul medical și personalul de conducere din 
spitalele de psihiatrie și centrele comunitare de sănătate mintală 

 2010, 30 – 31 octombrie: Programul de Educație Medicală Continuă Comunicarea cu 
pacientul cu Alzheimer și cu familia sa – Constanța, România  

 2010, 27 – 28 iunie: Programul de Educație Medicală Continuă Comunicarea cu 

pacientul cu Alzheimer și cu familia sa – Constanța, România  
 2010, 17 septembrie: Training on management skills in mental health services 

organized by Phare: „Support for the Completion of the Integrated Mental Health 

Service System, Iași / București  
 2009, 5 Iulie: Cursul Precongres „Fighting stigma and discrimination”, Gura 

Humorului, România 

 2009, 3 - 4 Octombrie: Business Presentations, București  
 2009, 20 – 22 martie: Atelierul cu tema: „Optimizarea beneficiilor terapeutice în 

tulburările psihice majore – impactul real al tratamentului asupra pacienților”, 
Sucevița, România 

 2008, 30 Octombrie: Cursuri preconferinţă: “Organizarea unui departament 
comunitar comprehensiv de sanatate mintala”, 

 2008, 30 octombrie: Cursul “Viitorul trecutului in istoria stiintelor medicale” 

 2008, 30 octombrie: Cursul “Managementul pacientului suicidar” 
 2006, 13 – 15 Septembrie: Participarea la al 2 lea “Advanced Maudsley Forum, a 

course for European Psychiatrists”, Londra, Marea Britanie  
 2004, 6 – 10 Septembrie: Participarea la Maudsley Forum, Londra, Marea Britanie  
 2004, 1 – 21 Aprilie: “Principii etico – juridice şi evaluări medico – sociale în 

asistenţa expertală psihiatrică”  

 2002, 13 – 17 Noiembrie: Berlin Summer School Course on “Psychiatry, a Science” - 

Berlin Brandenburg Academy of Sciences and Humanities – Prof. Dr. Norman 
Sartorius and Prof. Dr. H. Helmchen 

 2000, 26 Aug. – 1 Sept.: Berlin Summer School Course - Berlin Brandenburg 
Academy of Sciences and Humanities – Prof. Dr. Norman Sartorius and Prof. Dr. H. 
Helmchen 

 2000, 2-4 Octombrie: Cursul “Actualităţi în psihiatria biologică şi psihofarmacologie: 

Schizofrenia – baze neurobiologice şi psihofarmacologice” (Institutul Naţional de 
Perfecţionare Postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor) – Prof. Dr. M.D. Gheorghe 

 2000, 12-18 Septembrie: Curs Introducere în Psihiatria Geriatrică, organizat de 
Institutul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor în 
colaborare cu Asociaţia Română de Gerontopsihiatrie 

 1999, 9 – 12 Septembrie: Curs Management de proiect pentru APL, finanţat de 
Fundaţia pentru o Societate deschisă şi InfoLAN – Consultanţa managerială, training 

şi servicii financiare 

 1999, 3-5 Decembrie: Curs de introducere în neurochimia psihiatrică (Institutul de 
Perfecţionare postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor, responsabil de program 
Conf. Dr. M.D. Gheorghe) 

 1999, 29 Noiembrie – 4 Dec:- Cursul internaţional de hipnoză în stomatologie 
 1998, August: Curs de expertiză psihiatrică 
 1998, 3-5 Septembrie: Le seminaire de formation francophone sur les troubles 

anxieux – New Europe College, Bucharest 
 1998, 24-27 Iulie: “Formation en alcoologie orientee sur l’analyse transactionelle” 
 1998, 15-19 Mai: Cursul “CEFOR in Immunology, Genetics and Pharmacology” 

(Tempus phare) 

 ▪ lista de lucrări 


