
Curriculum vitae 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  TAR Gyöngyi 

Adresa  str. Zsögödi NAGY IMRE nr. 45; 530122 MIERCUREA-CIUC, 

ROMÂNIA 

Telefon  +40266313798 Mobil:+40742141271  

E-mail  csutak@nextra.ro 
 

Cetăţenia  dublă, maghiară și română 
 

Data şi locul naşterii  02 decembrie 1966, Timișoara 
 

 

Funcţia şi locul de muncă   Lector universitar 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş, 

Departamentul de Ştiinţe Sociale Aplicate 

Director executiv 

Direcția de Sănătate Publică a jud. Harghita 
 

Educaţie şi formare. Diplome obținute  

Perioada 2012 - 2015 

Numele şi tipul de instituţiei de învăţământ Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de 

Medicină 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Sănătae publică şi management 

Tipul calificării / diploma obţinută Rezidențiat a III-a spec/medic specialist 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Postdoctoral 

  

Perioada 2011-2012 

Numele şi tipul de instituţiei de învăţământ Ministerul Educației Cercetării și Tineretului/ 

Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Formare adulți/Pedagogie 

Tipul calificării / diploma obţinută Formator 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecționare, postuniversitar 

  

Perioada 2008 - 2012 

Numele şi tipul de instituţiei de învăţământ Şcoala Doctorală a UMF Târgu. Mureş 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Medicină / Sănătae publică şi management 

Tipul calificării / diploma obţinută Doctor în științe medicale 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Doctoral 

  

Perioada 2006-2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol 

Davila Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Nefrologie, medic specialist 

Tipul calificării / diploma obţinută Rezidențiat a II-a specialit/specialist nefrologie 



Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

  

Perioada 2006  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei de formare profesională  

Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Management Spitalicesc 

Tipul calificării / diploma obţinută Competenţă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

  

Perioada 2005 - 2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei de formare profesională 

Centrul National de Perfectionare in Domeniul 

Sanitar Bucuresti 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Ultrasonografie generala 

Tipul calificării / diploma obţinută Atestat/competență 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

  

Perioada Ianuarie-septembrie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul Naţional de Perfecţionare 

Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui 

Personal cu Studii Superioare 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Managementul Serviciilor de Sănătate 

Tipul calificării / diploma obţinută Competenţă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

  

Perioada 1995-2002 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-

Mureş 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Medicina internă 

Tipul calificării / diploma obţinută Rezidenţiat / medic specialist medicina internă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

  

Perioada 1992-1994 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei de formare profesională 

Berghof Stiftung, Berlin 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Managementul conflictelor sociale, politice si 

interetnice/ mediator conflicte 

Tipul calificării / diploma obţinută Specializare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

  

Perioada 1986-1992 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Medicină generală/ medic 

Tipul calificării / diploma obţinută Diploma de doctor-medic 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Universitar 



  

Perioada 1973-1985 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul de Matematică-Fizică Nr.2 Timişoara 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Clasele I-XII ( profil matematică-fizică) 

Tipul calificării / diploma obţinută Bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 

Primar, gimnazial şi liceal 

 

Experienţa profesională  

Perioada 2012 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Sapientia Cluj Napoca, Facultatea 

de științe economice, socio-umane și inginerești 

Miercurea-Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate publică, igienă, politici sanitare 

Funcţia sau postul ocupat cadru didactic asociat 

 

Alte funcții ocupate, nedidactice  

 

Perioada 2010 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea de Sănătate Publică Harghita 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate publică, administrație publică, politici 

sanitare 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv 

  

Perioada 2003 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet de medicină internă și nefrologie Tar 

Gyöngyi, Miercurea-Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistență medicală de specialitate în spec. 

medicină internă și nefrologie 

Funcţia sau postul ocupat medic primar titular 

  

Perioada 2009 - 2010 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Controlling financiar şi medical şi activitate 

medicală (medicină internă şi nefrologie) 

Funcţia sau postul ocupat Director controlling, membru al Comitetului 

Director al spitalului 

  

Perioada 2007 - 2009 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea de Sănătate Publică Harghita 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate publică, administrație, politici sanitare 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv 

  

Perioada 2007 

Numele şi adresa angajatorului Federaţia Europeană a Spitalelor, Bruxelles 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Monitorizarea Reformei Sanitare în Ungaria 

Funcţia sau postul ocupat Raportor 

  

Perioada 2007 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul mediului şi Dezvoltării Durabile 

Bucureşti, Cabinetul ministrului 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politici europene de mediu, igiena mediului 

Funcţia sau postul ocupat Consilier personal al ministrului 

  

Perioada 2005-2006 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti 

Secretariatul de Stat NAC 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate PND, Planificare proiecte din Fonduri Europene 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al Coordonatorului Naţional al 

Fondurilor Europene (NAC) 

  

Perioada  2005 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sănătăţii Publice, Bucureşti 

Cabinetul Ministrului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politici sanitare 

Funcţia sau postul ocupat Consilier personal în cabinetul ministrului 

  

Perioada 2002-2005 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate medicală şi management sanitar 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist; Coordonator DRG, Membru al 

Consiliului Medical al Spitalului 

  

Perioada 1995 - 2002 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident medicina internă 

  

Perioada 1993 - 1994 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Pentru o Societate Deschisă Soros 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul medical 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

  

Perioada 1992 - 1993 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Municipal Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

  

 

Limbi străine cunoscute  

Nivel vorbit/scris  

maghiara- limba maternă 

română (a doua limbă)- nivel excelent 

engleză- nivel mediu-avansat 

franceză- nivel mediu 

germană- nivel începător 
 

Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse) 

2017 - prezent LECTOR la Universitatea Sapientia, Facultatea de științe tehnice și umaniste Târgu 

Mureș. Curs seminarii și LP: 

Designul, implementarea și evaluarea programelor de sănătate; 

Strategii de prevenire a bolilor cronice si infectioase; 

Controlul și prevenirea accidentelor, 



Politici de sănătate ocupațională și ergonomie, sănătate în muncă și mediul de muncă sănătos; 

Promovarea sănătății 

Campanii în sănătate 

Epidemiologie socială 

 

2012 – 2017 

Universitatea Sapientia, Facultatea de științe economice, socio-umane și inginerești Miercurea-Ciuc 

Curs, seminarii, lucrări practice:  

Sănătate umană și publică, noțuni de igienă 

Funcția didactică: cadru didactic asociat 

 

Activitatea de cercetare și EMC 

 

Evoluția infecțiilor respiratorii și a infectiei cu virusul SARS CoV 2 în perioada 2020_2021 

în județul Harghita –  cercetare în derulare 2021 

 

Evaluarea și monitorizarea stării de sănătate a populației județului Harghita 2010-2020 cu 

prezentarea publică a rezultatelor parțiale anual. 

 

SIDA și infecția HIV la copii instituționalizați din Banat - proiect cercetare finanțat de 

Fundaţia Pentru o Societate Deschisă Soros 15 oct. 1993 – 31 dec 1994 cu 1500 USD 

Lucrare SIDA și infecția HIV la copii instituționalizați din Banat publicată integral în 

periodicul fundației  

 

MEDUCATION perfecționarea și educația medicală continuă a medicilor din regiunea 

Harghita, Covasna și Mureș – proiect de cercetare-educare finanțat în perioada 

01.09.1999-30.06.2000 de Fundaţia Pentru o Societate Deschisă București, Filiala Cluj cu 

6100 USD 

 

Erdélyi orvosok anyanyelvű szakmai továbbképzése -grant acordat în perioada 

30.06.2000 25.02.2001 de către „Mocsáry Lajos Alapítvány” din Ungaria în valoare de 

570.000 ft. 

 

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale 

Colegiul Medicilor din România 

Societatea Română de Nefrologie 

Societatea Nefrologilor Maghiari (Ungaria) 

Societatea de Imunologie din România 

Societatea Muzeului Ardelean- Secția Medicală 

Societatea Română de Medicină Internă 

 

29.09.2021    TAR Gyöngyi  


