CURRICULUM VITAE
Cătălina CONSTANTIN

Data naşterii:
Născută pe 3 octombrie 1971 în Şirna, Prahova
Cetăţenie română
Adresa de corespondenţă:
Str. Pitar Moș, Nr 7-15,
Cod 010451 Sector 1 Bucureşti (România)
Tel. mobil : +40-721254568
E-mail: catalina.constantin@cnsm.org.ro

Experienţă profesională
Iunie 2021 – prezent

Februarie 2013 – iunie 2021

Martie 2018 – prezent

-
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Director al Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
Referinţe: Departamentul resurse umane, tel. 031 425.56.73, e-mail
office@cnsm.org.ro
Atributii: coordonează activitatea centrului conform HG 1424/2009
Preşedinte al Asociaţiei pentru spijinirea pacienţilor cu tuberculoză
multidrog rezistentă
Referinţe: D-nul. Ştefan Răduţ, Director de dezvoltare, Vicepreşedinte
ASPTMR, Bucureşti, România, tel.072 215 6158, e-mail
stefan_radut@yahoo.com
Atributii: coordonează activitatea asociației, participă la și supervizează
implementarea planului strategic, a planului operațional, al planului de
comunicare și identitate vizuală, reprezintă asociația în fața autorităților, a
parteneriatelor, a comitetelor și comisiilor din care asociația face parte.
Manager de proiect pentru Partenerul 5, ASPTMR, al proiectului cu
finantare europeana “Organizarea de programe de depistare precoce
(screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al
tuberculozei latent”, lider de parteneriat este Institutul de pneumologie
„Prof. Dr. Marius Nasta”
Referinţe: D-nul. Ştefan Răduţ, Director de dezvoltare, Vicepreşedinte
ASPTMR, Bucureşti, România, tel.072 215 6158, e-mail
stefan_radut@yahoo.com

Atributii: coordonează activitatea echipei de implementarea proiectului, se
asigură și este responsabilă de implementarea activităților conform graficului
și de îndeplinirea indicatorilor, generează și asigură implementarea soluțiilor
pentru problemele/dificultățile apărute in implementarea activităților,
comunică și cooperează cu partenerii de proiect, centralizează informațiile și
raportează finanțatorului.
Iunie 2017 – 2021
Activist pentru AERAS – persoana de contact Jennifer Woolley, e-mail
wgnv@newtbvaccines.org , telefon 001 541 588 22 94
Atributii: deruleaza activități de advocacy cu privire la necesitatea cercetării
stiințifice în vederea obținerii de vaccinuri anti-tuberculoză
Mai 2015 – iulie 2018
Responsabil de proiect în cadrul Proiectului finanţat de Fondul Global
“Reţea de suport pentru pacienţii cu TB-MDR” derulat în cadrul Asociaţiei
pentru spijinirea pacienţilor cu tuberculoză multidrog rezistentă (ASPTMR).
Angajator ASPTMR
Referinţe: Dnul. Ştefan Răduţ, Director de dezvoltare, Vicepreşedinte
ASPTMR, Bucureşti, România, tel. 072 215 6158, e-mail
stefan_radut@yahoo.com
Atributii: coordonează activitatea echipei de implementarea proiectului,
supervizează și monitorizează activitatea echipelor multidisciplinare,
supervizează activitatea educatorilor între egali, supervizeaza activitatea
echipei terapeutice pentru pacientii cu adicții internati la secția de MDR-TB a
Institutului de pneumologie “Prof. Dr. Marius Nasta” (psiholog, psihiatru,
infecționist), se asigură și este responsabilă de implementarea activităților
conform graficului și de îndeplinirea indicatorilor, generează și asigură
implementarea soluțiilor pentru problemele/dificultățile apărute în
implementarea activităților, comunică și cooperează cu partenerii de proiect,
centralizează informațiile și raportează finanțatorului
Mai 2015 – iulie 2017
Coordonator de proiect in proiectul RO 19 , finanțat prin Mecanismul
financiar norvegian, derulat de ASPTMR în parteneriat cu LHL International
Tuberculosis Foundation. Angajator ASPTMR
Referințe: Mona Drage, Director executiv LHL International Tuberculosis
Foundation, Norway, e-mail mona.drage@lhl.no , tel. +4793 008 891
Atribuții: coordoneaza activitatea echipei de implementare a proiectului,
supervizează și monitorizează activitatea trainerilor care livrează
trainingurile de comunicare pentru sănătate, supervizează și coordonează
organizarea trainingurilor, supervizează și coordonează rețeaua de peersuporteri pentru pacienții cu tuberculoză extensiv de rezistentă,
coordonează și supervizează activitățile de creare, tipărire și distribuire a
materialelor informative pentru tuberculoză, comunică și colaborează cu
partenerul de proiect, raportează finanțatorului.
Februarie 2015 – Aprilie 2020 Psihoterapeut la clinicaThe Mind Clinic, București, Romania, clinica privată
de psihiatrie, psihoterapie și dezvoltare personală, specializată în adicții,
coordonator al programului de terapie pentru adicții și tulburări de
comportament alimentar
Referințe: Angelica Ionescu, managerul Clinicii The Mind, telefon +40
2178122259, e-mail office@themind.ro
Atribuții: coordonează echipa de terapie a cazurilor, asigură comunicarea
între pacient și echipă, între pacient și clinică, gestioneaza situațiile de criză
apărute în managementul cazului, comunică și colaborează cu directorul
medical, cu managerul clinicii, organizează și desfasoară terapii de grup
pentru pacienți.
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Februarie 2013 – Martie 2015 Manager de proiect în cadrul Proiectului finanţat de Fondul Global “Reţea
de suport pentru pacienţii cu TB-MDR” derulat în cadrul Asociaţiei pentru
spijinirea pacienţilor cu tuberculoză multidrog rezistentă
Referinţe: Dnul. Ştefan Răduţ, Director de dezvoltare, Vicepreşedinte
ASPTMR, Bucureşti, România, tel.072 215 6158, e-mail
stefan_radut@yahoo.com
Atributii: coordonează activitatea echipei de implementarea proiectului,
supervizează și monitorizează activitatea psihologilor, supervizează
activitatea educatorilor între egali, se asigură și este responsabilă de
implementarea activităților conform graficului și de îndeplinirea
indicatorilor, generează și asigură implementarea soluțiilor pentru
problemele/dificultățile apărute in implementarea activităților, comunică și
cooperează cu partenerii de proiect, centralizează informațiile și raportează
finanțatorului.
Iulie 2011 – Ianuarie 2015

Mai 2006 – ianuarie 2012

Psiholog clinician, psihoterapeut Clinica Psymotion, clinică de psihiatrie şi
psihoterapie, specializata în dependenţe. Coordonator al programelor de
tratament al dependenţei de tutun, al dependenţei de utilizarea
computerului şi al tulburărilor de comportament alimentar
- Referinţe: Angelica Ionescu, managerul Clinicii Psymotion, Bucureşti,
România, telefon +40 2178122259, e-mail office@psymotion.ro
www.psymotion.ro
Atribuții: coordonează echipa de terapie a cazurilor, asigură comunicarea
între pacient și echipă, între pacient și clinică, gestioneaza situațiile de criză
apărute în managementul cazului, comunică și colaborează cu directorul
medical, cu managerul clinicii, coordonează și organizează terapii de grup
pentru pacienți.
Psihoterapeut, Programul naţional “Stop fumat”, Centrul naţional de
consiliere pentru renunţarea la fumat, Institutul de pneumologie “Marius
Nasta”, Bucureşti, Romania
-

Referinţe: Dr. Beatrice Mahler, Managerul Institutului de Pneumologie
”Prof. Dr. Marius Nasta”, tel. 021 3356910, e-mail secretariat@mariusnasta.ro, www.stopfumat.eu

-

Atribuții: asigură consiliere pentru renunțare la fumat la telefon,
individual fată în față și de grup, asigură informare/ educare pentru
persoanele care vor să renunțe la fumat, participă la instruirea cadrelor
medicale (medici de familie, psihologi, asistenți sociali) care sunt
implicate în tratamentul petru renunțare la fumat.

Martie 2006 – Septembrie 2012 Coordonatorul Programului de psihoterapie şi suport social pentru
pacienţii cu TB-MDR pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, program derulat de
Crucea Roşie Română în parteneriat cu Institutul de Pneumologie Marius
Nasta – România
Referinţe: Dr. Victoria Mihaescu, Managerul Departamentului de
proiecte, Crucea Roşie Română, Bucureşti, România, tel. 0722 257 032, email victoria.mihaescu@crucearosie.ro , www.crucearosie.ro
Atribuții: Coordonează activitatea psihoterapeuților voluntari din proiect,
distribuirea tichetelor sociale pentru pacienți, organizarea programului de
terapie pentru pacienți, comunicarea între echipă și Crucea Roșie,
gestionarea situațiilor de criză ivite în derularea programului de terapie,
organizează și desfășoară terapii de grup pentru pacienții cu TB-MDR.
23.11.2021

Februarie 2005 – Ianuarie 2008 Psihoterapeut, în cadrul Programului de psihoterapie şi suport social pentru

pacienţii cu TB pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, program derulat de Crucea
Roşie Română în parteneriat cu Institutul de Pneumologie Marius Nasta –
Romania
-

Referinţe: Dr. Victoria Mihaescu, Managerul Departamentului de proiecte,
Crucea Roşie Română, Bucureşti, Romania, tel. 0722 257 032
victoria.mihaescu@crucearosie.ro, www.crucearosie.ro
Atribuții: creaza si organizeaza programul de terapie pentru pacienți, grupurile de
terapie, comunica cu echipa și Crucea Roșie, gestioneaza situațiile de criză ivite în
derularea programului de terapie.
Alte colaborări:
Noiembrie 2019

Workshop “Comunicarea in sanatatea publica” – ţinut la Institutul de Sanatate
Publica -Bucuresti
Referinte: doamna dr. Roxana Ioana Serban, Coordonator Program National de
Control al Infectiilor Nozocomiale, tel. 0721 010 871, e-mail
roxana.serban@insp.gov.ro
Iunie 2018
Workshop “Comunicarea în cadrul echipei multidisciplinare” – ţinut la Institutul de
Sanatate Publica -Bucuresti
Referinte: doamna dr. Roxana Ioana Serban, Coordonator Program National de
Control al Infectiilor Nozocomiale, tel. 0721 010 871, e-mail
roxana.serban@insp.gov.ro
Octombrie 2012
Workshop “Intervenţii psihologice în renunţarea la fumat” – ţinut în cadrul Al 51lea Congres National de Cardiologie – Sinaia
Referinţe: d-nul Conferentiar doctor Ioan Coman, Preşedintele Societăţii
române de cardiologie – Bucureşti, tel: 072 270 0685, e-mail:
office@cardioportal.ro
Martie 2011
Workshop “Comunicare în cadrul echipei” – ţinut în cadrul Conferinţei naţionale
“Experienţe europene în supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale” –
Braşov
Referinţe: d-na profesor Codruţa Nemet, Facultatea de medicină,
Universitatea Transilvania – Brasov, tel: 072 361 1488, e-mail:
codruta_nemet@yahoo.com
Decembrie 2010 – decembrie 2011 Evaluare psihologie clinică salariaţi INTEGRA S.R.L.
Referinţe: d-na Arabella Răduţă, Manager resurse umane, tel. 021 436 49
95 e-mail arabella@integrasrl.ro
August 2010
Workshop Managementul Stresului pentru salariaţii UNISON
Referinţe: d-nul Sadiic Ainur, inginer şef UNISON, tel. 072 667 4117, email Ainur.Sadiic@unisonec.ro
Ianuarie 2010
Workshop Consecinţele fumatului şI renuntarea la fumat pentru salariaţii UNISON
Referinţe: d-nul Sadiic Ainur, inginer şef UNISON, tel. 072 667 4117, email Ainur.Sadiic@unisonec.ro

Educaţie şi formare
Iulie 2017

Absolvit cursul postuniversitar ”Discurs și adresare publică”
Facultatea de Comunicare, Școala Națională de Studii Politice și
Administrative - SNSPA, București

Februarie 2015

Curs de fundraising organizat de European Patients Forum – Brașov

Ianuarie 2014

Curs de planificare operațională de European Patients Forum – București

Octombrie 2013

Training de advocacy organizat de TB Europe Coalition – Paris

Martie 2013

Lobby and Advocacy – training organizat de TB Europe Coalition şi
Romanian Angels Appeal – Bucureşti

Octombrie 2012

Curs de planificare strategică organizat de European Patients Forum –
București
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Decembrie 2010 – Ianuarie 2011 Training de interviu motivațional organizat de traineri MINT în cadrul
Clinicii Psymotion – București România
August 2010

Formator în educaţia adulţilor (Curs acreditat de Ministerul Muncii şi
Ministerul Educaţiei) - Bucureşti

August 2010

Manager de proiect – (Curs acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul
Educaţiei) – Bucureşti

Noiembrie 2009

Motivational Interview in Smoking Cessation (ENQ training) - Bucureşti,
România

August 2009

Interventions in Smoking Cessation for Adolescents (ENQ training) –
Budapest, Hungary

Iunie 2009

Controlul furiei. Mecanisme şi tehnici de intervenţie terapeutică. (Curs) –
Bucureşti

Octombrie 2008

Terapia cognitiv-comportamentală pentru renunţarea la fumat (Curs) –
Bucureşti

Noiembrie 2006 – iunie 2008 Formare în psihoterapie şi hipnoză ericksoniană (600 ore formare de bază,
200 ore – dezvoltare personală) - Bucureşti, România
Martie 2007

Absolvit Universitatea “Titu Maiorescu” - Facultatea de Psihologie, Master în
Terapie cognitiv-comportamentală, Bucureşti, România

Iulie 2005

Absovit Universitatea “Spiru Haret” - Facultatea de sociologie-psihologie,
Bucureşti, România

Iulie 1994

Absolvit Scoala Postliceala Sanitara – Ploiesti

Iunie 1990

Absolvit Liceul I.L.Caragiale - Ploiești

Participare conferințe și evenimente

Septembrie 2018

August 2018
Martie 2018

Februarie 2018
Octombrie 2017
Iunie 2017

Octombrie 2016

23.11.2021

United Nations General Assembly High Level Meeting - New York, USA,
Congresul international unde a fost semnată prima declarație universal de
luptă împotriva tuberculozei
La invitația Departamentului de Stat al USA am participat la IVLP Program
On Healthcare for Marginalized Populations
La invitația Stop TB Partnership am participat la o întâlnire organizată de
Friends of the Global Fight Against AIDS, Tuberculosis and Malaria,
prezidată de Mark Lagon, cu obiectivul formulării de recomnadări pentru
guvernul USA de a continua finanțarea OMS pentru programele dedicate,
TB, HIV și malaria - Washington, USA
5th Global Forum on TB Vaccines – New Dehli, India
The 48th Union World Conference on Lung Health – Guadalahara, Mexic
Scientific, Human Health, Husbandry, and Socio-economic Aspects of
Antibacterial Resistance: A Time to Act din Parlamentul European, Bruxelles, Belgia
The 47th Union World Conference on Lung Health – Liverpool, Marea
Britanie

Iulie 2016

European Patients Forum a organizat evenimentul ~Transparency & Ethics:
“Reputation is Essential Currency for Advocacy, Protect It!” - Bruxelles,
Belgia

Octombrie 2013

The 44th Union World Conference on Lung Health – Paris, Franța

Membră
Alumni – IVLP USA - 2018
Colegiul National al Psihologilor din Romania - 2007
Asociatia Romana de Hipnoza, Relaxare si Psihoterapie Ericksoniana - 2006

Aptitudini si competente personale

Limba materna

Româna

Limbi străine
Engleză

Intelegere: ascultare C1, citire C1
Vorbire: participare la conversatie C1, discurs oral B2
Scriere: exprimare scrisa B2

Franceză

Intelegere: ascultare B2, citire B2
Vorbire: participare la conversatie B1, discurs oral B1
Scriere: exprimare scrisa B1

Competenţe şi abilităţi sociale: spirit organizatoric, spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii
multiculturale, abilităţi excelente de comunicare şi training-ul adulţilor
Competenţe organizatorice: leadership, spirit organizatoric, experienţă foarte bună a managementului de
proiect (am coordonator de proiect 2009-2012, in cadrul Societăţii române de cruce roşie)
Competenţe utilizare computer: o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point), navigare internet, utilizare posta electronica, lucru in Cloud
Alte competeţe şi aptitudini: permis de conducere categoria B
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