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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 
 
INFORMAȚII PERSONALE 
 
Nume  CONSTANTIN VIORELA 
Adresa   
Telefon   
E-mail   
Naționalitate  Română 
Data nașterii  23 Mai 
 
EXPERIENȚA 

PROFESIONALĂ 
 
DATA 
NUMELE ȘI ADRESA 

ANGAJATORULUI 
 
Tipul activității sau sectorul 
de activitate 
Funcția sau postul ocupat 

  
 
 
Ianuarie 2020 – prezent 
”Institutul National de Sanatate a Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu” 
– Colectivul de cercetare pentru sănătatea mamei și copilului cu handicap 
Bd.Lacul Tei, nr.120, sector 2, București 
Sănătate mintală, Cercetare 
 
Cercetator stiintific Psiholog 
 

  Noiembrie 2016 – decembrie 2019 
  ”Institutul National de Sanatate a Mamei si Copilului                   

Alessandrescu-Rusescu” – Colectivul de cercetare pentru        
sănătatea mamei și copilului cu handicap 

   Bd.Lacul Tei, nr.120, sector 2, București 
Tipul activității sau sectorul              Sănătate mintală, Cercetare 
de activitate 
Funcția sau postul ocupat      Asistent cercetare Psiholog 

Principalele activități  si  
responsabilități                 

- efectuare, în cadrul proiectelor de cercetare, de evaluări și 
intervenții psihologice la copii cu probleme de sănătate 
mintală și dizabilități; consiliere psihologică a părinților 
acestora;                   

- conceperea și prezentarea unor lucrări / studii, articole 
publicate;  

- participarea în cadrul diferitelor teme / proiecte de cercetare; 
- alcătuirea bazei de date digitale a beneficiarilor ”Centrului de 

Sănătate mintală” 2016-2018;               

Data                                                 Martie 2018 – iulie 2018 
Numele și adresa angajatorului        INSMC, Bd.Lacul Tei, nr.120, sector 2, București 
Tipul activității sau sectorul de         
activitate Formarea națională a specialiștilor în recuperarea afecțiunilor      

congenitale și genetice  
Funcția sau postul ocupat                 Expert grup tinta, Proiect FRAC 
Principalele activități și                          -     dezvoltarea metodologiilor de selecție și administrare a  
responsabilități                                             grupului țintă; 

- selecția persoanelor din grupul țintă; 

Data  Mai 2008 – Decembrie 2014 
Numele și adresa 
angajatorului 

 SOS Satele Copiilor Romania - “Centru de Consiliere și Sprijin pentru Copii si 
Parinți”, București, Calea Floreasca nr.71 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Programe Comunitare 
 

Funcția sau postul ocupat  Psiholog  
Principalele activități și 
responsabilități 

 - evaluarea psihologică a copiilor şi familiilor; identificarea problemelor 
comportamentale, cognitive şi afective; 

- consiliere psihologică / psihoterapie individuală / familială; consiliere 
vocațională – orientare profesională; 

- realizarea grupurilor de suport / grupurilor de dezvoltare personală 

DATA 

NUMELE ȘI ADRESA 

ANGAJATORULUI 
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(copii, parinti) prin apelul la artterapie, dramaterapie, terapia familiei, 
terapia comportamentală; 

- orientarea şi sprijinirea familiilor aflate în dificultate; 
- parte din echipa multidisciplinară interinstituțională de la nivel local; 

identificarea nevoilor specifice de intervenţie, participarea la elaborarea 
Planului de Servicii şi monitorizarea lunară a familiilor beneficiare, în 
scopul asigurării de servicii sociale integrate acestora; 

- gestionarea organizării și desfășurării unor evenimente în cadrul 
Proiectului; 

- gestionarea rețelei de voluntari a Proiectului; instruirea și supervizarea 
voluntarilor de specialitate; 

- întâlniri cu sponsori; 
- aplicarea procedurii de achiziție a diverselor produse necesare 

Proiectului; 
- organizarea și desfașurarea în școală a unor grupuri de dezvoltare 

personală; 
- organizarea și implementarea unor activități de consiliere cu părinții - 

grupuri („Academia părinților”), cu tema „Educația – conștientizarea 
importanței educației, rolul avut de parinți în educația propriilor copii”; 

- participarea la procesul de selecție al personalului din organizație, 
pentru diferite poziții, alături de Managerul de Resurse Umane sau de 
Coordonatori de proiecte. 

Data   Aprilie 2004 – Mai 2008  
Numele și adresa 
angajatorului 

 “Centrul de zi de Recuperare si Resurse pentru Copii cu Disabilități Multiple și 
Familiile lor”, Direcția pentru Protecția copilului, sector 2, în parteneriat cu 
I.O.M.C. Prof. Alfred Rusescu – Calea Griviței nr.71, București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

  
Protecția copilului 

Funcția sau postul ocupat  Psiholog 
Principalele activități si 
responsabilități 

 - evaluare și diagnosticare; 
- desfăşurarea de activităţi de stimulare a copiilor cu disabilităţi; 
- colaborare în programul de consiliere a părinţilor; 
- terapie de stimulare (ABA) şi terapie logopedică (PECS); 
- colaborarea cu echipa interdisciplinară la evaluare pentru realizarea 

unui profil al dezvoltării copilului şi îndeplinirea obiectivelor vizate; 
- participarea la conferinţele de caz cu părinţii în care se discută planul 

individualizat de servicii şi recuperare; 
- lucrul cu copilul în funcţie de disabilităţile fiecăruia, conform 

programului personalizat de intervenţie, elaborat de echipa de 
specialitate; 

- obținere sponsorizări; 
- achiziția diverselor obiecte / materiale necesare Centrului; 
- participarea la organizarea și implementarea evenimentelor 

desfășurate în Centru. 

Data   Septembrie 2003 - Martie 2004  
Numele și adresa 
angajatorului 

 “Centrul de Zi de Recuperare și Resurse pentru Copii cu Disabilități Multiple și 
Familiile lor, Direcția pentru protecția copilului, sector 2 în parteneriat cu 
I.O.M.C. Prof. Alfred Rusescu – Calea Griviței nr.71, București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

  
Protecția copilului 

Funcția sau postul ocupat  Instructor educație 
Principalele activități și 
responsabilități 

 - desfăşurarea de activităţi de grup privind stimularea copiilor cu 
disabilități; 

- membru în echipa interdisciplinară – colaborare în procesul de 
evaluare al copiilor; 

- participarea la Conferinţele de caz; 
- lucrul cu copilul în funcţie de disabilităţile ficăruia conform programului 

personalizat de intervenţie, elaborat de echipa de specialitate; 
- însoţirea copiilor în timpul activităţilor de socializare; 
- obținere sponsorizări; 
- achiziția diverselor obiecte / materiale necesare Centrului; 
- participarea la organizarea și implementarea evenimentelor 

desfașurate în Centru. 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 
Atestate  Drept de liberă practică obținut de la Colegiul Psihologilor din România, în 

specialitățile profesionale Psihoterapie și Psihologie clinică: 
Psihoterapeut Practicant Autonom 
Psiholog Specialist Clinician Autonom 

 
Studii postuniversitare  Asociația Română de Psihoterapie Centrată pe Persoană: 

- 2006 – 2012 – Formare în Psihoterapie Rogersiană;  

   
Universitatea din Bacău – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi 
Sănătăţii şi Institutul de Cercetare Sportiva Bucuresti:  
- 2005 – 2007: Master „Psihologia Sportului de Performanţă”; 
Consilier sportiv 
 

Studii universitare  Universitatea “Titu Maiorescu” 
- 1996 – 2001 Facultatea de Psihologie; 2003 licenţiată în Psihologie; 
Psiholog 

 
 

CURSURI DE PERFECȚIONARE, CONFERINȚE, SIMPOZIOANE,  WORK-
SHOP-URI, PRELEGERI, LUCRĂRI DE CERCETARE, PUBLICAȚII 
 

                                  
  - Septembrie 2020 – participare la Conferinta “Sanatatea perinatala – o abordare psiho-socio-

medicala”, organizata de Asociatia Romana de Maternologie, Asociatia Franco-Romana Bebe-
Bienvenue, International Society for Pre- and Perinatal Pdychology and Medicine (ISPPM), impreuna 
cu Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Univesritatea Bucuresti si Societatea Romana de 
pediatrie; 

- Iunie 2020 – participare la work-shop-ul “Atasament, nevoi, reglare emotionala – o perspectiva 
centrata pe parinte”, organizat de Asocatia “Parentaj”, sustinut de psihoterapeut Mihai Manole; 

- Iunie 2020 – participare la work-shop-ul “Prevenirea traumatizarii inca din copilaria timpurie”, 
organizat de ISTT si sustinut de psihoterapeut Irina Tepuru; 

- Februarie 2020 -  participare la Simpozionul ”Provocari si oportunitati in diagnosticul si 
tratamentul copiilor cu boli rare” organizat de INSMC Alessandrescu-Rusescu, cu ocazia Zilei 
interanationale a bolilor rare, cu lucrarea “Boli rare asociate cu afectiuni neuropsihice privind 
adaptarea parintilor la boala copilului”;  

- Ianuarie 2020 – Supervizare in Metoda propozitiei intentiei, in cadrul Institutului pentru Studiul si 
Tratamentul Traumei; 

- 6-8 decembrie 2019 – Curs formare EMDR – nivel I, organizat de Societatea Română de EMDR; 
- 21-23 noiembrie 2019 - participare la Zilele Anuale ale “Institutului Național pentru Sănătatea 

Mamei și Copilului Alessandrescu – Rusescu”, cu lucrarea “Valențe ale jocului în evaluarea și 
terapia copiilor cu tulburări din spectrul autist”; colaborare în lucrările ”Comorbiditatea în 
tulburările mintale la copilul mic și implicații pentru abordarea psihoterapeutică” și ”Tulburările 
sănătății mintale la copiii de 0-5 ani – proiectul Intervenția timpurie; 

- Aprilie 2019 – participare la Simpozionul „Zilele Francisc I. Rainer”  eveniment organizat de 
Academia Română, Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer; 

- 2017 – 2019 - Formare continua „Training de dezvoltare personală și profesională în 
Psihotraumatologie și Metoda propoziției intenției”, în cadrul ISTT;  
 

- 2-3 octombrie 2019 – Conferința internațională de Psihotraumatologie, organizată de Institutul 
pentru Studiul și Tratamentul Traumei; 

- 18-20 octombrie 2019 - participare la Simpozionul „Zilele Francisc I. Rainer” eveniment organizat 
de Academia Română, Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer, cu tema Antropologie si 
Management; 

- Lucrare publicată ”Incidența tulburărilor sănătății mintale la copiii de 0-5 ani în populația clinică” 
în Volum de rezumate – Zilele anuale ale Institutului Național pentru sănătatea Mamei și Copilului 
”Alessandrescu-Rusescu”, 1-3 noiembrie 2018, ISBN 978-973-0-28099-9); 

- 1-3 noiembrie 2018 - participare la Zilele Anuale ale “Institutului Național pentru Sănătatea 
Mamei și Copilului Alessandrescu – Rusescu”, cu lucrarea “Managementul psihologic în 
adapatarea părinților la diagnosticul de tulburare din spectrul autist”; colaborare în lucrările 
”Incidența tulburărilor sănătății mintale la copiii de 0-5 ani în populația clinică”; 

-     Aprilie 2018 - Revista de politici sociale ale Academiei Romane, Institutul      
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      de cercetare a calității vieții. Lucrare publicată – ”ELECTRONIC SCREEN  
      TIME ca factor de risc în dezvoltarea copilului”; 
- 27 februarie 2018 – participare la work-shopul ”Bolile rare în pediatrie” desfasurat la INSMC 

Alessandrescu-Rusescu; 
- Lucrare publicată (coautor) - ”Probleme de comportament ale copilului și sănătatea mintală în 

primii ani de viață. Rolul practicilor de parenting ale familiei” în Volum de rezumate – Zilele 
anuale ale Institutului Național pentru sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”, 23-25 
noiembrie 2017, ISBN 978-973-0-25907-0); 

- 23-25 noiembrie 2017 – participare la Zilele Anuale ale “Institutului Național pentru Sănătatea 
Mamei și Copilului Alessandrescu – Rusescu”, cu lucrarea “Impactul tehnologiei moderne 
asupra dezvoltarii psihologice a copiilor in primii ani de viata”; colaborare în lucrările “Un 
program pilot de intervenție timpurie pentru copiii cu tulburări severe de sănătate mintala”, 
“Tulburările relațiilor primare la copiii cu probleme de sănătate minatală - o abordare 
terapeutică bazată pe DC: 0-3 R, Clasificarea diagnostică a sănătății mintale și a tulburărilor de 
dezvoltare ale copilăriei timpurii, Zero to Three” și “Problemele de comportament ale copilului 
și sănătatea mintală în primii ani de viață. Rolul practicilor de parenting ale familiei”; 

- 20 noiembrie 2017 – Conferința „Mintea obsesivă”, organizată de A.R.T.C.C. si S.P.C.; 
- 27-29 octombrie 2017 – Conferința internațională de Psihotraumatologie, organizată de Institutul 

pentru Studiul si Tratamentul Traumei; 
- 26-27 octombrie 2017 – Conferința Națională de Sănătate mintală a copilului și adolescentului, 

organizată de A.R.P.C.A.P.A.; 
- septembrie 2017 – Prelegere „Traumele timpurii” și Proiecție documentar „In Utero”, organizat de 

ISTT; 
- 2017 – 3 module - Formare continuă „Training de dezvoltare personală și profesională în 

Psihotraumatologie și Metoda propoziției intenției”, în cadrul ISTT;  
- 7-9 aprilie 2017 – Curs formare EMDR – nivel I, organizat de Societatea Romana de EMDR; 
- 27-29 aprilie 2017 - Simpozionul Zilele Francisc I.Rainer - Antropologie si Demografie. Participare cu 

lucrarea “Caracteristici socio-demografice la copiii cu tulburari de sanatate mintala”; Colecția 
Zilele Reiner, Antropologie și demografie, coordonatori: A.Kozma; C. Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici, 
Edit. Academiei Române, București, 2018, ISBN 978-937-27-2901-4); 

- 11-12 iunie 2016 - Curs "Evaluarea si interventia in tulburarea de stres postraumatic" si "Trauma 
Complexa. Diagnostic si Tratament", organizat de Asociatia de Psihologie Aplicata in Domeniul 
Securitatii Nationale din Romania; 

- 3 octombrie 2015 - Conferinta internationala de Psihotraumatologie  - "Trauma psihica intre 
cunoasterea stiintifica si arta abordarii", organizata de Institutul pentru Studiul si Tratamentul Traumei; 

- 11-12 aprilie 2014 - Work-shop de Constelatii ale Intentiei si prelegerea cu tema "Victime si agresori - 
psihodinamica relatiilor traumatizante", sustinute de Prof. Dr. Franz Ruppert; 

- 25-27 aprilie 2014 - Simpozion European in Praga - "The Place of the Person Centred Approch in 
Europe; Contributions, Activities and Impact in a Troubled World", organizat de PCE Europe in 
Association with the Faculty of Arts Charles University, Prague; 

- 12-13 aprilie 2014 - Seminar sustinut de Cindy Walton-McCawley cu titlul "Cresterea si educarea 
responsabila a copiilor. Ghidul parintelui curajos", organizat de Institutul de Psihologie si Psihoterapie 
Adleriana; 

- 14-16 martie 2014 - Work-shop "Traumele psihice - recunoastere si vindecare", organizat de 
Asociatia Romana de Terapii Scurte si Consultanta Orientata pe Resurse si Solutii; 

- 12-13 decembrie 2013 - Work-shop de formare continua in psihologie clinica si psihoterapie 
„Traumele de relatie”, organizat de Asociatia Romana de Terapii Scurte si Consultanta Orientata pe 
Resurse si Solutii; 

- 7-8 decembrie 2013 - Work-shop „Constiinta somatica si miscarea”, organizat de Asociatia Romana 
de Psihoterapie prin Dans si Miscare si Asociatia Romana de Terapii Expresive; 

- 2 noiembrie 2013 - Conferinta Nationala de psihotraumatologie -"Fii bine cu tine in cuplu, in familie, 
cu copiii", organizata de Institutul pentru Studiul si Tratamentul Traumei; 

- Noiembrie 2013 - Curs de Consilier vocational, organizat de Pro Vocatie (60 ore); 
- 16-19 septembrie 2011 - Curs "Metode creativ-inovative, centrate pe copil" (dramaterapie), organizat 

de formatori Kacso Erika si Bartok Eva;  
- 25-27 noiembrie 2011 - Cursul "Organizarea si conducerea activitatilor de grup in domeniul 

psihosocial", formatori Kacso Erika si Bartok Eva;  
- 6-8 mai 2011 - Conferinta "Procesul terapeutic la confluenta intre lumea traita a clientului si cea a 

terapeutului", organizata de Asociatia Romana de Psihoterapie Centrata pe Persoana; 
- 10-11 aprilie 2009 - „Elemente de baza in animatia socio-educativa”, seminar organizat de SOS 

Masina cu Jucarii, proiect al SOS Satele Copiilor Romania; 
- 12-26 august 2009 - Curs de comunicare prin insufletirea papusii, modelarea baloanelor, prin origami 

organizat de Asociatia Culturala pentru Teatru si Origami din Romania; 
- Noiembrie 2008 - Simpozion de formare continua "A deveni o persoana", organizat de Asociatia 

Romana de Psihoterapie Centrata pe Persoana; 
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VOLUNTARIAT  - 2000 – 2001 Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”; 
- 2000 – 2001 Policlinica “Titan”, Secţia de Psihiatrie; 
- 1999 – 2000 “Salvaţi copiii”, Departamentul Refugiaţi;  
- 1998 – 1999 Leagănul de copii “Sfânta Ecaterina”. 

 

ALTE INFORMAȚII  - Membru al Colegiului Psihologilor din România; 
- Membru al Asociației Română de Psihoterapie Centrată pe Persoană; 
- Membru al Asociatiei Institutul pentru Studiul si Tratamentul Traumei. 

 
 

APTITUDINI ȘI 
COMPETENȚE PERSONALE 

 

 - organizare, planificare, analiză și sinteză, inovare, viziune, adaptabilitate, 
managementul timpului, eficiență, orientare spre rezultat, capacitatea de a 
lucra în echipă, seriozitate, dorința de a învăța continuu. 

 
 

ABILITĂȚI   - Limbi străine – Engleză (nivel mediu); 
- Computer – Microsoft Office, Excel; 
- Carnet sofer: Categoria B. 
 

 

- 18-22 septembrie 2006 „Programul de îngrijire a copilului între 0-3 ani”, organizat de Fundaţia Lift 
The Children - Spitalul Alfred Rusescu; 

- 19-20 mai 2006 – Conferinţa internaţională „Dezvoltări actuale în îngrijirea şi educarea persoanelor cu 
probleme din spectrul autist”; 

- 24-25 octombrie 2005 – Seminarul „Intervenţia terapeutică precoce în autism”, susţinut de Director 
Centrul „Mifne” Israel -Hanna Alonim; 

- Martie 2005 – aprilie 2006: supervizare în Analiza Comportamentală Aplicată (ABA) cu specialist 
formator din Israel;  

- Martie 2005 –  Cursul  româno-olandez „Autismul şi Sindromul Down” (strategii şi tehnici moderne de 
intervenţie psihoterapeutică), organizat de „Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutică”; 

- 10-14 ianuarie 2005 – seminar organizat de către Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism cu sprijinul 
Şcolii speciale nr.10 şi al Reninco cu tema schimbării în educaţie şi a educaţiei copiilor cu autism, 
Prof. Dr. Peter Murphy şi Liz Sparling; 

- Septembrie 2004 – participant la conferinţa de scris-citit la adulţi în Europa, organizat de Fiatest; 
- Iulie 2004 – participare la seminarul cu tema „ABA - o nouă şansă pentru copiii noştri - Progam pilot 

pentru ajutorarea copiilor cu autism, organizat de Fundaţia Children In Distress – Copii în Dificultate”;  
- Mai 2004 – Seminarii de logopedie şi kinetoterapie organizate de Institutul de Dezvoltare a Copilului 

în colaborare cu Fundaţia Sera şi Fundaţia Tulane; 
- 2003 – 2004 - Curs de specializare în Evaluarea Psihologică a Copilului şi Adolescentului în cabinetul 

de Consiliere, organizat de SPER. Formatori: Asist. Univ. Drd. Elena Vladislav şi Prof. Psih. Drd. 
Elena Anghel;                                   

- 2000 – 2001  Grup de analiză şi dezvoltare personală şi Grup de formare în terapii creative – 
Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (SPER), Prof.Dr.Iolanda Mitrofan. 

 


