Titiana
Constantin
Informatii Personale

Nume

Constantin,

Titiana

Adresa
Telefon
Email

dermacons@yahoo.com

Data nasterii

29.06.1956

Locul nasterii

Oradea, jud. Bihor

sex

F

Experienta Profesionala

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa

2010 – prezent
Spitalul Arcadia Iasi
Servicii medicale
Medic primar dermato-venerologie, Doctor in Stiinte Medicale
Prestari servicii medicale catre populatie: educatie sanitara, precizare de dia
gnostic, tratament consiliere psihologica, cosmetologie

2006 – prezent
Cabinet Medical Individual „Dr. Titiana Constantin”, Iasi

angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau
sectorului de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate

Servicii medicale, medic colaborator
Medic primar dermato-venerologie, Doctor in Stiinte Medicale
Prestari servicii medicale catre populatie: educatie sanitara, precizare
diagnostic, tratament, consiliere psihologica, cosmetologie

2003 – prezent
Clinica de Dermatologie, Spitalul Clinic Universitar „Sf. Spiridon”, Iasi
Servicii medicale
Medic primar dermato-venerologie, Doctor in Stiinte Medicale
Prestari servicii medicale catre populatie in cadrul garzilor: educatie sanitara,
precizare diagnostic, tratament

1981 – 2006
Centrul Medical Copou, Iasi
Servicii medicale
Medic primar dermato-venerologie, Doctor in Stiinte Medicale
Prestari servicii medicale catre populatie: educatie sanitara, precizare
diagnostic, tratament

1999 – 2009
Facultatea de Medicina Dentara „Sf. Apollonia” – Universitatea „Petre Andrei”,
Iasi
Invatamant
Lector – disciplina de fiziologie; disciplina de dermatologie
Predare cursuri si examinari

1998 - 2008
Asociatia Mutualista Romano-Franceza „Amitie Vital”, Iasi
Servicii medicale

• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Medic primar dermato- venerolog
Prestari servicii medicale catre populatie: educatie sanitara, precizare
diagnostic, tratament

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat

2011- prezent
Universitatea „ Apollonia ” din Iasi

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului
de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Invatamant
Sef de lucrari – Departamentul didactic de medicina generala ( fiziologie,
dermatologie );
Director Departament Didactic de Medicina Generala, Facultatea de Medicina
Dentara, Universitatea „Apollonia” din Iasi
Predare cursuri, examinari, cercetare, indrumator lucrari de licenta, tutore;
Organizarea activitatii DDMG Universitatea „Apollonia” din Iasi

2011 - prezent
Spitalul „ Arcadia „ , Iasi
Servicii medicale
Medic primar dermato- venerolog
Prestari servicii medicale catre populatie: educatie sanitara, precizare
diagnostic, tratament

2008 - prezent
Spitalul „ Sf. Spiridon „ – Clinica Dermatologie, Iasi; Universitatea de Medicina
si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi
Perfectionare medicala continua
Membru in comitetul de organizare anuala al Conferintei de
dermatovenerologie „Gh. Nastase” Iasi
Organizarea conferintei

Studii si cursuri de
Specialitate

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training

2014 mai
Curs Management Medical Modern
Management medical in psoriazis
Diploma de Management Medical, sectiunea Dermatologie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training

2014 mai
Curs de formare continua „Ultrasonografia cutanata”

Metode moderna de explorare cutanata
Diploma de formare continua in specialitatea dermatologie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training

2014 martie
Curs de formare continua „ Noi abordari terapeutice ale pacientelor informate.
O abordare teoretica si practica a diverselor probleme cu care se confrunta specialistii in epoca moderna ‘’
Metode moderne de consult medical si abordari terapeutice
Diploma de formare continua in activitatea medicala

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

2012 martie-iunie
Universitatea „ Apollonia” din Iasi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training

2012 iunie - septembrie
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Program international
de training in dermato-cosmetologie pentru medici romani iunie-septembrie
2012”
Dermato-cosmetica ( laserterapie, refacere volumetrica cutanata prin fillere,
fototerapie, peeling-uri, utilizarea luminii inteligente)
Diploma de atestare-competenta in dermato-cosmetologie

• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

Curs teoretic/practic de „ Psihopedagogie”
Competenta in psihpedagogie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

2006 - 2008
Facultatea de Psihologie – Universitatea „Al.I.Cuza”, Iasi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

1987 - prezent
Societatea Romana de Dermato – Venerologie (1987 – prezent) & Societatea
Europeana de Dermato - Venerologie ( 2004 – prezent )
Dermato-venerologie, medicina estetica, chimie cosmetica, educatie sanitara
antiveneriana
Diplome de participare la cursuri de perfectionare continua - conferinte,
congrese, workshops

Psihologie generala, tehnici de psihoterapie
Diploma de master in Psihoterapie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

1999
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T. Popa”, Iasi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

1994
Spitalul Clinic Dermato-Venerologie „Scarlat Longhin”, Bucuresti

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

1987 - 1990
Clinica Dermato – Venerologie, Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.
Popa”, Iasi
Dermato-venerologie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ sau training
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite
• Numele calificării primite

1975-1981
Facultatea de Medicina Generala, Universitatea de Medicina si Farmacie
„Gr.T. Popa”, Iasi
Discipline clinice si preclinice

Dermato – venerologie, educatie sanitara
Doctor in Medicina

Dermato-venerologie
Medic primar

Medic specialist dermato-venerolog

Diploma de licenta in medicina generala

Competente lingvistice: Engleza – nivel avansat; Franceza – nivel avansat
Competente si abilitati sociale: abilitati de comunicare, spirit de echipa.

Competente si aptitudini organizatorice: capacitate de analiza si sinteza, capacitate de
decizie rapida, capacitate de a mobiliza echipa, capacitate de organizare si coordonare a unui
colectiv, capacitate de a identifica, selecta in ordinea prioritatilor problemele.
Competente si aptitudini tehnice:
competente si aptitudini tehnice dobandite in
activitatea de practica medicala; utilizarea aparaturii medicale – instrumentar de mica chirurgie,
electrocauter, dermatoscop, microscop, laser ablativ si nonablativ, aparat fototerapie, injectari
pentru refacerea volumelor cutanate (fillere), peeling-uri, injectari de toxina botulinica, utilizarea
tipurilor de lumina inteligenta, etc.; competente si aptitudini dobandite in abordarea
psihoterapeutica a unei maladii.
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: operare PC (Word, EXCEL,
POWERPOINT); experienta in documentare/cercetare academica pe Internet.
Competente si aptitudini artistice:
Pictura.

absolventa a Scolii Populare de Arta iasi – sectia

Alte competente si aptitudini: 2008 - pana in prezent membru in Comitetul de organizare
al Conferintei Regionale “Zilele Gh. Nastase” Iasi.
Permis de conducere: categoria B.

