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Simona Maria Vlădica (Barb)

INFORMAŢII PERSONALE

SIMONA MARIA VLĂDICA (BARB)

Sector 1, Bucuresti
0752.231.573
simona.vladica@sanatateamediagroup.ro;
simonamariavladica@gmail.com
www.simonamariavladica.ro

Sexul Feminin| Data nasterii: 11.07.1979
Naţionalitatea – romana

POZIŢIA PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ:

Reprezentatul Corpului Profesional al Mediatorilor din Ilfov de pe lângă
Curtea de Apel Bucuresti;

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

In prezent:

 Lector Universitar titular – Facultatea de Psihologie,
Universitatea Ecologică din Bucureşti;
Competenţe academice:
Discipline – seminar şi laborator
- Psihologia personalităţii;
- Bazele teoretice ale evaluării psihologice;
Discipline – curs şi seminar
- Didactica predării specialităţii;
- Consiliere educaţională şi în carieră ;
 Director General Sănătatea Media Group,
companie de PR&Comunicare, Productie video si
Organizare de Evenimente;
 Mediator autorizat în cadrul Societăţii Civile Profesionale
de Mediatori “Vlădica şi Asociaţii”;
 Coordonator proiect: www.exploremedicinetv.com,
prima televiziune online dedicată educației medicale
folosind mijloace moderne de instruire – materiale
didactice video, e-learning;
 Vicepresedinte – Societatea Romana de Arsuri Pediatrice
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Perioada 2012 - 2015

Simona Maria Vlădica (Barb)

 Organizator şi Moderator - eveniment adresat
magistraţilor judecători din România “Necesitatea
expertizei psihologice a copilului și familiei in procesul
de stabilire a condițiilor exercitarii autoritații
parintești”, 4 aprilie 2014, în parteneriat cu Tribunalul
Bucureşti şi Institutul de Psihologie Judiciară;
 Organizator si moderator eveniment: “Primul curs
international de arsuri la copii – Burns in children”, 8-10
mai 2014, Hotel Crowne Plaza;
 Organizator si moderator eveniment adresat avocatilor,
magistraţilor judecători, mediatorilor şi experţilor
psihologi “Lansarea Tabloului Experţilor Psihologi.
Necesitatea utilizării expertizei psihologice în justiţie”,
28 mai 2014, în parteneriat cu Tribunalul Bucureşti,
Institutul de Psihologie Judiciară şi Baroul Ilfov;
 Organizator eveniment Cel de-al VIII-lea Congres
Naţional de Istoria Medicinei şi a Farmaciei, 26-28 iunie
2014, Hotel Howard Johnson
 Organizator
şi
moderator
eveniment
adresat
magistraţilor judecători şi procurori, mediatorilor din
toată ţara, consilierilor juridici şi avocaţilor “Bune practici
în mediere – Impactul Deciziei Curţii Constituţionale
asupra Medierii”, 3 iulie 2014, Tribunalul Bucuresti;
 Organizator conferinţă de presă eveniment “O şansă pentru
bolnavii de cancer din România - proiectul RomCan Coordonator proiect – U.M.F “Carol Davila” în colaborare cu
Universitatea din Reykjavik, Organizaţia de Cercetare deCODE
Genetics din Islanda și Institutul Național de Sănătate
Publică, 5 septembrie 2014;
 Organizator
şi
moderator
al
Conferinţei
interactive „Bebe Sanatos”, octombrie 2014, în
parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sector 5, Bucureşti ;
 Organizare conferinţă de presă la finalizarea proiectului:
“Realizarea și implementarea unui sistem spitalicesc
informatic și informațional integrat la Grigore Alexandrescu”,
cod SMIS 38083, 22 decembrie 2014, Spitalul Clinic de
Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”;
 Organizator şi moderator al evenimentului de premiere
în domeniul sănătăţii: “Gala Sănătăţii” in parteneriat cu
Primăria Sectorului 5: 18 decembrie 2014;
 Purtător de cuvânt al Universității de Medicină și
Farmacie “Carol Davila” București: 2012 – 2014;

Curriculum Vitae

Simona Maria Vlădica (Barb)

Perioada 2009 - 2013:
Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor
conferinţe, inclusiv ca moderator:
 Organizator şi moderator al evenimentului de premiere
în domeniul sănătăţii: “Gala Sănătăţii”, editiile 2008,
2009, 2011, 2012; 2014;
 Organizator şi moderator al Conferinţei interactive „Bebe
Sanatos”, partener Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului sec. 5, Bucureşti, septembrie 2013;
 Organizarea unei conferinţe de presă pentru evenimentul
„Update in Immunogenetics and Histocompatibility”,
editia a IV –a, Hotel Hilton, 25 – 27 iunie 2013;
 Organizarea unei conferinţe de presă pentru evenimentul MANOSMED – Curs Internaţional de Mastologie - „Breast
Cancer - From Basic Science To Basic Management”,
Universitatea Titu Maiorescu, 15-17 mai 2013;
 Organizarea unei conferinţe de presă pentru evenimentul
– Cursul “Hands On”, Societatea Romana de
Neurochirurgie, Institutul National de Medicină Legală
“Mina Minovici”, 5-7 iulie 2013;
 Organizator şi Moderator eveniment “Malpraxis medical
– cauze şi soluţii juridice”, Palatului Camerei de Comerţ
şi Industrie a României, în parteneriat cu
www.juridice.ro, 31 octombrie 2013;
 Organizator şi moderator al Conferinţei “Avocatul
Medicului”, Palatul Parlamentului - Comisia de Sanatate,
www.avocatulmedicului.ro, 30 martie 2012;
 Organizator şi moderator al “Conferinţei Naţionale a
Pacienţilor”, www.infopacienti.ro, 14-16 iunie 2012;
 Preşedintele Comitetului Ştiinţific al portalului Explore
Medicine TV – www.exploremedicinetv.com, lansat in
nov 2010;
 Co-organizator, cu Universitatea de Medicina și Farmacie
“Carol Davila” București a Primului Congres Internațional
“SANABUNAINT – Sănătate – Alimentație – Bunăstare”,
15-17 octombrie 2011, Brașov;
 Organizator şi moderator al conferinţei „Legislaţia, aliat
sau duşman al pacienţilor din România”,13 martie 2011;
 Organizator şi moderator al Conferinţei interactive „Bebe
Sanatos”, iulie 2010 - www.bebesanatos.ro
 Organizator şi moderator al “Conferinţei Naţionale a
Pacienţilor” martie 2010 - www.infopacienti.ro;
 Organizator şi moderator al Conferinţei interactive „Bebe
Sanatos”, mai 2009 ;
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2011:
-

Director executiv - Fundația ELBE, ONG - asigură
îngrijirea bătrânilor și bolnavilor la domiciliu;

-

Fondator si Director - prima televiziune online dedicată
exclusiv sănătăţii – SănătateaTv – televiziunea
oamenilor sănătoşi - www.sanatateatv.ro;

Perioada 2007 – 2010:

Perioada iunie - august 2007:
-

Realizatoarea şi prezentatoarea emisiunii „Medicina
Azi”, televiziunea „Good Life Channel”, Televiziunea
Good Life Channel – Set Up Media, Bucureşti;

Perioada septembrie - noiembrie 2006:
-

Realizatoarea şi prezentatoarea emisiunii „Amprente”,
Televiziunea Flux Tv, București;

Perioada martie - iunie 2006:
-

Editor general - Jurnalul de ştiri de la ora 20:00 Televiziunea Flux Tv, Bucureşti
Prezentarea Jurnalului de ştiri de la ora 22.30, de luni
până joi, având un invitat cu care se dialoga pe
domeniului abordat: social, economic, politic şi cultural;

Perioada noiembrie 2004 - iunie 2005:
-

Specialist în Relaţii Publice, Societatea Română de
Televiziune, Departamentul de Comunicare şi
Reprezentare, Bucureşti

-

Educatoare – Activităţi educaţionale cu o grupă de 26 de
copii (6-7 ani), Bucureşti, Grădiniţa Nr. 64 “Floare de
Colţ”, Bucureşti, educatoare titulara – prin concurs
(nota 9,27);

-

Educatoare – Activităţi educaţionale cu o grupă de 22 de
copii (3 ani), Cluj-Napoca, Grădiniţa Nr. 13;

Perioada 2001-2004:

1999:
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Studii universitare:
DOCTOR ÎN PSIHOLOGIE, Universitatea Bucureşti, Şcoala Doctorală
de Psihologie, cursuri de zi, cu Teza de doctorat: „Atitudinea fata
de maternitate a femeilor cu sterilitate”, 2013;
Diploma de Master - “Managementul Educațional în Cultura de
Securitate”; cursuri de zi, Academia Națională de Informații “Mihai
Viteazul”, București, 2008 – 2010;
Diploma de Master – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea din Bucureşti, curs de zi fără taxă, 2006 – 2008;
Studii superioare la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea din Bucureşti, România; curs de zi fără taxă, 1999 –
2003;

Studii medii:
1995-1999 – Diplomă de Bacalaureat - Specializarea învăţătoare-educatoare,
Colegiul Pedagogic “Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca;

ALTE STUDII/ACREDITARI:
Manager de proiect pentru fonduri europene, Institutul European din România,
București , Feb 2010;
Cursuri de formare Mediator Autorizat, feb-martie 2013;
Formator de formatori, COD COR 242402 conform ANC (Autoritatea Nationala
pentru Calificari), Nov. 2014;

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba romana

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

VORBIRE

Citire

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Bine

bine

bine
Limba engleza

BINE

BINE
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Competenţe
organizaţionalemanageriale

Competenţe
informatice

Permis de conducere

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Simona Maria Vlădica (Barb)

▪ leadership
▪ prelucrarea informatiilor
▪ elaborarea deciziilor
▪ angajarea in relatii interpersonale
▪ purtator de cuvant
▪ mediator

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

▪ categoria B
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Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

Simona Maria Vlădica (Barb)

Afilierea la organizaţii profesionale interne şi internaţionale:
▪ Membru al “International Parental Alienation Study Group (PASG)”;
▪ Membru titular al “International Society for Interpersonal Acceptance
and Rejection”;
▪ Vicepresedinte – “Societatea Română de Arsuri Pediatrice”;
▪ Membru fondator al primei televiziuni online dedicată exclusiv sănătăţii,
www.sanatateatv.ro
▪ Membru fondator al primei televiziuni online dedicată educaţiei medicale
continue cu suport didactic video: www.exploremedicinetv.ro / .com;
▪ Iniţiator al proiectului “Avocatul Pacientului”;
▪ Iniţiator al proiectului “Avocatul Medicului”;
Activitate didactică:
2012 – indrumător ştiinţific studenţi – pentru sesiunea de comunicări
ştiinţifice a Facultăţii de Psihologie;
2011 – îndrumător ştiinţific studenţi – pentru sesiunea de comunicări
ştiinţifice a Facultăţii de Psihologie;
2010 îndrumător ştiinţific a nouă comunicări prezentate de studenţi, la
sesiunea de comunicări ştiinţifice;
2009 îndrumător ştiinţific a cinci comunicări prezentate de studenţi, la
sesiunea de comunicări ştiinţifice;
2008 îndrumător ştiinţific a trei comunicări prezentate de studenţi, la
sesiunea de comunicări ştiinţifice;
2007 îndrumător ştiinţific a cinci comunicări prezentate de studenţi la
sesiunea de comunicări ştiinţifice;
2002 Coordonatoarea proiectului de sponsorizare a grădiniţei “Floare
de Colţ”, Bucureşti;

Activitate ştiinţifică:
Participări la conferinţe, sesiuni de comunicări științifice / Publicaţii:
"Aspecte practice privind recunoasterea alienarii parentale de catre Instantele de judecata" –
Autor: Lector univ. Dr. Simona Maria Vlădica - Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de
Psihologie, Universitatea Ecologica, Bucuresti, aprilie 2015;
"Psychological care and counseling of paediatric burns" - Autor: Lector univ. Dr. Simona Maria
Vlădica - Congresul International “Congressis 2015”, Iasi, Romania, 2-5 aprilie 2015;
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"Impactul emotional al infertilității asupra femeii și relația medic-pacient-psiholog" - Autor: Lector
univ. Dr. Simona Maria Vlădica - Congresul National pentru Studenti si Tineri Medici, 19-22 martie
2015, Bucuresti;
“Parental Alienaton—A Form of Emotional Abuse”, Autor: Lector univ. Dr. Simona Maria Vlădica –
5th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, Chisinau, Moldova – 24-27
iunie 2014;
“Alienarea parentală”, Autor: Lector univ. Dr. Simona Maria Vlădica, articol apărut în Tabloul
Experţilor Psihologi, ediţia a II-a, 2014;
“Alienarea parentală şi suferinţa emoţională a minorilor” – Autor: Lector Univ. Dr. Simona Maria
Vlădica, prezentare susţinută în cadrul evenimentului „Necesitatea utilizării expertizei psihologice
în justiţie”, Tribunalul Bucureşti, 28 mai 2014;
“Necesitatea consilierii psihologice a minorului şi a părintelui alienator, în cazul identificării
sindromului de alienare parentală” Autor: Lector Univ. Dr. Simona Maria Vlădica, în cadrul
evenimentului “Necesitatea expertizei psihologice a copilului şi familiei în procesul de stabilire a
autorităţii părinteşti”, Tribunalul Bucureşti, aprilie 2014;
“Children's emotional distress after a burn injury”, Autor: Lector univ. Dr. Simona Maria Vlădica,
articol apărut în volumul de rezumate al Primului Curs Instructiv “Burns in children”, 8-10 mai
2014, Bucureşti;
“Conferinţa Naţională a Mediatorilor” – participare eveniment organizat de Consiliul de Mediere,
noiembrie 2013;
“Armonizarea intereselor părinților cu interesul superior al copilului” – participare workshop
organizat de Asociaţia Colegiul Mediatorilor – iunie 2013;
“Stimularea dezvoltării memoriei şi creativităţii prin intermediul jocului”, Autor: Lector univ. Dr.
Simona Maria Vladica – Conferinta “Bebe Sănătos”, editia a IV-a, Bucuresti, 2013;
“Nevoia de afecţiune a bebeluşului”, Autor: Dr. Simona Maria Vladica – publicat în revista
“Ghidul Bebe Sănătos”, septembrie 2013, pag. 122;
“Interpretarea limbajului non-verbal al bebeluşilor”, Autor: Dr. Simona Maria Vladica,
publicat in revista “Ghidul Bebe Sănătos”, septembrie 2013, pag. 128;
“Viața după primirea diagnosticului de infertilitate, trăiri și complexe psiho-sociale ale
cuplului”, Autori: Simona Maria Vlădica si Prof. Univ. Dr. Ruxandra Rășcanu, Conferinta
Nationala a Pacientilor, 14-16 iunie 2012;
“New media, metoda de învățare a viitorului – Aplicație metodă de educație medicală cu
ajutorul imaginilor video”, Autor: Simona Maria Vlădica, Congresul Internațional de
Psihologie, 25 – 27 mai – Sibiu 2012;
“Attitudinal and emotional structures specific for infertile women”, Autor: Ruxandra
Rascanu, Co-autor: Simona Vladica, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol 33,
ELSEVIER, ISSN: 1877-0428, martie 2012;
“Aspecte psiho-clinice ale bolnavilor cu obezitate morbidă”, Lector univ. drd. Simona Maria
Vlădica, Conf. univ. dr. Laurențiu Belușică, Primul Congres Internațional SANABUNAINT –
Sănătate – Alimentație – Bunăstare, 15-17 octombrie 2011;
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“La relation orthodontiste – enfants ayant des problemes dentaires – plus qu’un problem
cosmetique ou medical”; Autor: Simona Maria Vladica, Revue de la Rencontre Internationale
de l’Orthodontie Francophone, Bucarest, 8-11 septembre 2011, ISSN 1843-6755;
“Aspecte psihologice ale relatiei medic –parinte in ingrijirea nou-nascutului prematur”,
Autor: Simona Maria Vlădica, Congresul National de Neonatologie 2011 cu participare
internationala, 16-18 septembrie 2011;
“Frumuseţea de la psihic la somatic”, drd. Simona Maria Vladica , Health & Beauty Expo, 27
noiembrie 2011;
“Atitudini pozitive la femeile sterile versus inteligenţa emoţională”; in vol Inteligenţa
emoţională – abordări multidisciplinare, drd. Simona Maria Vladica, Ed Psihomedia, ISBN
978-606-557-039-9, pag. 76 - aprilie 2011;
“Comunicarea dintre mamă şi copil – condiţie a dezvoltării psihice optime a copilului”, Autor:
drd. Simona Maria Vlădica, Health & Beauty Expo, 3 aprilie 2011;
“Plânsul la bebeluşi”, Autor: drd. Simona Maria Vlădica, Conferinţa „Bebe Sănătos”- Iulie
2010;
“Implicaţiile naşterii prin cezariană asupra mamei”, Autor: drd. Simona Maria Vlădica,
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Psihologie, Universitatea Ecologică, Aprilie
2010;
“Implicaţiile naşterii prin cezariană asupra mamei”, în volumul Ecologica Universitaria –
Analele Universităţii Ecologice din Bucureşti, Ecological University Press, 2010;
“Perspective asupra comunicării medic-pacient”, Autor: drd. Simona Maria Vlădica,
Conferinţa Naţionala a Pacienţilor, Martie 2010;
“Mental, psihologic şi naţional în Geopolitica Europei de S-E”, Autor principal: drd. Simona
Maria Vlădica, co-autor Prof. Univ Dr. C. Onisor, Analele Academiei Naţionale de Informaţii,
Nr. 3-4 / 2009 – (aparut in 2010);
“Infrastructuri critice – de la teorie la practică”, autor principal C. Onisor, Co-autor Simona
Vladica - 2009 (aparut in 2010), Analele Academiei Naţionale de Informaţii, Nr. 3-4 / 2009;
“Modalităţi de comunicare în cuplu”, lucrare susţinută la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a
Facultăţii de Psihologie, Universitatea Ecologică, Aprilie 2009;
“Modalităţi de comunicare în cuplu”, Autor: drd. Simona Maria Vlădica, în volumul Ecologica
Universitaria – Analele Universităţii Ecologice din Bucureşti, Ecological University Press,
2009;
„Uniunea Europeana şi serviciile de informaţii”, Autor: Simona Maria Vlădica, lucrare
susţinută în cadrul Celei de-a XV –a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice „Guvernare, Securitate
şi inteligenţă în secolul XXI”, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Noiembrie
2009;
„Comportamentul sugarului şi al copilului mic”, Autor: Simona Maria Vlădica, Conferinţa
„Bebe Sănătos”, Mai 2009;
„Dezvoltarea inteligenţei la bebeluş”, Autor: Simona Maria Vlădica, Conferinţa „Bebe
Sănătos”, Mai 2009;
„Tipurile psihologice la fraţi – studiu comparativ”, lucrare susţinută în cadrul sesiunii de
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comunicări ştiinţifice a Şcolii Doctorale de Psihologie din Bucureşti, Autor: drd. Simona
Maria Vlădica, Mai 2009;
„Dezvoltarea psihică a sugarului”, Autor: Simona Maria Vlădica, Conferinţa „Bebe Sănătos”,
Mai 2009;
„Jocul la sugari”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe Sănătos”, Mai 2009;
„Personalitatea bebeluşului”, Conferinţa „Bebe Sănătos”, Mai 2009;
„Prevenirea depresiei postpartum”, Autor: Simona Maria Vlădica, Conferinţa „Bebe
Sănătos”, Mai 2009;
„Regimul de viaţă al sugarului”, Autor: Simona Maria Vlădica, Conferinţa „Bebe Sănătos”,
Mai 2009;
„Relaţiile afective ale copilului cu părinţii”, Autor: Simona Maria Vlădica, lucrare susţinută în
cadrul Conferinţei „Bebe Sănătos”, Mai 2009;
„Limbajul Bebeluşului”, Autor: Simona Maria Vlădica, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei
„Bebe Sănătos”, Mai 2009;
„Dezvoltarea psiho motorie a sugarului”, Autor: Simona Maria Vlădica, lucrare susţinută în
cadrul Conferinţei „Bebe Sănătos”, Mai 2009;
“Cum să depăşim conflictele în cuplu”, Autor: Simona Maria Vlădica, lucrare prezentată la
“Body Mind & Spirit Festival”, Bucureşti, Aprilie 2009;
“Starea de maternitate – esenţă a vieţii psihice”, Autor: Simona Maria Vlădica, lucrare
prezentată Ia Atelierul de Psihologie “Psihologia şi arta de a iubi”, Constanta, Februarie
2009;
“Puterea creatoare a gândului”, Autor: Simona Maria Vlădica, lucrare susţinută în cadrul
Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Facultatii de Psihologie, Universitatea Ecologică,
Bucureşti, Mai 2008;
“Sinuciderea, un paradox?!”, proiect susţinut în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice
organizată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Cognitive, Universitatea Ecologică,
Bucureşti, Mai 2007;
“Între îndrăzneală şi tupeu”, Revista “Aspiraţii”, nr.3/1997, Cluj-Napoca, Martie 1997;
“Expresii celebre”, Revista “Aspiraţii”, nr. 4/1997, Cluj-Napoca, Iunie 1997;
“Interviu cu profesorii noştri – elevii de ieri, elevii de astăzi”, Revista “Aspiraţii”, nr. 5/1998,
Cluj-Napoca, Ian. 1998;

Publicatii online:
• “De la psiholog culese… pentru luna a noua de
sarcină” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/de-la-psiholog-culese-pentru-luna-a-noua-desarcina/;
• “Gânduri pentru mame, de la o mama”. http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/ganduripentru-iname-de-la-o-mama/
• “Cum îl convingem pe cel mic să meargă la
culcare” http://www.sanatateatv.ro/articole/copii/cum-il-convingem-pe-ccl-mic-sa-mearga-la-
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culcare/
• “Strategii pentru înlăturarea fricii de şcoală, la şcolarul
mic” http://www.sanatateatv.ro/articole/copii/cum-il-facem-pe-copil-sa-depaseasca-teama-de-amerge-la-scoala/
• “Bărbaţii, sexul şi întrebările femeilor” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-si-sex/barbatiisexul-intrebarile-femeilor/
• ”Disfuncţia erectilă – între psihic şi somatic” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-sisex/disfunctia-erectila-psihic-somatic/
• “Experimentează sexualitatea pe perioada sarcinii” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-sisex/sexualitate-sarcina/
• “Beneficiile neştiute ale sexului” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-si-sex/beneficiilenestiute-ale-sexului/
• “Problematica relaţiilor în cuplu” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-si-sex/cum-sadepasesti-conflictele-in-cuplu/
• “Cum învingem monotonia în cuplu” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-si-sex/cuminvingem-monotonia-in-cuplu/
• “Cum depăşim problemele de cuplu după naşterea
copilului” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-si-sex/cum-depasim-problemcle-de-cupludupa-nasterea-bebelusului-/
• “Cuplul modern: ea în vârstă, el tânăr…” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-si-sex/cuplulmodern-ea-in-varsta-el-tanar/
• “Parafilia – comportamentul sexual deviant” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-sisex/parafilia-comporlamentul-sexual-deviant/
• „Flacăra pasiunii în cuplu” http://www.sanatateatv.ro/articole/cuplu-si-sex/cum-sa-reaprinziflacara-pasiunii-/
• “Afectivitatea şi stresul pe perioada
sarcinii” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/afectivitate-stres-in-sarcina/
• “Adolescenţii şi importanţa educaţiei
sexuale” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/adoiescentii-si-importanta-educatiei-sexuale/
• “Depresia postnatală” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/depresia-postnatala/
• “Râsul, secretul unui organism sănătos” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/rasulsecretul-unui-organism-sanatos/
• “Tulburarea obsesiv – compulsivă” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/ce-inseamnatulburarea-obsesiv-compulsiva/
• “Ipohondria sau teama de a nu fi
bolnav” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/ipohondria-sau-teama-dc-a-nu-fi-bolnav/
• “Auto-mutilarea – formă de eliminare a tensiunii
nervoase” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/auto-mutilarea-forma-de-climinare-atensiunii-nervoase/
• “Anhedonia – imposibilitatea de a simţi
plăcere” http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/anhedonia—imposibilitatea-de-a-simti-
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placere/
•” Minunea de a fi trei” – http://www.sanatateatv.ro/articole/parinti/minunea-de-a-fi-trei/
• “Rolul tatălui in creşterea copilului” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Intre iubire şi agresivitate” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Neincrederea in relaţia de cuplu” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Sa raţionam diferit” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Anxietatea şi atacul de panică” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Despre iubire, pur şi simplu” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Rolul tatălui în sala de naşteri” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Gelozia” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro
• “Comunicarea cu adolescenţii” – publicaţie online – www.sanatateatv.ro

Premii şi distincţii
 Premiul Excellence Awards pentru proiectul didactic Explore Medicine TV condus de
Simona Vlădica primit în cadrul conferinţei cu participare internaţională “Next EHealth”,
2014;
 Premiul Special al Juriului inmanat de presedintele Comisiei de Jurizare, la “Gala Sanatatii”,
2012 si “Gala Sanatatii” 2014.
 Premiul “Carol Davila”, oferit de Rectorul Universitatii de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila”, Bucureşti, primit de Simona Vlădica în numele SănătateaTV pentru activitatea
jurnalistică desfăşurată în domeniul medical – Zilele Univeristăţii de Medicină şi Farmacie
“Carol Davila”, oct 2009;

