Curriculum Vitae

Date personale:
Titlul ştiinţific şi cel academic: Lector Universitar,
DOCTOR ÎN PSIHOLOGIE
Nume: VLĂDICA
Prenume: SIMONA MARIA
Data naşterii: 11.07.1979
Locul naşterii: CÂMPENI, jud. ALBA
Naţionalitatea: română
Telefon: 0752.231.573
Email: dr.simonavladica@gmail.com

Studii
Studii universitare:
2013 – DOCTOR ÎN PSIHOLOGIE, Universitatea Bucureşti, Şcoala Doctorală de
Psihologie, cursuri de zi;
Teza de doctorat: „Atitudinea față de maternitate a femeilor cu sterilitate”;
2008 – 2012 - Doctorand Universitatea București, Școala Doctorală de Psihologie,
cursuri de zi;
2008 – 2010 - Diploma de Master - “Managementul Educațional în Cultura de
Securitate”; cursuri de zi, Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”,
București;
2006 – 2008 – Diploma de Master – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea din Bucureşti, curs de zi fără taxă;
1999 – 2003 - Studii superioare la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea din Bucureşti, România; cursuri de zi, fără taxă;
Studii medii:
1995-1999 – Diplomă de Bacalaureat - Specializarea învăţătoare-educatoare, Colegiul
Pedagogic “Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca.
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ALTE STUDII / ACREDITARI:
Formator de formatori, COD COR 242402 conform ANC (Autoritatea Națională pentru
Calificări), NOV. 2014;
Manager de poiect pentru fonduri europene, Institutul European din România,
București - Feb 2010;
Expert în domeniul de activitate al ANMCS (Autoritatea Națională de Management al
Calității în Sănătate) - din 2015 – prezent;
Activitate profesională:
Experienţa profesională şi alte competenţe: manageriale, editoriale, didactice şi
ştiinţifice:
In prezent:
 Lector Universitar titular – Facultatea de Psihologie, Universitatea Ecologică
din Bucureşti;
 Reprezentant (ales) al Corpului Profesional al Mediatorilor de pe langa
Curtea de Apel Bucuresti, perioada 2015-2019;
 Mediator autorizat în cadrul Societăţii Civile Profesionale de Mediatori
“Vlădica şi Asociaţii”;
 Director General Sănătatea Media Group, companie de PR&Comunicare,
Producție video și Organizare de evenimente;
 Coordonator și inițiator proiect didactic: www.exploremedicinetv.com, prima
televiziune online dedicată educației medicale folosind mijloace moderne de
instruire – materiale didactice video, e-learning;
 Vicepreședinte – Societatea Română de Arsuri Pediatrice;
 Presedinte – Asociatia Arta Proiectelor Inovatoare in Sanatate, Educatie si
Turism (A.P.I.S.E.T.).
Anul 2018:
 Speaker: Conferinta Internationala privind custodia comuna 2018, cu
tema "Positive and negative aspects in Romanian legislation and judicial
practice regarding to parental alienation", 22-23 noiembrie 2018, Strasbourg,
Franta;


Speaker: Conferinta “Alienarea parentala : de la teorie la practica”, 18
octombrie 2018, Tribunalul Bucuresti;



Speaker: Conferinta “Avantajele Medierii”, 12 octombrie 2018, Penitenciarul
Bucuresti-Rahova
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Participare: Conferinta “Autoritatea parinteasca”, acreditata de INPPA cu
puncte de pregatire profesionala, 10 octombie 2018, Facultatea de Drept,
Universitatea Bucuresti;



Speaker: Seminarii – “Alienarea parentala – forma de abuz psihologic sever
asupra copilului – implicatii in luarea deciziilor instantelor privind exercitarea
autoritatii parintesti” si “Aspecte practice privind audierea minorilor
implicati in procedurile judiciare (minorul victima, martor sau agresor)”, 27
septembrie 2018, Institutul National al Magistraturii;



Speaker: Conferinta internationala “Landmark Legal and Mental Health
Conference. Moving Upstream – Addressing the problem of parental alienation in
Europe”, cu tema “Comparative case studies in legal management. Lessons
from Romania: What difference does it make when PA (parental alienation) is
criminalised?”, 30-31 august 2018, Londra, Marea Britanie;



Speaker: A 2-a editie a Conferintei Internationale despre alienarea parentala “To
reject a parent – when is it resonable and when is it not”, cu tema “Parental
Alienation – A Form of Severe Child Psychological Abuse: Implications for the
Decision-Making of the Courts on the Exercise of Parental Authority”, 24-25
august 2018, Stockholm, Suedia;



Speaker si moderator: Conferinta “Alienarea parentala in practica
parchetelor”, 28 iunie 2018, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si
Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, Bucuresti;
 Speaker: 6 th EFCAP Congress, cu tema “Criminal liability of the parent who
psychologically abuses his/her child – practice of prosecutor’s offices from
Romania regarding to the suing of alienating parent”, 20-22 iunie 2018,
Venetia, Italia;
 Speaker: 7th International Congress on Interpersonal Acceptance and
Rejection, cu tema "How do courts deal with parental alienation in Romania",
15-18 mai 2018, Atena, Grecia;
 Speaker: Sesiunea de comunicari stiintifice - Facultatea de Psihologie,
Universitatea Ecologica, cu tema "Abuzul emotional si neglijarea copiilor pe
durata unui proces de divort in instanta", 3 aprilie 2018, Bucuresti;
 Speaker si moderator: Seminar “Alienarea parentala sau nu?”, 15 martie
2018, Institutul National al Magistraturii, Bucuresti.
Anul 2017:
 Speaker: Seminar formare continua pentru procurorii militari si procurorii civili,
cu temele: "Aspecte practice privind audierea minorilor implicati in
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procedurile judiciare (minorul victima, martor sau agresor)" si "Procedura
medierii - elemente practice pentru magistratii procurori", 17-18 noiembrie
2017, Timisoara;
Speaker si organizator: Conferinta "Siguranta pacientului, protectia si
raspunderea medicului. Modalitati de abordare si interpretare a malpraxisului
medical", cu tema "Utilitatea consilierii psihologice a medicilor ca modalitate de
preventie a malpraxisului medical versus consilierea psihologica a pacientilor",
31 octombrie 2017, Bucuresti;
Formator: Conferința "Alienarea părintească - o formă de abuz psihologic
sever asupra copilului, implicații în luarea deciziilor instanțelor judecătorești
asupra exercitării autorității părintești", 13 septembrie 2017, Institutul
Național al Magistraturii, Bucuresti;
Speaker: XXXVth International Congress on Law and Mental Health, cu tema
“Mediation and psychological counseling for separated parents as a way to
reduce the risk of parental alienation debut”, 9-14 iulie, 2017, Praga, Cehia;
Speaker: Simpozionul “Victor Babes”, “Medicina multidisciplinara, un concept
mereu de actualitate. 18 ani de experienta in CDT “Victor Babes”, cu tema
“Consilierea psihologica pre si post operator. Componenta esentiala in reusita
actului medical”, 15-16 iunie 2017, Bucuresti;
Speaker: Seminarul cu tema “Medierea – instrument modern de lucru pentru
judecatori si procurori”, 9 iunie 2017, Baia Mare, Maramures;
Participare la congresul “International Conference on Shared Parenting”, 2930 mai 2017, Boston;
Speaker: Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Psihologie,
Universitatea Ecologica, cu tema: “Rolul si rostul psihologiei în procedura
medierii în cazurile de divorţ cu copii”, 5 aprilie 2017, Bucuresti;
Speaker: Conferinta "Medierea - necesitate pentru o Romanie Europeana", cu
tema: "Medierea ca activitate profesionala de interes public cu rol major în
degrevarea Instanțelor/Parchetelor", 17-18 februarie 2017, Bistrita;
Formator colaborator extern - Institutul National al Magistraturii – septembrieoctombrie 2017.

Anul 2016:
 Speaker: Eveniment aniversare 26 de ani de la înființarea Universității Ecologice
din București, workshop cu tema „Procedura audierii în Instanță a minorilor
abuzați emoțional. Aspecte practice”, 04 aprilie 2016, București.
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Speaker: Conferinta “Malpraxisul medical. Răspunderea medicului și problemele
sistemice”, cu tema: “Malpraxisul medical. Proces în instanță sau mediere!?”,
11 octombrie 2016, Capital Plaza Hotel, București;
Speaker: Seminar profesional “Utilizarea metodelor de profilaj în investigarea
criminalistică”, cu tema: “Aspecte practice privind încheierea acordului de
mediere dintre autor și victimă – repararea răului făcut”, 21-23 septembrie 2016,
Alba Iulia;
Speaker: Școala de vară “Dispute Resolution” - ELSA, cu tema: “Medierea –
instrument modern de soluționare a conflictelor și a litigiilor bancare”, 19-27
iulie 2016, Poiana Brașov;
Speaker: Conferinta „Medierea – o necesitate a secolului 21”, cu tema „Direcții
de acțiune în mediere și relația mediatorilor cu sistemul judiciar”, 17-19 iunie
2016, Campulung Moldovenesc;
Speaker: Next eHealth Generation cu tema “Interconectarea platformelor de
cercetare, istoricul și educația pacientului și impactul asupra sistemului de
sănătate din România”, 21 aprilie 2016, București;

Perioada 2012 – 2015:
 Speaker: „ Psychological counselling and mediation – binding elements that
can lead to reduction / cessation of conflict between parents undergoing
divorce”, International Conference on Shared Parenting, 9-12 Decembrie 2015,
Bonn, Germania;
 Formator colaborator extern - Institutul National al Magistraturii – anul 2015;
 Speaker: „Best practices for communicating with children”, Seminar: The
Rights of the Child in Practice: Exploring a Multidisciplinary Approach to ChildFriendly Justice in European Law, 7-8 decembrie 2015, Institutul Național al
Magistraturii, București;


Speaker: “Psychological abuse of parents in divorce towards the child –
Parental Alienation”, 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse
and Neglect, 27-30 septembrie 2015, Bucuresti;



Speaker: "Aspecte practice privind recunoașterea alienării parentale de către
Instanțele de judecată", Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de
Psihologie, Universitatea Ecologica, aprilie 2015, Bucuresti;
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Speaker: “Parental Alienation—A Form of Emotonal Abuse”, 5th International
Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, 24-27 iunie 2014, Chisinau,
Moldova;



Speaker seminar Institutul National al Magistraturii - "Justitia pentru minori.
Audierea minorului in procedurile judiciare", cu tema "Ascultarea copilului in
cadrul procedurilor civile si penale",11-12 mai 2015, Bucuresti;



Speaker: “Alienarea parentală şi suferinţa emoţională a minorilor”,
Necesitatea utilizării expertizei psihologice în justiţie, 28 mai 2014, Tribunalul
Bucureşti;



Speaker: “Necesitatea consilierii psihologice a minorului şi a părintelui
alienator, în cazul identificării sindromului de alienare parentală”,
Conferinta: Necesitatea expertizei psihologice a copilului şi familiei în procesul
de stabilire a autorităţii părinteşti, aprilie 2014, Tribunalul Bucureşti;



Formator: Educația Juridică – Program de formare cetățenească în școli,
workshop: Competențe pentru predarea de noțiuni de drept la nivel
preuniversitar, 2-3 octombrie 2015, București;
Speaker: “Medierea și rolul acesteia în degrevarea Instanțelor/Parchetelor”,
Conferinta: Justiția în afara instanțelor: căi alternative de soluționare a
conflictelor, 17 noiembrie 2015, Universitatea de Drept, București;





Organizator, Moderator și Speaker: Avantajele medierii în cauzele penale în care
sunt implicate cadrele medicale - Dezbaterea “Plățile informale în sistemul
sanitar. Obstacole și soluții”, 23 octombrie 2015, Hotel Pullman World Trade
Center, București;



Speaker : “Medierea - aspecte procedurale, anterior și ulterior sesizării
instanței civile și/sau penale” - Programul de formare continuă 2015 Conferința Medierea pentru judecători și procurori, in Proiectul “Consolidarea
capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări
legislative şi instituţionale”, Organizatori: Consiliul Superior al Magistraturii, în
calitate de Promotor de Proiect, în cooperare cu Ministerul Justiției, în calitatea
de Operator de Program pentru Programul RO 24, 22-23 octombrie 2015, Hotel
Royal, Bucureşti;
Organizator şi Moderator eveniment adresat medicilor, magistraților judecători,
avocaților și mediatorilor din România: Conferința “Răspunderea civilă și penală
pentru malpraxisul medical – noi tendințe legislative”, 23 iunie 2015, Bucuresti;
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Organizator și moderator eveniment adresat avocaților, magistraţilor judecători,
mediatorilor şi experţilor psihologi: “Lansarea Tabloului Experţilor Psihologi.
Necesitatea utilizării expertizei psihologice în justiţie”, în parteneriat cu
Tribunalul Bucureşti, Institutul de Psihologie Judiciară şi Baroul Ilfov, 28 mai
2014, Bucuresti;
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”, în
parteneriat cu Tribunalul Bucureşti şi Institutul de Psihologie Judiciară, 4 aprilie
2014, Bucuresti;
Organizator și moderator eveniment – “Primul curs internațional de arsuri la copii
– Burns in children”, 8-10 mai 2014, Hotel Crowne Plaza, Bucuresti;
Organizator eveniment: Cel de-al VIII-lea Congres Naţional de Istoria Medicinei
şi a Farmaciei, 26-28 iunie 2014, Hotel Howard Johnson, Bucuresti;
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 București;
Organizator şi moderator al Conferinţei interactive „Bebe Sanatos”, octombrie
2014, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 5, Bucureşti;
Organizator şi moderator al evenimentului de premiere în domeniul sănătăţii:
“Gala Sănătăţii” în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, 18 decembrie 2014,
Bucuresti;
Organizator conferinţă de presă eveniment “O şansă pentru bolnavii de cancer
din România - proiectul RomCan - Coordonator proiect – U.M.F “Carol Davila”, 5
septembrie 2014, manifestare organizată de Universitatea de Medicină și
Farmacie “Carol Davila” din București în colaborare cu Universitatea din
Reykjavik, Organizaţia de Cercetare deCODE Genetics din Islanda și Institutul
Național de Sănătate Publică;
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”, Bucuresti;
Purtător de cuvânt al Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”
București – 2012 – 2014.

Perioada 2009-2013:
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Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe, inclusiv ca
moderator:


“Armonizarea intereselor părinților cu interesul superior al copilului” workshop organizat de Asociaţia Colegiul Mediatorilor – iunie 2013, Bucuresti;



Organizator şi moderator al evenimentului de premiere în domeniul sănătăţii:
“Gala Sănătăţii”, edițiile 2008, 2009, 2011, 2012; 2014, Bucuresti;
Organizator şi moderator al Conferinţei interctive „Bebe Sănătos”, septembrie
2013, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 5, Bucureşti;
Organizarea unei conferinţe de presă pentru evenimentul - Update in
Immunogenetics and Histocompatibility, editia a IV –a, 25 – 27 iunie 2013, Hotel
Hilton, Bucuresti;







Organizarea unei conferinţe de presă pentru evenimentul - MANOSMED – Curs
Internaţional de Mastologie - „Breast Cancer - From Basic Science To Basic
Management”, 15-17 mai 2013, Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti;



Organizarea unei conferinţe de presă pentru evenimentul – Cursul “Hands On”
organizat de Societatea Română de Neurochirurgie, în perioada 5-7 iulie 2013, la
Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici”, Bucuresti;
Organizator şi Moderator eveniment “Malpraxis medical – cauze şi soluţii
juridice”, 31 octombrie 2013, Palatului Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, Bucuresti, în parteneriat cu www.juridice.ro;
Organizator şi moderator al Conferinţei “Avocatul Medicului”, 30 martie 2012;
Organizator şi moderator al “Conferinţei Naţionale a Pacienţilor” 14-16 iunie
2012 - www.infopacienti.ro, Bucuresti;
Preşedintele Comitetului Ştiinţific al portalului Explore Medicine TV –
www.exploremedicinetv.com;
Organizator, alături de Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”
București a Primului Congres Internațional SANABUNAINT – Sănătate – Alimentație
– Bunăstare, eveniment ce s-a derulat în perioada 15-17 octombrie 2011, Brașov,
Romania;
Organizator şi moderator al conferinţei „Legislaţia, aliat sau duşman al
pacienţilor din România”, 13 martie 2011, Bucuresti;
Organizator şi moderator al Conferinţei interctive „Bebe Sănătos”, iulie 2010 www.bebesanatos.ro, Bucuresti;
Organizator şi moderator al “Conferinţei Naţionale a Pacienţilor” martie 2010 www.infopacienti.ro, Bucuresti;
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Organizator şi moderator al Conferinţei interactive „Bebe Sanatos”, mai 2009,
Bucuresti;
Organizator şi moderator al Conferinţei interctive „Bebe Sanatos”, octombrie
2009, www.bebesanatos.ro, Bucuresti.

Anul 2011
 Director executiv - ONG - îngrijirea bătrânilor și bolnavilor la domiciliu.
Perioada 2007 – 2010
 Fondator și Director - prima televiziune online dedicată exclusiv sănătăţii –
SănătateaTV – televiziunea oamenilor sănătoşi - www.sanatateatv.ro.
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 dialogează 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.
Perioada 2001-2004:
 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).
Anul 1999
 Educatoare – Activităţi educaţionale cu o grupă de 22 de copii (3 ani), ClujNapoca, Grădiniţa Nr. 13.
Afilierea la organizaţii profesionale interne şi internaţionale:




Membru al “American Psychological Association” – din iunie 2015 (APA) ;
Membru al “International Parental Alienation Study Group (PASG)”;
Membru titular al “International Society for Interpersonal Acceptance and
Rejection”;
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Vicepreședinte – “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 / .eu
Iniţiator al proiectului “Avocatul Pacientului”;
Iniţiator al proiectului “Avocatul Medicului”.

Activitate didactică
Competenţe academice:
Discipline – seminar şi laborator
- Psihologia copilului;
- Psihologia experimentala;
- Psihologia personalităţii;
- Bazele teoretice ale evaluării psihologice.
Discipline – curs şi seminar
- Psihologia comunicarii;
- Didactica predării specialităţii;
- Consiliere educaţională şi în carieră;
- Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor.
2018 - indrumător ştiinţific studenţi – pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice a
Facultăţii de Psihologie;
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;
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2002 - Coordonatoarea proiectului de sponsorizare a grădiniţei “Floare de Colţ”,
Bucureşti.
Activitate ştiinţifică:
Participări la conferinţe, sesiuni de comunicări științifice / Publicaţii:
“Conferința Internațională de Psihologie Judiciară și expertiză psihologica”,
Biblioteca Centrala Universitara “Carol I”, Bucuresti, 18-19 iulie 2015;
“Alienarea parentală”, articol apărut în Tabloul Experţilor Psihologi, ediţia a II-a,
2014;
“Avantajele medierii in cazurile de malpraxis medical” – Speaker Lector Univ. Dr.
Simona Vladica – Conferinta “Raspunderea civila si penala pentru malpraxisul medical”,
Hotel Ramada PLAZA, Bucuresti, 23 iunie 2015;
Speaker: “Explore Medicine TV – the most elaborate medical video portal on the
international market in the field”, International Conference Beliefs and Behaviours in
Education and Culture, Timișoara, 25 – 27 iunie 2015;
Speaker: ”Psychological care and counseling of paediatric burns", Congresul
International “Congressis 2015”, Iasi, Romania, 2-5 aprilie 2015;
"Impactul emoțional al infertilității asupra femeii și relația medic-pacient-psiholog",
Congresul National pentru Studenti si Tineri Medici, Bucuresti , 19-22 martie 2015;
“Children's emotional distress after a burn injury”, Lector univ. Dr. Simona Maria
Vlădica, articol apărut în volumul de rezumate al Primului Curs Instructiv “Burns in
children”, Bucureşti, 8-10 mai 2014;
“Conferinţa Naţională a Mediatorilor” – participare eveniment organizat de Consiliul de
Mediere, Bucuresti, noiembrie 2013;
Speaker: “Stimularea dezvoltării memoriei şi creativităţii prin intermediul jocului”,
Lector univ. Dr. Simona Maria Vladica – Conferinta “Bebe Sănătos”, editia a IV-a,
Bucuresti, 2013;
“Nevoia de afecţiune a bebeluşului”, Lector univ. Dr. Simona Maria Vladica – autor
principal, în revista “Ghidul Bebe Sănătos”, Bucuresti, septembrie 2013, pag. 122;
“Interpretarea limbajului non-verbal al bebeluşilor”, Lector univ. Dr. Simona Maria
Vladica – autor principal, in revista “Ghidul Bebe Sănătos”, Bucuresti, septembrie 2013,
pag. 128;
Speaker: “Viața după primirea diagnosticului de infertilitate, trăiri și complexe psihosociale ale cuplului”, Lector univ.dr. Simona Maria Vlădica, Prof.Univ.Dr. Ruxandra
Rășcanu, Conferinta Nationala a Pacientilor, Bucuresti, 14-16 iunie 2012;
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Speaker: “New media, metoda de învățare a viitorului – Metodă de educație medicală
aplicativa cu ajutorul imaginilor video”, Lector univ.dr. 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, Brasov, 15-17 octombrie 2011;
“La relation orthodontiste – enfants ayant des problemes dentaires – plus qu’un problem
cosmetique ou medical”; Revue de la Rencontre Internationale de l’Orthodontie
Francophone, Bucarest, 8-11 septembre 2011, ISSN 1843-6755;
Speaker: “Aspecte psihologice ale relației medic –părinte în ingrijirea nou-născutului
prematur”, Congresul National de Neonatologie 2011 cu participare internationala,
Iasi, 16-18 septembrie 2011;
Speaker: “Frumuseţea de la psihic la somatic”, Health & Beauty Expo, Bucuresti, 27
noiembrie 2011;
“Atitudini pozitive la femeile sterile versus inteligenţa emoţională”; in vol Inteligenţa
emoţională – abordări multidisciplinare, Ed Psihomedia, ISBN 978-606-557-039-9, pag.
76 - aprilie 2011;
Speaker: “Comunicarea dintre mamă şi copil – condiţie a dezvoltării psihice optime a
copilului”, Health & Beauty Expo, Bucuresti, 3 aprilie 2011;
“Plânsul la bebeluşi”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe Sănătos”Bucuresti, Iulie 2010;
“Implicaţiile naşterii prin cezariană asupra mamei”, Sesiunea de Comunicări
Ştiinţifice a Facultăţii de Psihologie, Universitatea Ecologică, Bucuresti, Aprilie 2010;
“Implicaţiile naşterii prin cezariană asupra mamei”, în volumul Ecologica
Universitaria – Analele Universităţii Ecologice din Bucureşti, Ecological University
Press, 2010;
Speaker: “Perspective asupra comunicării medic-pacient”, Conferinţa Naţionala a
Pacienţilor, Bucuresti, Martie 2010;
“Mental, psihologic şi naţional în Geopolitica Europei de S-E”, autor principal, coautor 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, Coautor Simona Vladica - 2009 (aparut in 2010), Analele Academiei Naţionale de
Informaţii, Nr. 3-4 / 2009;

12

“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”, în volumul Ecologica Universitaria – Analele
Universităţii Ecologice din Bucureşti, Ecological University Press, 2009;
„Uniunea Europeana şi serviciile de informaţii”, 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;
Speaker: „Comportamentul sugarului şi al copilului mic”, Conferinţa „Bebe Sănătos”,
Bucuresti, Mai 2009;
Speaker: „Dezvoltarea inteligenţei la bebeluş”, Conferinţa „Bebe Sănătos”, Bucuresti,
Mai 2009;
„Tipurile psihologice la fraţi – studiu comparativ”, lucrare susţinută în cadrul sesiunii
de comunicări ştiinţifice a Şcolii Doctorale de Psihologie din Bucureşti, Mai 2009;
Speaker: „Dezvoltarea psihică a sugarului”, Conferinţa „Bebe Sănătos”, Bucuresti, Mai
2009;
„Jocul la sugari”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe Sănătos”, Bucuresti,
Mai 2009;
„Personalitatea bebeluşului”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe Sănătos”,
Bucuresti, Mai 2009;
„Prevenirea depresiei postpartum”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe
Sănătos”, Bucuresti, Mai 2009;
„Regimul de viaţă al sugarului”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe
Sănătos”, Bucuresti, Mai 2009;
„Relaţiile afective ale copilului cu părinţii”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei
„Bebe Sănătos”, Bucuresti, Mai 2009;
„Limbajul Bebeluşului”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe Sănătos”,
Bucuresti, Mai 2009;
„Dezvoltarea psiho motorie a sugarului”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei „Bebe
Sănătos”, Bucuresti, Mai 2009;
“Cum să depăşim conflictele în cuplu” lucrare prezentată la “Body Mind & Spirit
Festival”, Bucureşti, Aprilie 2009;
“Starea de maternitate – esenţă a vieţii psihice”, lucrare prezentată Ia Atelierul de
Psihologie “Psihologia şi arta de a iubi”, Constanta, Februarie 2009;
“Puterea creatoare a gândului”, lucrare susţinută în cadrul Sesiunii de Comunicări
Ştiinţifice organizată de Facultatea de Psihologie, Universitatea Ecologică, Bucureşti,
Mai 2008;
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“Sinuciderea, un paradox?!”, proiect susţinut în cadrul Sesiunii de Comunicări
Ştiinţifice organizată de Facultatea de Psihologie şi ŞtiinţeCognitive, 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;
Publicații online:
“Poziția mediatorului față de conflictul generat de malpraxisul medical” http://www.medierenet.ro/2013/06/17/pozitia-mediatorului-fata-de-conflictulgenerat-de-malpraxisul-medical/#.VgukIfmqqko
Blog Simona Maria Vlădica
http://www.simonamariavladica.ro/category/blog
Direcții de acțiune în mediere și relația mediatorilor cu sistemului judiciar
http://casademedierevladica.ro/index.php/articole-utlie/539-mediator-dr-simonavladica-directii-de-actiune-in-mediere-si-relatia-mediatorilor-cu-sistemul-judiciar
Trasaturile unui mediator
http://www.casademedierevladica.ro/index.php/articole-utlie/575-trasaturileunui-mediator
7 mituri despre divortul prin mediere
http://www.casademedierevladica.ro/index.php/articole-utlie/584-7-mituridespre-divortul-prin-mediere
Articole din sfera juridica – www.casademediere.ro
http://www.casademedierevladica.ro/index.php/articole-utlie
Aparitii TV:
Emisiunea “Reporterii Realitatii”, Realitatea TV – Explore Medicine TV, proiect
medical unic in lume
http://www.simonamariavladica.ro/reporterii-realitatii-explore-medicine-tvproiect-medical-unic-in-lume
Observator 19:00, Antena 1 – Multi tineri in pragul sinuciderii – interviu Simona Vladica
http://www.simonamariavladica.ro/multi-tineri-in-pragul-sinuciderii-simonavladica-interviu-la-stirile-antena-1-observator
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Observator 19:00, Antena 1 – Alienarea parentala, forma de abuz psihologic sever
asupra copilului
http://www.simonamariavladica.ro/alienarea-parentala-forma-de-abuz-psihologicsever-asupra-copilului-2
Emisiunea “Semne si simboluri”, Speranta TV – “Alienarea parentala”
http://www.simonamariavladica.ro/semne-si-simboluri-alienarea-parentala-invitatsimona-vladica-28-05-2017
Emisiunea “Semne si simboluri”, Speranta TV – “Rolul mediatorului si al medierii in
rezolvarea conflictelor”
http://www.simonamariavladica.ro/rolul-mediatorului-si-al-medierii-in-rezolvareaconflictelor-emisiunea-semne-si-simboluri-speranta-tv
Premii şi distincţii:
2017 – pentru al doilea an consecutiv, Premiul pentru “Consecvență în
implementarea medierii” în cadrul Galei Excelenței în Mediere, editia a V-a;
2016 – Premiul pentru “Consecventa in implementarea medierii” in cadrul Galei
Excelentei in Mediere, editia a IV-a;
2014 – Premiul Excellence Awards pentru proiectul didactic Explore Medicine TV
condus de Simona Vlădica primit în cadrul conferinţei cu participare internaţională
“Next EHealth”;
Premiul Special al Juriului inmanat de presedintele Comisiei de Jurizare, la “Gala
Sanatatii”, 2012 si “Gala Sanatatii” 2014;
2009 - Premiul “Carol Davila”, oferit de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol
Davila” Bucureşti şi primit de Simona Vlădica în numele SănătateaTV pentru
activitatea jurnalistică desfăşurată în domeniul medical – Zilele Univeristăţii de
Medicină şi Farmacie “Carol Davila”.
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Certificat British Council de limba engleza

Competente organizaționale-manageriale:
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Leadership
Prelucrarea informațiilor
Elaborarea deciziilor
Angajarea în relații interpersonale
Purtător de cuvânt
Mediator

Competențe informatice:
 O bună cunoaștere a intrumentelor Microsoft Office
Permis de conducere:
 Categoria B
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