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STUDII 

 Doctorand în anul al IV-lea  în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 

“Carol Davila” – Bucureşti (2014- până în prezent ) 

 Terapeut prin joc şi dramaterapeut sub supervizare - Braşov (promoţia 2013)  

 Logoped formator pentru persoane cu implant cohlear - proiectul „Investeşte în 

oameni”, cofinanţat  din Fondul Social European – Timişoara (promoţia 2010) 

 Masterat în Psihologie - „Formare de experţi în bunăstarea copilului, în familie şi 

societate”, Facultatea de Psihologie - “Universitatea de Vest” – Timişoara, 

promoţia 2007  

 Licenţă în Sociologie-Psihologie, Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de 

Sociologie-Psihologie – Bucureşti, promoţia 2005 

 Licenţă în Audiologie şi Protezare Auditivă, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Carol Davila” - Bucureşti, “Colegiul de Audiologie şi Protezare 

Auditivă” promoţia 2000 

 Liceul “I.L.Caragiale” – Bucureşti, promoţia 1994 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

 Asistent universitar drd. (contract de colaborare) - Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Carol Davila” – Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală - 

Bucureşti (2015 - până în prezent) 

 Psiholog-Audiolog în cadrul clinicii Otomed Medical Center (septembrie 2011 

până în prezent) 

 Psiholog în cadrul clinicii Ghencea Medical Center (mai 2011 – mai 2012) 

mailto:inimagda@yahoo.fr


 Audiolog în cadrul firmei de protezare auditivă ROMSOUND, Bucureşti (mai-

august 2011) 

 Psihopedagog în cadrul “Centrului de Consiliere pentru Părinţi” din Timişoara, 

Organizaţia Salvaţi Copiii – filiala Timiş (martie 2010 – aprilie 2011) 

 Audiolog la I.F.A.C.F – O.R.L “Prof. Dr. Dorin Hociotă” – Bucureşti, (2000-

2010) 

 Instructor de educaţie / Asistent medical – Universitatea de Medicină şi Farmacie 

“Carol Davila” Bucureşti, (2000-2010) 

 Vicepreşedinte al „Asociației de Terapie prin joc și Dramaterapie din România” 

(2018) 

 Vicepreşedinte al “Asociaţiei AudioSofia”, destinată persoanelor cu deficienţe de 

auz şi familiilor lor (2010 până în prezent) 

 Director Clinic Naţional “Special Olympics” - coordonator de proiect “Healthy 

Hearing” (2009 până în prezent)  

 Vicepreşedinte al “Asociaţiei Audiologilor din România”, (2005 până în prezent) 

 Audiolog în cadrul firmei de protezare auditivă ROMSOUND, Bucureşti (2001-

2002) 

 

TRAINING IN PSIHOLOGIE 

 

 Bursa doctorală – noiembrie 2015, Lecco si Milano, Italia 

 Formare în terapie prin joc şi dramaterapie - Braşov (2010-2013)  

 Acreditare în „TRIPLE P” (Program de Parentalitate Pozitivă) nivelul 4 

(Standard TRIPLE P şi Group TRIPLE P) – Bucureşti (februarie 2011) 

 Curs de pregătire “Development-supportive Dialogue with Children” – 

Universitatea de Vest Timişoara (2011) 

 Acreditare în LSCI – „Life Space Crisis Intervention” – Timişoara (octombrie 

2010) 

 Curs de formare psihologică în terapii scurte (Terapie Contextual Modulară) – 

formator Psih. Dr. Diana Vasile - primul modul (2009) 

 Curs de pregătire cu privire la situaţia copilului abuzat şi neglijat - “Societatea 

Internaţională pentru Prevenţia Copilului Abuzat şi Neglijat”-“ISPCAN”, Berlin, 

Germania, (septembrie 2005) 

 

 

TRAINING IN AUDIOLOGIE 

 

 Diplomă de training - Director clinic „Healthy Hearing”, pentru Special Olympics 

România (Ydaho, S.U.A – Jocurile Olimpice de iarna “Special Olympics” - 

februarie 2009) 

 Stagii de pregătire în logopedie specială destinată copiilor şi adulţilor hipoacuzici, 

purtători de implant cohlear – Mechelen (Belgia 2012, 2017), Viena, Austria – 

(septembrie 2004, aprilie 2006) 

 Bursa “teacher” - “Erasmus-Socrates” în Audiologie, Institut Libre “Marie Haps” 

Bruxelles, Belgia, (martie-aprilie 2004) 



 Stagiu de pregătire cu privire la investigarea audiologică obiectivă la copii – 

Programul VIASAN, Bruxelles, Belgia, (ianuarie 2003) 

 Bursa “teacher” - “Erasmus-Socrates” în Audiologie, Institut Libre “Marie Haps” 

Bruxelles, Belgia, (martie-aprilie 2002) 

 Bursă - “student” - “Erasmus-Socrates” în Audiologie, Institut Libre “Marie 

Haps” – Bruxelles, Belgia, (martie-iunie 2000) 

 

ALTE ACTIVITĂŢI 

 

 Membră a juriului care a desemnat câştigătorii programului „Pentru sănătatea 

copiilor” finanţat de Fundaţia pentru comunitate şi MOL România pentru anul 

2017, Timişoara, septembrie 2016 

 Premiul special al juriului pentru proiectul „Caruselul măştilor” desemnat cel 

mai bun proiect derulat în cadrul programului „Pentru sănătatea copiilor” 

finanţat de Fundaţia pentru comunitate şi MOL România in 2016, Timişoara 

septembrie 2016 

 Coordonatoarea proiectelor „Măşti cu ecou ” 2017, „Caruselul măştilor” 2016, 

Joc şi culoare cu măştile călătoare” 2015 şi „Jocul rupe masca tăcerii” 2014 

derulate de Asociaţia „Audiosofia” în cadrul programului „Pentru sănătatea 

copiilor” finanţat de Fundaţia pentru comunitate şi MOL România  

 Organizarea screeningului de auz „Healthy Hearing” al atleţilor Special 

Olympics, în cadrul Jocurilor Naţionale „Special Olympics România” – 

Tîrgoviște (2018), Baia Mare (2017), Arad (2016), Tg. Mureş (2015), Craiova 

(2014), Cluj-Napoca (2013), Iaşi (2012), Bucureşti (2011), Oradea şi Satu Mare 

(2010), Buzău (2009) 

 Mentor voluntar în cadrul „Blue Heron Foundation” 2015 - prezent 

 Voluntariat în terapie prin joc şi drama terapie desfăşurat în cadrul centrului de 

zi pentru persoane cu dizabilităţi mintale „Pheonix”, al centrului pentru persoane 

vârstnice fără adăpost „Sf. Ioan” şi al grădiniţei private „Conil Kindergarten” din 

Bucureşti (2011-2013) 

 Voluntar internaţional „Healthy Hearing” în cadrul Jocurilor Olimpice Europene 

„Special Olympics” de vară Anvers (Belgia 2014), Mondiale de iarnă – 

PyeongChang – (Coreea de Sud 2013)  

 Organizarea activităţilor părinţi-copii din taberele de vară ale copiilor cu implant 

cohlear (Buşteni 2017, Eforie Nord 2017, Arieşeni 2017, Eforie Nord 2016, 

Câmpulung Muscel 2016, Arieşeni 2016, Poiana Braşov 2015, Olimp 2015, 

Eforie Nord 2014, Moeciu de Sus 2014, Eforie Nord 2012, Sovata 2011, Valea 

Sadului 2008, Moeciu 2007) 

 Voluntariat în terapie prin joc şi dramaterapie desfăşurat în cadrul centrului de zi 

pentru persoane cu dizabilităţi mintale „Pheonix”, al centrului pentru persoane 

vârstnice fără adăpost „Sf. Ioan” şi al grădiniţei private „Conil Kindergarten” din 

Bucureşti (2011-2013) 

 Organizarea cursului de logopedie pentru specialişti în cadrul “Asociaţiei 

AudioSofia”, destinat persoanelor cu deficienţe de auz şi familiilor lor – 

Bucureşti (2011) 



 Organizarea activităţilor taberei de art-terapie a copiilor adoptaţi (proiect 

FISAN) – Jupânesti (Jud. Timiş) (2010)  

 Consilierea familiilor copiilor hipoacuzici în cadrul I.F.A.C.F  - ORL “Prof. Dr. 

Dorin Hociotă”, Bucureşti (2005-2010) 

 Iniţiatoarea proiectului „Hipoacuzia - Ascultare şi înţelegere” – (Grădiniţa Nr. 

241 – „Peştişorul de aur”) –  Bucureşti (2008) 

 Participant la cursurile de vară bazate pe „Teoria Ataşamentului” din cadrul 

„Universităţii părinţilor”– Retezat (2004) 

 

 

LUCRĂRI, COMUNICĂRI, POSTERE: 

 

 Lucrare cu titlul „The special child at the border between two worlds” - A IV-a 

Conferinţă Europeană de Dramaterapie, Nűrtingen, Germania, aprilie 2018 

 Lucrare cu titlul „Comunicare după deprivare”, Simpozion „Vocea ta contează” 

– Bucureşti, aprilie 2018 

 Lucrare cu titlul „Prezentarea experiențelor personale din domeniul proiectelor” 

– Conferința națională cu participare internațională a asociațiilor care sprijină 

persoanele cu deficiențe de auz Ediția I, Vulcan, 13 ianuarie 2018 

 Articol “Măști cu ecou – un proiect terapeutic pentru copiii hipoacuzici din 

România” - Revista ORL.RO, 11/2017 (VERSA PULS MEDIA) 

 Poster cu titlul „The role of creative therapies in rehabilitation of children with 

cochlear implant” – premiul al III-lea, Al 14-lea Congres Balcanic de implant 

cohlear – Iași, 2017 

 Articol “Play- and dramatherapy – complementary techniques for rehabilitation 

of children with cochlear implant” - Revista ORL.RO, Nr.33 4/2016 (VERSA 

PULS MEDIA) 

 Prezentare teatrală „Zarul vieţii” – Congresul naţional de ORL , Băile Felix 

octombrie 2016 

 Masa rotunda – „Indication criteria and future development for hearing 

implants” - al 14-lea Congres Balcanic de implant cohlear – Split, Croaţia 

octombrie 2016  

 Lucrare cu titlul „Terapii creative in abordarea copiilor cu implant cohlear” – al 

II-lea Congres National O.R.L Pediatrie, Iaşi 2016 

 Poster cu titlul „Play and drama therapy for children with cochlear implant in 

Romania” – 14th International Conference on cochlear implants – Toronto, 

Canada, 2016 

 Prezentare teatrală „Zarul vieţii” – A II-a Conferinţă Europeană de 

Dramaterapie, Bucureşti, 2016 

 Articol “Joc si culoare cu măstile calatoare” - Revista ORL.RO, Nr. 29 4/2015 

(VERSA PULS MEDIA) 

 Lucrare cu titlul: “Play and dramatherapy in children with cochlear implants – 

Romanian national project” -  Al 13-lea Congres Balcanic de implant cohlear – 

Belgrad, 2015 



 Lucrare cu titlul: “Terapia prin joc şi dramaterapia - modele terapeutice pentru 

copiii cu implant cohlear” – Conferinţa Naţională O.R.L - Craiova, 2015 

 Lucrare cu titlul: „Joc şi culoare cu măştile călătoare – proiect terapeutic pentru 

copii hipoacuzici” – forum O.R.L.ro – Iaşi, 2015 

 Lucrare cu titlul: „Poduri peste ape tulburi – Jocul rupe masca tăcerii” – I-a 

Conferință Europeană de Dramaterapie – Atena, 2015 

 Lucrare cu titlul: „Comunicarea copiilor hipoacuzici prin joc şi teatru” -  

Simpozion „Vocea ta conteaza” – Bucureşti, 2015 

 Articol „ Jocul rupe masca tăcerii” - Revista „Părinţi cu copii purtători de 

implant cohlear” Nr. 1, Bucureşti, 2014 

 Lucrare cu titlul: „Jocul rupe masca tăcerii” – Simpozionul „Progrese 

tehnologice în domeniul implantării cohleare” – Bucureşti, 2014 

 Lucrare cu titlul: „Jocul rupe masca tăcerii – proiect terapeutic destinat copiilor 

cu implant cohlear” – a V-a  Conferinţă naţională ORL pediatrie – Timişoara, 

2014 

 Lucrare cu titlul: „Abordarea multidiciplinară a familiei copilului cu implant 

cohlear” – Seminarul pentru părinţi „Să-i ajutăm sa audă” – Bucureşti, 2014 

 Articol „În căutarea fericirii” - Revista ORL.RO, Nr. 24 3/2014 (VERSA PULS 

MEDIA) 

 Lucrare cu titlul: „Promvarea proceselor reziliente pentru copiii hipoacuzici prin 

terapie prin joc si dramaterapie” -  Al II-lea Congres Mondial de Rezilienţă – De 

la persoană la societate: – Timişoara 2014  

 Articol „ Jocul rupe masca tăcerii” - Revista ORL.RO, Nr. 22 1/2014 (VERSA 

PULS MEDIA) 

 Articol „With MED-EL for Medals: Special Olympics World Winter Games 

2013” – ENT&Audiology – Vol 22 No 3 Julie-August 2013 

 Interviu „Ce înseamnă să ai probleme de auz în România” publicat pe sit-ul 

„Lumea mare” –  Iunie 2013 

 Articol „Raze de soare aduse de SOR – Jocurile naţionale de vară „Special 

Olympics România” Cluj-Napoca 2013” -  Revista ORL.ro Nr. 19 (2/2013 

(VERSA PULS MEDIA) 

 Articol „În căutarea comorii preţioase” – Revista Gehort Gelesen – CIA 

(Cochlea Implant Austria) – Viena Nr. 49, Februarie 2013 

 Lucrare cu titlul „Rolul familiei în dezvoltarea copilului cu implant cohlear” 

prezentată în cadrul Conferinţei „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi”, 

(Iaşi 2012) 

 Articol „Logopedie prin joc pentru copilul cu implant cohlear” Revista ORL.ro 

Nr. 13/2012 (VERSA PULS MEDIA) 

 Articol cu titlul „Familia copilului cu implant cohlear din perspectiva teoriei 

ataşamentului şi rezilienţei” Revista ORL.ro Nr. 12/2011 (VERSA PULS 

MEDIA) 

 Articol cu titlul „Ecouri auzite în tabăra naţională de implant cohlear – Sovata 

2011” Revista ORL.ro Nr. 12/2011 (VERSA PULS MEDIA)  

 Discurs susţinut în tabăra naţională de implant cohlear, cu ocazia mesei rotunde  

care a avut ca temă „Factorii de succes în implantul cohlear”, Sovata, 2011 



 Lucrările cu titlurile „Audiometria subiectivă la copil” şi „Abordarea 

multidisciplinară a familiei copilului cu implant chlear” prezentate în cadrul 

cursului de logopedie organizat de “Asociaţia AudioSofia” Bucureşti, 2011 

 Lucrarea cu titlul „Perspectiva afectivă a relaţiei copilului cu implant cohlear cu 

familia sa” prezentată în cadrul Forumului ORL.ro, Bucureşti 2011 

 Articol „Probleme etice în intervenţia şi înţelegerea copilului cu implant 

cohlear”, Revista ORL.ro Nr. 11/2011 (VERSA PULS MEDIA)  

 Capitol de carte cu titlul „Audiometria subiectivă şi Impedansmetria” 

publicat în „Neurootologia” – Ed. Sitech (2011) 

 Lucrarea cu titlul „Aparatele auditive pe înţelesul tuturor” prezentată în cadrul 

cursului cu profesorii CJRAE Timiş – Curs pentru casa corpului didactic 

„Formare teoretică şi practică a cadrelor didactice în vederea integrării copiilor 

cu deficienţă auditivă în învăţământul de masă”, Timişoara, 2011 

 Articol cu titlul „Special Olympics România vine în Casa minunată” 

Revista Psihiatru.ro Nr. 21/2010 (VERSA PULS MEDIA) 

 Articol „Special Olympics România – evenimente de informare, educare şi 

testare pe teme de sănătate, pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale” 

Revista ORL.ro Nr. 8/2010 (VERSA PULS MEDIA)  

 Poster cu titlul „Rolul parentalităţii pozitive în dezvoltarea copilului cu implant 

cohlear” al XI-lea Congres SNPCAR, Târgu Mureş, 2010 

 Lucrarea cu titlul „Copilul implantat cohlear precoce din perspectiva echipei 

multidisciplinare” prezentată în cadrul la al III-lea Congres Naţional de 

Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului, Bucureşti, 2010 

 Menţiune specială, obţinută în cadrul celui de-al X-lea Congres SNPCAR,pentru 

posterele „ASCULTARE” şi „Depistarea activă a hipoacuziei prin Special 

Olympics România”, Timişoara, 2009 

 Capitol de carte cu titlul „Audiometria subiectivă şi Impedansmetria” 

publicat în „Audiologia clinică” – Ed. Sitech (2009)  

 Lucrarea cu titlul „Audiometria subiectivă la copii” prezentată la Conferinţa 

Naţională, ORL, Sovata, 2009 

 Lucrarea cu titlul „Hipoacuzia copilului şi impactul psihologic asupra familiei” 

prezentată în cadrul Simpozionului organizat de Asociaţia Audiologilor din 

România, Bucureşti, 2009 

 Lucrarea cu titlul „Hipoacuzia copilului între negare, acceptare şi intervenţie” 

prezentată în cadrul Simpozionului organizat de Asociaţia Audiologilor din 

România, Bucureşti, 2009 

 Lucrarea cu titlul „Abordarea holisică a copilului cu deficienţe de auz prin 

prisma drepturilor şi nevoilor sale” prezentată în cadrul taberei naţionale de 

implant cohlear Valea Sadului, 2008 

 Comunicare ştiinţifică în cadrul proiectului „Hipoacuzia – Ascultare şi 

înţelegere” în cadrul întâlnirii Asociaţiei Logopezilor din România 

Grădiniţa Nr. 241 „Peştişorul de aur” Bucureşti, 2008 

 Curs de informare adresat părinţilor şi educatorilor copiilor hipoacuzici 

susţinut în cadrul proiectului „Hipoacuzia - Ascultare şi înţelegere” 

Grădiniţa Nr. 241 „Peştişorul de aur”, Bucureşti, 2008 



 Lucrarea cu titlul „Abordarea holistică a copilului cu implant cohlear” 

prezentată în cadrul Conferinţei „Zilele Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi – 30 

de ani de activitate” Iaşi, 2008 

 Poster cu titlul „Copilul cu implant cohlear între familie şi specialişti” 

prezentat la al IX-lea congres SNPCAR Sinaia, 2007 

 Lucrarea cu titlul „Abordarea multidiciplinară a familiei copilului cu implant 

cohlear” prezentată în cadrul work-shop-ului logopedic de implant cohlear 

Sibiu, 2007 

 Lucrarea de dizertaţie a studiilor postuniversitare cu titlul „Abordarea 

multidiciplinară a familiei copilului cu implant cohlear” Timişoara, 2007 

 Curs cu titlul „Ataşament şi rezilienţă în psihopatologia copilului şi 

adolescentului" – Ilustrare metodologică, susţinut în cadrul Primului Congres 

Naţional de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi a IV-a Conferinţă 

Naţională de Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului Bucureşti, 2007 

 

LIMBI STRĂINE 

 

 Engleză – nivel mediu 

 Franceză – nivel mediu 

 

ALTE COMPETENŢE/APTITUDINI  

 

 posesoare a carnetului de conducere categoria B 

 colaborator al firmei ZEPTER International România (1995-2000) 

 Şah: - categorie - candidat de maestră 

1. Vicecampioana judeţeană la copii (Judeţul Hunedoara) (1982-1984) 

2. Campioană judeţeană la copii (Judeţul Hunedoara) (1985-1986) 

3. Campioana capitalei la copii şi juniori la categoria de vârstă 10-12 ani (1987) 

4. Campioană naţională de copii şi juniori la categoria de vârstă 10-12 ani (1988) 

5. Locul al 4-lea la Campionatul Mondial de şah pentru copii şi juniori, Timişoara, 

România (1988) 

6. Campioană naţională de copii şi juniori la categoria de vârstă 14-16 ani (1992) 

7. Locul al 12-lea la Campionatul Mondial de şah pentru copii şi juniori la categoria 

de vârstă 14-16 ani (1992) Duisburg, Germania 

  „Şcoala de muzică şi arte plastice” Deva - instrument – vioară (1982-1986), 

secţia desen (1987)  

 cunostinţe Microsoft Word, Excel 

 

 

 

 


