
SPECIALIŞTII ASOCIAŢIEI „A.B.C.D.” 

  

DIDONA GHINETE 

Logoped, terapeut Tomatis, Psiholog clinician principal 

 

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei; Studii de Masterat: Educaţie Integrată. 

 

- Logoped, psihopedagog grad didactic I; 

- Psiholog clinician principal - intervenţii persoane cu nevoi speciale, 

acreditat de COPSI; 

- Licenţiat în metoda Tomatis (Londra). 

Experienţă: 20 ani în lucrul direct cu copii ce prezintă tulburări de limbaj (în 

special disartrie/anartrie, alalie, întârziere în dezvoltarea limbajului, retard de 

limbaj, balbism, mutism psihogen, dislalie, dislexo-disgrafie). 

  

MĂDĂLINA ION 

Logoped 

 

Absolventă a Universităţii Ovidiu din Constanţa, Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţele Educaţiei; Master Psihodiagnoza complexă a personalităţii. 

 

- Logoped; 

- Psiholog cu drept de liberă practică, specializarea psihopedagogie 

specială. 

Experienţă: 11 ani în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj (în special 

afazie, dislalie, bâlbâială, sindrom Down, autism). 

  

OANA GHIŞA 

Terapeut integrare senzorială, practician terapie ocupaţională 

 

Licenţiată a Facultăţii de Psihologie, Bucureşti 

 

- Atestare în terapie de integrare senzorială, supervizare dna. Dana Tair; 

- Psiholog. 

Experienţă: 11 ani în lucrul cu copii cu deficienţe/tulburări de limbaj; se 

bazează pe principiul potrivit căruia folosindu-ne de cunoştinţele noastre din 

teoria integrării senzoriale, putem preveni eventualele probleme sau chiar 

putem ajuta copilul să se adapteze cât se poate de bine la viaţa de zi cu zi. 



  

ANA – MARIA POPESCU 

Psiholog, Terapeut Tomatis (copii şi adulţi) 

 

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Psihologie; Formare în 

Terapie Cognitiv-Comportamentală şi Terapie Raţional-Emotivă. 

 

- Licenţiată în metoda Tomatis (Londra), Psiholog cu atestat de liberă 

practică 

Experienţă: 15 ani în lucrul cu copii cu tulburări de dezvoltare; 9 ani în 

consiliere şi psihoterapie. 

 

 

MARIUS TRONARU 

Kinetoterapeut 

 

Absolvent U.N.E.F.S., Facultatea de Kinetoterapie 

 

Experienţă: peste 22 ani de lucru direct cu cazuri din următoarea patologie: 

afecţiuni neurologice, sindroame genetice, sindrom X-Fragil, hipotonii 

musculare de diverse cauze, afecţiuni ale coloanei vertebrale, tetrapareze, 

afecţiuni traumatice etc. 

 

 

MARIUS GHINETE 

Psihoterapeut 

 

Absolvent al Facultăţii de Psihologie - Sociologie, Universitatea Bucureşti 

 

Specializări: 

- Psihoterapie cognitiv – comportamentală 

- Psihologie clinică 

Experienţă: peste 17 ani în psihoterapia copiilor şi adulţilor cu TSA, 

Sindrom X-Fragil, Sindrom Down, întârziere mintală etc. A publicat articole 

în reviste de profil. A susţinut prezentări la conferinţe de specialitate. 



  

ANCA ONOFREI 

Terapeut – terapie florală Bach 

 

Experienţă: aproximativ 9 ani. 

Şi-a descoperit această afinitate în urma unei călătorii în Peru, unde a luat 

contact cu practicile şamanice de vindecare, cu plantele şi energia lor 

vindecătoare, deschizându-i mintea şi sufletul către o altă lume. 

Experimentând terapia florală Bach a descoperit principiile conform cărora 

energia vindecătoare a plantelor ghidează spre vindecarea emoţională şi 

psihică, ceea ce a determinat-o să ajute şi alte persoane să-şi găsească 

„vindecătorul interior”. 

 SARA AL-KABBANI 

Logoped, psiholog clinician 

Licenţiată a Universităţii Hyperion din Bucureşti, Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţe ale Educaţiei 

  

- Logopedie, terapie ocupaţională; 

- Ateliere de creaţie şi socializare. 

Experienţă: 3 ani in lucrul cu copiii atipici, cursuri si workshop-uri 

interactive pentru adulţi bazate pe identificarea problemelor de comunicare 

ce apar in relaţia părinte-copil, tehnici şi proceduri ABA personalizate pentru 

a dezvolta şi consolida abilităţi funcţionale, comportamentale şi emoţionale 

ale copiilor speciali. 

  

FLORENTINA CIUPERCĂ 

Logoped, psiholog psihopedagogie specială 

Licenţiată a Universităţii Bucureşti, specializarea Psihopedagogie specială 

 

- Logopedie; 

- Intervenţii copii cu nevoi speciale. 

Experienţă: 6 ani în lucrul direct cu copii ce prezintă tulburări de limbaj (în 

special disartrie/anartrie, alalie, întârziere în dezvoltarea limbajului, retard de 

limbaj, balbism, mutism psihogen, dislalie, dislexo-disgrafie). 

 

 

 

 

 

 



ECHIPA ADMINISTRATIVĂ ( VOLUNTARI ) 

 

  

LILIANA PASCHIA 

Expert contabil 

 

Absolventă a Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate, doctor în contabilitate, 

contabil autorizat, membru al Corpului Experţilor Contabili din România, 

cu o experienţă de peste 20 ani în domeniu. 

 

  

CONSTANTIN-EUGEN CORNEL 

Expert IT 

 

Absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, doctor inginer, cu o 

experienţă de peste 17 ani în crearea, editarea şi gestionarea paginilor 

web. 

 

 

 

LUMINIŢA CIOCAN 

Expert Relaţii publice 

 

Absolventă a Facultăţii de Filozofie, Universitatea Bucureşti, cu experienţă 

de peste 22 de ani în domeniul relaţiilor publice. 

 

 

 

GABRIEL NICU 

Economist 

 

Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu o experienţă de peste 18 

ani în domeniul financiar - contabil. 

 



 

 

MIHAI COVACI 

Fundraising şi finanţare proiecte 

 

Absolvent al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială – Universitatea 

Bucureşti, cu o experienţă de peste 17 ani în domeniul proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă. 

 

 

 

 

 

 


