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DIN  ROMÂNIA

 

 

Bază de date realizată de 

Georgiana Trancău- Atelierul de Logopedie



Nume: logoped/ asociație/ cabinet

Orașul în care își desfășoară activitatea (pentru

București- și sectorul)

Număr de telefon

Competențe/formare (specializări)

Tipuri de servicii 

Acest registru a fost creată pentru a facilita bunul

mers al serviciilor din domeniul terapiei

logopedice și poate fi folosit gratuit.

 

Pentru a vă înscrie în acest registru vă rog să

trimiteți un email la adresa 

 contact@atelieruldelogopedie.ro cu

următoarele date (descriere pe scurt):

1.

2.

3.

4.

5.

 

Pentru corectare sau adăugare de informații puteți

scrie pe adresa de email contact@atelieruldelogopedie.ro

sau FB: Atelierul de Logopedie

Important



Angelica Petrus
BUCUREȘTI-  SECTOR 3   0751268667

Logoped cu libera practică în Psihopedagogie Speciala, angajată

DGASPC sector 3, la Centrul de Evaluare și Recuperarea copiilor cu

dizabilitati (întârziere în dezvoltarea limbajului, autism, leziuni

cerebrale, tulburare dislexo disgrafica).

Pavel Valentina
BUCUREȘTI-  SECTOR 3     0722645985

Logoped cu libera practică în Psihopedagogie Speciala

(practicant),Asociația Copilărie Fermecată, contract de colaborare

cu Clinica Alegria. 

Lucrez cu copii cu Autism, ADHD, întârziere în dezvoltarea

limbajului, dislexie și cu adulți cu AVC.

Priboianu Alina-Alexandra
BUCUREȘTI-  SECTOR 3   0727753387

Psiholog clinician, cu drept de libera practica atestat de Colegiul

Psihologilor din România, logoped, la Cabinetul Individual de

Psihologie. Lucrez cu copiii și adulții cu dificultăți de limbaj.

Timaru Madalina
BUCUREȘTI-  SECTOR 1         0722 529 580

Cabinet individual de psihologie (inclusiv colaboratori),drept de

liberă practica in psihopedagogie specială, atestat de Colegiul

Psihologilor din România.

Adresa: str. Turda nr. 98, bl. 29A, scara/tronson 2, etaj 2.

Logopedie copii si adulti.

Toate tipurile de tulburari, incusiv dictie.



Trancău Georgiana
BUCUREȘTI-  SECTOR 1               0736827748

logoped

consilier psihologic

atestat cu drept de liberă practică în psihopedagogie speciala și

consiliere psihologică de către Colegiul Psihologilor din România

formator acreditat ANC

copii cu diferite diagnostice: autism, ADHD, întârziere în

dezvoltarea globală, purtători de aparate auditive sau implant

cohlear.

copii cu tulburări de pronunție, masticație și deglutiție, tulburări

de procesare fonologică, tulburări de limbaj receptiv-expresiv,

tulburare social-pragmatică.

adulți cu tulburări orofaciale-miofuncționale

servicii furnizate atât la cabinet cât și online

Cabinet Individual de Psihologie

Olteanu Monica
BUCUREȘTI-  SECTOR 3         0727 894 144

Cabinet Individual de Psihologie.

Psiholog, logoped lucrez cu copiii și adulții.

Antonela Samson
BUCUREȘTI-  SECTOR 2 ȘI  1        0749588007

Psiholog psihopedagogie speciala, psihoterapeut analiza

tranzactionala.

Asociatia pentru Motivatie in Psihoeducatie, sector 2 si Scoala

Gimnaziala Speciala pentru Surzi Nr.1, sector 1. 

Servicii - evaluare si interventie psihoeducationala specializata,

psihoterapie. 

Experienta - 14 ani in lucrul cu persoane cu CES (tsa, adhd,

deficienta de auz, tulb comportamentale, intarziere mintala), adulti

cu afazie, dementa.



Special Kids Therapy
POPESTI-LEORDENI    BUCUREȘTI    0746162010

Psiholog autonom psihopedagogie specială - Bucuresti, DGASPC S6

(Compartiment Interventii TSA ) si particular ( zona Dr.Taberei,

Militari )

Logopedie / terapie specifica recuperare ( ABA, educationala, arte

combinate )

Experienta - 9 ani - copii cu dizabilitati si/sau C.E.S. ( T.S.A.,

intarziere de dezvoltare globala / limbaj, ADHD, tulburari

comportamentale, intarziere mintala, dislexie, disgrafie ).

Băbeanu Diana
BUCUREȘTI              0748371798

terapie Aba, 

logopedie, 

kinetoterapie, 

terapie ocupationala, 

masaj de recuperare, 

aplicare benzi kinesiologice, 

terapie de cuplu, 

evaluari pentru certificatul de handicap.

Suntem un centru de recuperare pt copii de toate varstele cel mai

mic pitic 1 an si 8 luni si cel mai mare 18 ani:)si avem ca si terapii: 

Lavinia Achim
BUCUREȘTI-  SECTOR 3              0727378612

Cabinet Individual de Psihologie, psihopedagog specializat pe

logopedie, atestat de Colegiul Psihologilor din România, lucrez cu

copii, adolescenți și adulți cu toate tipurile de dificultăți de vorbire

și/sau limbaj (dislalii, întârzieri în dezvoltarea limbajului, dislexo-

disgrafii, balbism afazii etc.), cu sau fără alte diagnostice asociate.



Hotoiu Anne Marie
BUCUREȘTI          0768572675

Logoped cu libera practică în Psihopedagogie Speciala (autonom),

am infiintat de peste 4 ani Societatea civila profesionala de

psohologie Serban si Pana. Lucrez cu copii cu Autism, ADHD,

întârziere în dezvoltarea limbajului, intarziere globala de

dezvoltare, sindroame genetice etc . 

SERVICII: logopedie, terapie ocupationala, terapie cognitiva,

consiliere, ateliere de dezvoltare personala.

Serban Elena Maria
BUCUREȘTI               0762639680

Terapia tulburarilor de limbaj si de comunicare

Terapie miofunctionala orofaciala

Terapia tulburarilor de masticatie si de deglutitie

Evaluare, coordonare, consiliere, interventie recuperatorie

specifica.

Raileanu Radulescu Luminita
Marina
BUCURESTI,  SECTOR 3     0722844184

Psiholog clinician atestat de CPR, logoped atestat de ALR atât

pentru copii tipici si atipici , cu diferite probleme , logoped pentru

persoane afazice adulte si copii .

Detin cabinet individual de psihologie.

Organizez workshop-uri pe logopedie in tara si în Chișinău

Rădulescu Florența
BUCURESTI,       0722844184
Psiholog clinician principal, Bucuresti, Spitalul clinic de urgență

pentru copii M.S.Curie , Audiologie, echipa de implant cohlear.

Formări profesionale: autism, hipoacuzie, recuperarea copilului cu

implant cochlear.



Tudor Steluța
BUCUREȘTI-  SECTOR 1         0726394484

Logoped

Psihoterapeut integrativ

Lucrez cu copii cu sau fără diagnostic( întârziere în dezvoltare și

autism).

terapie ABA, 

stimulare verbală,

logopedie, 

consiliere psihologică, 

terapie ocupatională, 

socializare, 

dezvoltare personală, 

ieșiri pentru generalizarea achițiilor, 

atelier de muzică și creație.

Logoped la centrul Recuperarea Copilăriei, tehnician

comportamental cu 10 ani experiență în ABA, absolventă a liceului

de artă, secția muzică, îmbin muzica cu terapia acolo unde

ședințele clasice nu funcționează. 

Oferim în cadrul centrului: 

Elena Modoran
BUCUREȘTI-  SECTOR 3       0764159981

Morar Adriana Ancuța
BUCUREȘTI           0723748738

Psiholog practicant autonom, logoped

Cabinet Individual de Psihologie 

Str. Drumul Taberei, nr. 71, bloc TD43



Psiholog clinician si psihoterapeut cognitiv comportamental cu

atestat de libera practica si cabinet individual de psihologie.

Logoped atestat de ALR. 

Formare in Metoda Mediere Feuerstein, formare in terapia

sistemica:cuplu-copil-familie.

Lucrez cu copiii cu intarzieri de dezvoltare si dificultati in limbaj,

cu copiii cu TSA. 

Terapie ABA, stimulare verbala, logopedie, consiliere psihologica,

terapie cognitiv-comportamentala. Pentru parintii copiilor - terapie

individuala, cognitiv-comportamentala, terapie sistemica:cuplu-

copil-familie.

Popa Roxana Alexandra
BUCURESTI            0773789651

Psiholog clinician si psihoteraput CBT. Lucrez in cabinet individual.

Atestat cu drept de libera Practica CPR. 

Lucrez cu copii cu intarziere de dezvoltare si dificultati de limbaj,

copii ADHD. Am lucrat cu copii cu TSA.

Albu Elena
BUCUREȘTI,  SECTOR 3         0724311979

Paşca Liliana Daniela
BUCUREȘTI           0722824336

Psiholog clinician-logoped autonom si psihoterapeut adlerian

autonom, testat de Colegiul Psihologilor din România.

Cabinet Individual de Psihologie

Puncte de lucru:-Zona Militari-Piata Gorjului SECTOR 6

Zona Tineretului, SECTOR 4

Lucrez cu copii, adolescenți și adulți cu toate tipurile de dificultăți

de vorbire și/sau limbaj (dislalii, întârzieri în dezvoltarea

limbajului, dislexo-disgrafii, balbism), fără alte diagnostice

asociate.De asemenea ofer consiliere/psihoterapie copiilor,

adolescentilor si adultilor.



Psiholog clinician, psihoterapeut integrativ, logoped.

Cabinet individual, str. Toamnei nr. 125

Suditu Oana
BUCURESTI-  SECTOR 2          0749548182

Psiholog clinician, atestat CPR, logoped atestat ALR, psihoterapeut

psihoterapie integrativă.

Logopedie - intervenție dislalie, balbism, disfazie, afazie,

reabilitare, implant cohlear, dislexie, disgrafie, întârziere în

dezvoltarea limbajului.

Lucrez cu copii tipici/atipici si adulți la cabinet individual.

Iordache Luminița
BUCUREȘTI,  SECTOR 2                0741577954

Ion Felicia
BUCURESTI,  SECTOR 1         0720677617

Cabinet individual de psihologie, drept de libera practica in

Psihopedagogie Speciala. 

Master si cursuri de formare in Logopedie si altele, profesor

invatamant special;

Bucuresti, sector 1, str.Witing, nr.5

Fotescu Mihaela
BUCUREȘTI         072 3326653        

Logoped principal colaborator la IFACF ORL Hociota. 

Specialist în demutizare ,disfagie, implant cohlear 

Tulburari de voce disfonie, afonie,rinofonie,

Tulburări de limbaj   copii / adulți.



Evaluare psihologică a copilului, adultului, cuplului și familiei

Evaluare logopedică a copilului la cabinetul de psihologie sau la

domiciliul acestora

Evaluarea etapelor de dezvoltare a copilului si interventie

Consilierea psihologică a copiilor și adulților

Interventie logopedică pentru tulburări precum: tulburările de

pronunţie, tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii, tulburările de

dezvoltare a limbajului, tulburari de invatare, alte tulburari

asociate.

Îmi desfășor activitatea în sectoarele 5 si 6, dar si in alte sectoare,

in functie de domiciliul copilului.

Curs de specializare certificat de Min. Muncii, la Asociația

Logopezilor din România.

Servicii: 

 

Andrei Marina
BUCUREȘTI,  SECTOR 6                0723197074

Nicolae Simona
BUCURESTI,  SECTOR 1         0770867968

Psihoterapeut-logoped

Logoped itinerant - specializat în lucrul cu copiii, incluzându-i şi pe

cei cu diagnostice asociate (TSA, ADHD, Down), cerinţe educative

speciale, tulburări specifice de învăţare, întârziere în dezvoltarea

limbajului şi a comunicării, dicţie, tulburări de pronunţie, dislalii,

dislexie, disgrafie, balbism, afazie, disfazie/retard de limbaj,

reabilitare prin ludoterapie (terapie prin joc), corectare limbaj,

stimulare verbală.

Dumitrescu Diana-Corina
BUCUREȘTI-SECTOR 6        0785327780     

Profesor Psihopedagogie Speciala ,,Constantin Păunescu”

Voluntar Telis  Ro Special



Ivana Alexandra Andreea
BUCURESTI,  SECTOR 6        0741510259

Logoped cu drept de libera practica în psihopedagogie

speciala (practicant în supervizare),master in logopedie, la cabinet

individual de psihologie.

Lucrez cu copiii cu autism, ADHD, Down, boli metabolice rare,

întârziere în dezvoltarea limbajului,  tulburări de ritm

și fluenta, tulburări ale limbajului scris - citit, tulburări de

articulație sau de pronunție.

Anghel Elisabeta Elena
BUCURESTI-  SECTOR 6      0762672394

Formator ANC

Evaluare logopedică 

Terapie logopedica

Consiliere

Ludoterapie

Sustinere de worckshop-uri in Bucuresti, in tara si Rep. Moldova.

Psiholog cu atestat de libera practica CPR.

Lucrez cu: deficiente mintale grave; paralizii cerebrale,

intarzieri in dezvoltarea  limbajului, tulburari de invatare,

Sindrom  Down, Sindrom Angelman, Sindroame genetice  grave,

tulburari de pronuntie, articulare, de ritm si fluenta, tulburari de

voce, hipoacuzie.

Balaban Valeria
BUCUREȘTI-  SECTOR 3     

Cabinet Individual de Psihologie- psiholog principal

Profesor logoped CMBRAE- grad didactic 1

Facultataea de Psihologie si Științele Educației- psihopedagogie

sepcială.

Experiență 20 de ani.

Formator dislalie/dislexie/discalculie.

 



Ion Ruxandra
BUCURESTI,  SECTOR 6        0766191100

Mihaela-Lucia Ionita
BUCURESTI-  SECTOR 6      0761735172

Ciuperca Veronica
BUCUREȘTI       0766413315     

Psiholog clinician si logoped 

Cabinet Individual de Psihologie. 

Evaluari psihologice, consiliere psihologica, evaluare si terapie

logopedica pentru copii si adulti.

 

Logoped/Psihopedagogie specială Psiholog autonom atestat CPR

- Terapia tulburărilor de limbaj (copii cu dizabilități și copii tipici);

- Terapia deficiențelor de fonație,deglutiție și masticație;

- Reabilitare implant cohlear;

- Dezvoltarea vorbirii și a limbajului receptiv-expresiv prin arte

combinate și povești terapeutice pentru stimulare verbală,

senzorială  și cognitivă .Experiență 18 ani.

 

Clinica HOPE

Psiholog clinician

Pedagog de recuperare 

Logoped autorizat ALR 

Competente:

Terapie logopedica, terapie ocupationala, terapie comportamentala,

ergoterapie

Terapie Masgutova

Evaluare şi intervenţie pshilologica

 



Kulcsár-Terza Réka
SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA      0728046725

Terapia afaziei( copii și adulți)

Terapia disfagiei ( copii și adulți)

Terapia disfoniei, afoniei , terapia vocală ( copii și adulți)

Terapia dislaliei

Terapia discalculiei

Terapia tulburării de învățare – Sindelar2

Terapia degluţiei cu împingerea limbii ( de la 7 ani)

Logoped cu liberă practică în psihopedagogie specială, treapta de

specializare:specialist, la CJRAE/SEOSP– Serviciul de evaluare și

orientare școlară și profesională

Tipuri de servicii:

Popovici Andreea
BUCURESTI  –  SECTOR 1       0768251936

Str. Avionului, nr 3 (Aviatiei)

Cabinet individual de psihologie

Atestat de libera practica in psihologie clinica de catre Colegiul

Psihologilor din Romania

Servicii oferite:

- Evaluare clinica si consiliere psihologica

- Logopedie

- Terapie ABA

Lupu Simona
DEVA, JUD. HUNEDOARA       0766619289  

Psiholog clinician, cabinet individual de psihologie  Am urmat

Cursul de formare in logopedie ALR, am studii de psihopedagogie

speciala si de psihologie. Experienta pedagogica in lucrul

cu elevii cu CES (invatamant).

Str. 1 Decembrie nr. 20, corp C, et. 1,ap.1



Manciu Anca
BRAȘOV          0745135450    ANKMARIAN@YAHOO.COM

Psiholog in Psihopedagogie Speciala, Logoped

Specializări : ABA, Logopedie ( intervenție dislalie, balbism,

disfazie, apraxie, afazie, reabilitare implant cohlear, dislexie,

disgrafie, mutism, întârziere în dezv limbajului, etc) Ocupationala,

Senzoriala, PSIHOMOTRICA, Ludoterapie.

Evaluare inițială, intervenție personalizata în funcție de problema

copilului, experienta în lucrul cu copiii cu Ces (autism, down, adhd,

boli genetice, etc)

Sunt profesor logoped si consilier psihopedagog, itinerant, de mai

bine de 20 ani, cu grad 2. 

Am cabinetul meu si ofer servicii de interventie in TTL, la copii (4-

18 ani) si , de asemenea ma ocup si cu corectarea vb la copii cu

CES, cei cu autism, sindrom Down etc

Vadan Iuliana
BRAȘOV                   IVIULIANA@GMAIL.COM

Mărginean Delia Maria
BRAȘOV               0724086551
Logoped Specialist

Cabinet Individual de Psihologie

Competențe: Psihopedagogie specială, Psihologie clinică,

Psihoterapie, acreditat de Colegiul Psihologilor din România 

Tipuri de servicii:

*depistarea și diagnosticarea timpurie a tulburărilor de

vorbire 

*evaluarea limbajului prin metode și procedee specifice 

*corectarea și recuperarea deficiențelor prin aplicarea unor

programe de intervenție personalizata

 



Cândea Adriana
CLUJ-NAPOCA             
Psiholog principal cu drept de liberă practică în psihopedagogie

specială, logoped specialist, experienta 13 ani în terapii specifice

de terapia limbajului și terapii corectiv-compensatorii în

învățământul special. Practica privata la Cip-Cirip Cabinet

Logopedie Florești.

Psihoterapeut 

Consiliere psihologică·        

Logopedie

Psiholog cu atestat de liberă practică COPSI 

Master in Terapia limbajului si audiologie educationala. Membru

ASTTLR . 

Tamas Camelia
DEJ               0755375347

Ezeanu Mihaela
BAIA-MARE          0745569453    
Cabinet individual de psihologie.

Competente in psihologie clinica si psihopedagogie speciala

Evaluari clinice copii si adulti

Servicii consiliere de scurta durata pentru copii si adulti

Servicii de logopedie cu formari in implantul cohlear, metoda

Meixner pentru TSI, tulburari de voce si ABA .

Paliuc Adela
TIMIȘOARA     0754656950           
Cabinet Individual de Psihologie - atestat de libera practica in

psihopedagogie speciala

Master in Terapia tulburarilor de limbaj si audiologie educationala

UBB - Cluj

Logopedie

Stimulare cognitiva si verbala

Terapie cognitiv - comportamentala



Dan Alexandra -Loredana
ZALĂU, JUD. SĂLAJ      0724522530        

Asociația Prader-Wiili din România - Centrul NoRo

Cabinet individual de Psihologie

Competente: Absolvent al Facultati de Psihologie și Științele

Educației, specializarea Psihopedagogie Specială. 

Cursuri: “Tehnici de logopedie” 

Tipuri de servicii: terapie logopedica, comportamentala,

senzorială.

 

Festeu Cosmina
ZALĂU, JUD. SĂLAJ      0740421686        

Psiholog-psihoterapeut

Cabinet Individual de Psihologie Angajat la Asociația Prader Willi

din România- Centrul Noro.

Servicii: psihoterapie, consiliere, terapie logopedica,

terapie comportamentala, terapie senzorială, consiliere parentala.

Dancu Anamaria
SIBIU      0748335376        

Logoped principal la Centrul de Plasament Speranța.

Psiholog clinician.

 

Bujac Mioara Corina
SIBIU        0723309647            
Absolventă a Facultății de Psihologie  Lucian Blaga din Sibiu

,masterand UBB Cluj Napoca, Terapia Limbajului si Audioloagei

Educațională,promoția .Sunt acreditată de Colegiul Psihologilor

,comisia psihologie clinica,treapta supervizare.

Cabinet individual de psihologie, ofer  servicii de logopedie,

diagnostic și terapie logopedică copii și adulți.De asemenea ofer

sprijin in activități educaționale copiilor cu CES.Lucrez cu copii cu

dezvoltare tipică precum și cu cei cu diferite afecțiuni (sindrom

down, autism, tetrpareza spastica, etc)

 



Jiboc Angela
NEGRESTI  -  OAȘ, JUD. SATU-MARE            

Profesor logoped la Centrul Logopedic Interşcolar 9, psiholog cu

atestat de liberă practică COPSI, treapta de specializare specialist

autonom în psihologie clinică, psihoterapie cognitiv

comportamentală și psihopedagogie specială. 

Ofer servicii psihologice de diagnostic şi evaluare clinică, servicii

de diagnosticare a tulburărilor de limbaj, de terapie a tulburărilor

de limbaj la copii/adulți precum şi psihoterapie cognitiv-

comportamentală individuală/familie și în privat

 Jiboc Angela și asociații- Societate Civila Profesională de

Psihologie, în Negresti - Oaș, jud. Satu Mare.

Voinea Gheorghe
FOCȘANI   0768820730           

Profesor logoped , Sc nr 10 Duiliu Zamfirescu.

Covurlui Minodora
RAMNICU-SARAT   0763636673          

Absolventa a Facultății de Psihologie, Master - Consiliere

școlară și educațională. 

Profesor Logoped CJRAE BUZĂU, CLI Rimnicu Sărat.

Terapia Logopedica a tulburarilor de limbaj, a dislexo-disgrafiilor,

intârzieri în dezvoltarea limbajului.



Psiholog clinician și educational în supervizare, Logoped, terapeut

Aba, mediator Feuerstein, consilier de dezvoltare personala

Cabinet individual de psihologie.

Mirosnicencu Catalina Claudia
IAȘI      0749419480   mirosnicencuclaudia@yahoo.com           

Doctorand in psihologie la Universitatea de Vest din

Timisoara,profesor logoped cu gradul didactic I la C.J. R.A. E.

Hunedoara - Cabinetul logopedic interscolar - Scoala Gimnaziala

IG. Duca Petrosani; 

Psiholog specialist supervizor cu competenta in psihopedagogie

speciala - logopedie ( evaluare - diagnostic-interventie in dislalii

monomorfe/polimorfe, balbism, retard de limbaj/ disfazie,

recuperarea limbajului afazii motorii post AVC( adulti), reabilitarea

verbala post implant cohlear, dislexie, disgrafie, mutism selectiv,

workshop uri de formare) , 

Psiholog clinician practicant autonom ( psihodiagnostic clinic si

evaluare psihologica pentru incadrare in grad de handicap/ CES)

psiholog cu formare de baza in psihoterapie cognitiv -

comportamentala ( terapie cognitiv comportamentala ptr

copii/adullti) , 

Terapeut RBT (autism, tulburari de dezvoltare) la CABINET

INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE , Petrosani, Str. Universitatii , nr.

20.Camin studentesc nr.1, parter camera 317.

Romaniuc Alina Daniela
IAȘI      0754636787        

Psiholog clinician specialist, acreditat de COPSI. Servicii

-Stimularea comunicării pentru copii până în 3 ani, in situație de

risc (sindrom Down, Autism, Deficienta mentala, alte dizabilitati),

stimularea dezvoltării limbajului expresiv-receptiv și  corectarea

limbajului pentru copii 4-7 ani. Stimulare cognitiva. Stimulare

senzoriala.

Lupuleac Claudia
PETROȘANI            0729004614



Prisacariu Beatrice
IAȘI             0741029136
Lucrez cu copii, adolescenți și adulți cu toate tipurile de dificultăți

de vorbire și/sau limbaj  - dislalii, întârzieri în dezvoltarea

limbajului, dislexo-disgrafii,balbism, retard de limbaj/ disfazie,

recuperarea limbajului afazii motorii post AVC( adulti), reabilitarea

verbala post implant cohlear, afazii etc., cu sau fără alte

diagnostice asociate.

Vasilca Alina
PIATRA-NEAMȚ       0754 773 927

Cabinet individual de psihologie- psiholog clinician în supervizare

lucrez atât cu copiii tipici cât și cu cei cu ces autism, adhd.

Specializari: ABA, intervenție dislalie, dislexie, disgrafie,

discalculie, mutism, întârziere în dezvoltarea limbajului, intervenție

post AVC, etc.

Filimon Raluca Mihaela
PIATRA-NEAMȚ    0752595322            

Psiholog autonom PPS, psihoterapeut in supervizare.

Lucrez ca prof logoped la CJRAE Neamt.

Vechime 6 ani.

Nicolae Roxana
VĂLENII  DE MUNTE,  JUD. PRAHOVA      

Logoped Teralogo Center, Prahova. 

Atestat liberă practică Psihopedagogie Specială.



Rusu Anda
VĂLENII  DE MUNTE,  JUD. PRAHOVA   0726548920         
Licentiata in psihologie, profesor gradul1, invatamantul special

axata pe terapie logopedica, terapie ocupationala, stimulare

cognitiva, socializare si ludoterapie pentru copiii cu cerinte

educative speciale.pedagog de recuperare, mediator scolar.

Sunt membru RASG si sunt formata in logopedie, prin participarea

la nenumarate cursuri si work-shopuri.

Profesor logoped. Cabinet logopedic interscolar-CJRAE Vrancea (cu

arondarea gradinitelor si scolilor din Adjud) si psiholog cu drept de

libera practica atestat de Colegiul Psihologilor din Romania,

treapta de specializare principal in Specialitatea Psihopedagogie

speciala-Cabinet Individual de Psihologie.

Predi Ioana
BRĂILA                       0723460662        

Profesor logoped, psiholog clinician autonom, membru al Colegiului

Psihologilor din Romania . Formare profesionala în "Terapia

tulburărilor de limbaj" 

Servicii de evaluare logopedica; logoterapie în tulburări de

pronunție, fluenta, întârzieri de dezvoltare a limbajului, disgrafie,

afazie.

Miron Viorica
ADJUD, JUD. VRANCEA   0740029373         

Stoicu Carmen
GALAȚI                        0749048240       
Psiholog clinician si logoped  cu formare in VML(Verbal

Motor Learning) si formare in reabilitare auditiv-verbala pentru

copiii protezati sau cu implant Cohlear. Imi desfasor activitatea in 

 cadrul cabinetului și ofer servicii de evaluare logopedica,

evaluarea nivelului de dezvoltare globala si servicii de logopedie si

de recuperare pentru diverse patologii: ADHD, TSA, implant

Cohlear, diverse intarzieri in dezvoltare.



Georgescu Atena
BUZĂU          0743072712          

Profesor logoped Centrul Logopedic interscolar Buzău, gradul

didactic I , terapia tulburărilor de pronunție, a dislexo -disgrafiei,

întârzieri în dezvoltarea limbajului, întârzieri în dezvoltarea

cognitivă, experienta in lucrul cu copiii cu CES.

Ciobîcă Elena-Mirela
BUZĂU         0744620752          

Profesor logoped la C.J.R.A.E. BUZAU. Absolventa

a Liceului Pedagogic si a Facultatii de Psihologie, master in

Consiliere Școlara si dezvoltarea carierei, absolventa a cursului

"Tehnici si proceduri de interventie in terapia logopatiilor",

organizat de A.L.R.

SERVICII:

terapia dislaliilor, a dislexo-disgrafiilor si a intarzierilor in

dezvoltarea cognitiva si de limbaj.

 

Trandafir Veronica
BUZĂU         0724590865        

Competențe/formare (specializări):

profesor - logoped; grad didactic I; doctor; inspector școlar pentru

învățământ special și special integrat la ISJ Buzău; vicepreședinte

al COSP din Buzău; formare în terapia logopedică prin COPSI;

formare în dislexo - disgrafie; formare în terapia ABA; formare

privind ADHD; formare în psihopedagogie specială etc.

Tipuri de servicii: terapie logopedică pentru toate tipurile de

deficiențe de vorbire; consiliere și asistență psihopedagogică;

servicii educaționale de sprijin și terapeutic- recuperatorii pentru

copiii cu CES (inclusiv TTL pentru deficiențe mintale, deficiențe

vizuale și auditive) etc.

 



Iordache Mirela
SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA  0726943905           

Psiholog clinician in supervizare.

Cabinet individual

Logoped

Experienta 14 ani

Lucrez in recuperarea copiilor cu autism.adhd.down.

Mirelatudose87@yahoo.com

Neacsu Camelia ,administratorul Centrului logopedic LittleKids din

Pitesti

Psiholog clinician

Formare terapie ABA

Formare logopedie

Consiliere psihologică

Formare Metoda mediere Feurestein

Mihaila Daniela
BACĂU         0742435002         

Psiholog clinician, logoped (master Diagnoza si interventie la

persoanele cu nevoi speciale).

Curs-Asociatia logopezilor din Romania 

Cabinet Individual de psihologie Bacau, str Neagoe Voda nr 7a

 

Neacșu Camelia
PITEȘTI         0726751877  

Niculescu Cristina
PITEȘTI           0722550216    

Prof. itinerant,psiholog atestat cu drept de libera practica.

Specializari: ABA,PECS ,logopedie .

Lucrez in cabinet individual.



Ene (Dore) Nicoleta Veronica
PITEȘTI         0755075498         

Master Psihologie Clinica, cursul acreditat al Asociației

Logopezilor, consilier ABA.

Servicii ABA si Logopedie

 

Ciobanu Dana Elena
PITEȘTI                 0765261140          

Terapie logopedica

Terapia Afaziei

Terapie ocupationala

Cabinet Individual de psihologie 

Psiholog specialist autonom competenta in psihopedagogie

speciala recunoscut de Colegiul Psihologilor din Romania

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Bucuresti ,Master

Psihopedagogia Școlii Incluzive. Doctorand al Școlii Doctorale

Științe ale Educației, Universitatea București.

Experienta de 12 ani in domeniul psihologiei 

Formare in Metoda VML Verbal Motor Learning -Învățarea

motorie la copiii cu apraxie verbală. Formare in terapia Afaziei

Ene Andreea Alexandra
PITEȘTI           0762448470    

Logoped atestat de Asociatia Logopezilor din Romania

Profesor itinerant si de sprijin in cadrul Centrului Scolar

de Educație Incluziva ,,Sfânta Marina", Curtea de Argeș

Terapeut ABA in cadrul Centrului Little Kids, Pitesti

Servicii: stimularea limbajului, corectarea deficiențelor de

vorbire, terapie cognitiv-comportamentală,  dezvoltare

personala.



Prof. Psihopedagog gr II la Centrul Școlar de Educație Inclusiva Sf

Filofteia.

Logoped atestat de ALR, 11 ani experiență in terapia tulburărilor

de limbaj.

Stoicescu Doina
ȘTEFĂNEȘTI,  ARGEȘ    0729937758            


