
 

 

 

 

 

 

 

Raluca Ferchiu este psihoterapeut de familie și cuplu în supervizare și absolventă a 

Școlii Sistemice de Formare din cadrul Gamma Institute. Are experiență în evaluare 

psiho-profesională, consiliere și orientare în carieră și psihoterapia familiei. Oferă 

servicii de psihoterapie individuală și de familie pentru copii, adolescenți și adulți, 

servicii de dezvoltare personală și susține workshop-uri pe diverse tematici, precum 

parenting sau workshop-uri pentru copii și adolescenți.  

Livia Cătălina Băețică este psihoterapeut de familie și cuplu autonom în cadrul 

Gamma Institute și absolventă a Școlii Sistemice de Formare și a masteratului în 

Intervenție psihosocială și psihoterapie. Îmbină în practica sa, cunoștințele și 

abilitățile de lucru din terapia de familie cu formările complementare în nutriție, iar 

în workshop-urile susținute pe diferite tematici, valorifică de asemenea, experiența ca 

trainer, specialist resurse umane și consilier în carieră.  

Mădălina Belcescu este psihoterapeut de familie și cuplu în supervizare, fiind 

absolventă a Școlii Sistemice de Formare din cadrul Gamma Institute. Este 

specializată pe lucrul cu familia și cuplurile care întâmpină dificultăți în relație și 

care doresc să redescopere magia din viața de cuplu. Crede cu tărie că relațiile sunt 

dure și fragile în același timp, deoarece se construiesc precum temelia unei case și 

pentru că au nevoie de îngrijire constantă. 

Adrian Stogrea este psihoterapeut de familie și cuplu în supervizare în cadrul 

Gamma Institute și îmbină cunoașterea medicală cu abilitățile de psihoterapeut 

sistemic dobândite în cadrul Școlii Sistemice de Formare și cu experimentarea 

directă a diverselor metode terapeutice din țară și străinătate. Este partenerul 

oamenilor pe drumul conștient către exprimarea libertății ființei, eliberarea de frică, 

îndoială sau dependențe și către sărbătorirea vieții.  

Mihaela Cojan este psihoterapeut de familie și cuplu în supervizare și absolventă a 

Școlii Sistemice de Formare din cadrul Gamma Institute. Îmbină practica în terapia 

de familie cu experiența de 15 ani ca psiholog și consilier vocațional, dorind să fie un 

agent al schimbării la nivel individual și familial. 

Mihaela Macovei este terapeut de familie și cuplu în formare, fiind licențiată în 

drept și specializată în protecția copilului. Formarea sa este continuată prin cursuri de 

pedagogie specială de terapie ABA adresată copiilor cu autism și prin cursuri de 

terapie Bowen. În cadrul Gamma Institute este specializată în ghidarea clienților 

către propriul sens și prin revelarea destinului fiecăruia.  

Dragoș Bogdan Silică este psihoterapeut de familie și cuplu în formare în cadrul 

Gamma Institute, având experiență în consiliere psihologică și profesională. Este 

pasionat de călătorii de substanță în propria viață și a celor cu care intră în contact, 

spirit liber și dedicat, concentrat pe cunoaștere și autodepășire.  



 

 

 


