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Subsemnata Motoc Andreea, cu titlul de persoana fizica autorizata, in 

Timisoara, ca si fiziokinetoterapeut, lucrez cu copii cu afectiuni neurologice, si 

diferite conditii neurologice similare.  

Interesul meu pentru domeniul neurologic a apărut în anul III de facultate, 

acordând o atenție deosebită biomecanicii, anatomiei și fiziologiei sistemului nervos 

etc. Curiozitatea și dorința de a înțelege mai mult m-au determinat să practic în 

cabinetul PROKT cu Dna. Ana-Maria Vutan și cu mine mergeam cu ea o dată pe 

săptămână timp de un an la un centru de zi pentru copii cu tulburări neurologice. În 

acel moment lucra cu abateri ale coloanei vertebrale, tulburări ortopedice, reumatice 

și neurologice. Unde am studiat și am învățat tehnici și metode de lucru cu copii cu 

diferite patologii, care m-au învățat importanța echilibrului muscular, coordonarea 

segmentelor corpului, gestionarea forței gravitaționale și mobilitatea corpului. 

Din dorința de a explora funcția biomecanică a mușchilor, ligamentelor și 

forțelor externe care le sunt supuse, urmez și am absolvit programul masterat de 

Implanturi, Proteze și Evaluare Biomecanică, la Timișoara. 

Schimbarea locului de practică la Asociația Marius și lucrul numai cu copiii cu 

paralizie cerebrală și diverse afecțiuni neurologice. Am participat la cursuri de 

specialitate, am acumulat experiență și cunoștințe din dorința de a obține rezultate mai 

bune. Unde am fost si angajata pe o perioada de aproximativ 3 ani.  

Cand am inceput sa lucrez la Centrul Marisa, am inceput sa fiu tot mai 

curioasa de creier, si am inceput sa il studiez tot mai multe. Cu ajutorul cursului 

MAES, am invatat noi strategii educationale si tehnici in lucru cu copii cu paralizie 

cerebrala. 

Setea de informatii un sa oprit aici, cu timpul am participat la tot felul de 

evenimente, de la cele caritabile pana la evenimente cu medici, terapeuti, doctori din 

diferite zone a le luii, unde am invtat multe lucruri si am captat experiente. 

Eu imi doresc sa arat colegilor mei ca pot face foarte multe lucruri si ca te poti 

dezvolta cu ajutorul oamenilor si experientelor. Imi dorec mai multe colaborari intre 

terapeuti, doctori si un numai.  

 

 
 
 
Va multumesc pentrul timpul si consideratia dvs. 

 
 
                                                                           Motoc Andreea 

 
 
 
 

       

 


