
Bine ați venit, 
A sosit timpul ca Terapia ocupațională să arate că există și în 

ROMÂNIA. 

Asemenea unui copil care vrea să arate părinților cât este de 
mare, cât de îndrăzneț și cât de mult știe să facă, vrem să arătăm și 
noi că am început să creștem, că învățăm să îndepărtăm bariere, care 
par pentru alții, adevărate ziduri. 

Mai avem puțin și împlinim 10 ani. Pas cu pas, construim 
învățământul superior de specialitate, atenți la realitățile românești și 
ghidați de părinții noștri europeni, ENOTHE (European Network of 
Occupational Therapy Higher Education). 

Țesem aripile unei profesii folosind modele tradiționale 
românești… dar, sub ochii unui mentor exigent și vestit, WFOT (World 
Federation of Occupational Therapist). 

Vă așteptăm cu nerăbdare și cu mare drag în casa noastră, la 
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, casa copilăriei terapiei 
ocupaționale din România! 

Părinții și mentorul nostru vor fi aici, alături de noi și de oaspeți 
de seamă din țară și din zonă! 

Este timpul să cunoașteți și această istorie, dar, îndeosebi, ce 
poate atinge terapia ocupațională cu aripile ei…. 
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Welcome, 
 Time has come to show that Occupational Therapy truly exists 
in ROMANIA.  
 Like a child who wants to show his parents how great, how bold 
and how much he can do, we also want to show we have begun to 
grow, to learn to remove barriers, which seem to others, 
unimaginable walls.  
 
 We are getting closer to our  10th aniversary, and step by step, 
we built and still are building higher education, being mindful of 
Romanian realities and guided by our European parents, ENOTHE 
(European Network of Occupational Therapy Higher Education). 
 
 We wove the wings of a profession using traditional Romanian 
models ... but, under the eyes of a demanding and well-known 
mentor, WFOT (World Federation of Occupational Therapist). 
 
 We look forward to seeing you at our home, at the "Vasile 
Alecsandri" University of Bacau, the home of OT’s childhood in 
Romania! 
 
 Our parents and mentor will be here, along with us and the 
outstanding guests from all the corners of Romania! 
 

 It is time to know this history, but especially what can be 
achieved by the occupational therapy’s touch of wings.... 
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