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Stimată doamnă Prim-Ministru Viorica Dăncilă, 

 
 

Apreciem disponibilitatea dumneavoastra la dialog cu organizatiile parintilor cu copii 

cu autism sau dizabilitati, precum si primele masuri fiscale pe care le-ati adoptat 

pentru sprijinirea furnizorilor acreditati de servicii sociale. 

Dorim sa va atragem atentia asupra situatiei disperate in care se gasesc persoanele 

adulte cu autism si cele cu dizabilitati intelectuale. 

V-am adus, stimată Doamnă Prim Ministru, o scrisoare a unei mame a unui tânăr cu 

autism din Timișoara, care se află într-o situație disperată. Nu e singura, din păcate, 

sunt mii de astfel de familii. E cutremurător să auzi mame care spun că nu mai au altă 

soluție decât să-și omoare copilul și apoi să se sinicidă și ele. E disperarea unor mame 

care și-au dedicat toată viața îngrijirii copilului lor și acum sunt bolnave și 

neputincioase și nu găsesc nici o soluție pentru copilul devenit adult. Pentru că 

Statul Român ignoră nevoile acestui grup vulnerabil. 

În România sunt  116.549 de persoane adulte cu dizabilități intelectuale si 77.538 de 

persoane adulte cu dizabilități psihice, conform Statisticilor Autorității Nationale a 

Persoanelor cu Dizabilități. Dintre acestea, doar 829 beneficiază de servicii de tip 

locuință protejată (0,71%), 50 beneficiază de servicii de tip centru respiro (0,04%) și 

2.182 beneficiază de servicii de tip centru de zi (1,87%), conform stastisticilor la 

10.11.2017, de pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. 

Credem că aceste cifre vorbesc de la sine și arată cât de gravă este situația. 

De aceea, vă solicităm adoptarea de urgență a următoarele măsuri: 

1) Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru persoane adulte cu autism:  

• Servicii de locuire: locuințe protejate și sprijin pentru locuirea 

independentă 

• servicii de sprijin a vieții independente pentru adulții cu autism. Infiintarea 

echipelor comunitare pluridisciplinare formate din psihiatru, asistenta de 

psihiatrie, psiholog, asistent social, care să asigure suportul necesar în 

comunitate. 

• servicii de sprijin pentru angajarea în muncă (servicii de consiliere pentru 

orientare în carieră,  mediere a muncii, job coaching) 

• servicii specializate și individualizate pentru tinerii si adulții cu autism și 

comorbidități psihiatrice 

• servicii respite pentru îngrijirea pe termen scurt, atunci când familia se 

confruntă cu o criză 

 

2) Pentru sprijinirea infiintarii acestor servicii este nevoie de modificarea urgentă a  

Ordinului nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de 

calitate pentru acreditare a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi de către Ministerul Muncii, precum și de colaborarea între serviciile de 

sănătate mentală , respectiv  cele de psihiatrie comunitară și serviciile sociale. 

Pentru asigurarea finanțării înființării acestor servicii e nevoie de lansarea unor 

PIN de către Ministerul Muncii, respectiv ANPD. Ca sursă de finanțare sugerăm 
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folosirea sumelor colectate lunar la bugetul de stat conform prevederilor OUG 

60/2017 de la companiile care nu angajează 4% persoane cu dizabilități. Conform 

datelor furnizate de ANAF, această sumă depășește 320 milioane de Euro anual. 

 

3) Sprijinirea Autoritatilor Publice Locale (CJ si CL) în contractarea serviciilor 

sociale catre furnizorii privati acreditati, prin elaborarea de Norme de aplicare a 

Legii 98/2016 a achizitiilor publice  in domeniul serviciilor sociale și clarificarea 

modalităților de aplicare a procedurii simplificate de atribuire a serviciilor sociale 

4) Organizarea unor programe de formare profesională în problematica adulților cu 

TSA, pentru profesioniștii din domeniu: medici psihiatri, psihologi, ergoterapeuți, 

asistenți sociali.  

5) Modificarea Codului Civil in ceea ce priveste capacitatea de exercițiu, în vederea 

armonizării legislaţiei din România cu prevederile art. 12 din Convenţia ONU 

privind dizabilitatea, ratificată de România prin Legea 221/2010 pentru ratificarea 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, 

deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 

2007. Conform Convenţiei ONU privind dizabilitatea, măsurile de protecţie nu 

trebuie să restrângă sau să anuleze capacitatea juridică a persoanei puse sub 

interdicţie, ci să o sprijine în luarea oricărui tip de decizii. Persoanele cu 

dizabilităţi trebuie să beneficieze de asistenţă juridică în procesul de luare a 

deciziilor. Asistenţă juridică nu înseamnă privarea persoanei cu dizabilităţi de 

dreptul de a lua orice fel de decizie în ceea ce priveşte viaţa proprie: dreptul de a 

munci, de a face alegeri, de a îşi întemeia o familie, de a avea un cuvânt de spus în 

ceea ce priveşte cheltuirea banilor proprii. In Romania există doar punerea sub 

interdicţie totală, care suprimă toate drepturile civile ale interzisului. Fundația 

Pentru Voi a depus la Ministerul Justitiei in decembrie 2016 o propunere de 

modificare care introduce notiunile capacitate de exerciţiu restrânsă a 

persoanei majore pusă sub interdicţie, tutore asistent și tutore codecident. 

 

Vă asigurăm de dorința noastră de colaborare în implementarea acestor măsuri și vă 

stăm la dispoziție pentru a discuta detalii. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Laila Onu 

Director general 
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