Către Guvernul României, Dlui Prim- ministru Ludovic Orban
Către Ministerul Muncii și al Protectiei Sociale, Dnei ministru Violeta Alexandru
Către Ministerul Educației și Cercetării, Dnei ministru Monica Anisie
Către Ministerul Sănătății, Dlui ministru Victor Costache
Către Ministerul Finanțelor Publice, Dlui ministru Florin Cîțu

Domnule Prim ministru,
Doamnelor și Domnilor miniștri,

AUTISM ROMANIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism este o asociație care militează pentru
drepturile și interesele persoanelor cu autism și pentru îmbunătățirea calității vieții acestora și a
familiilor lor din anul 2001, când a fost inființată de un grup de părinți și profesioniști.
Unul dintre obiectivele noastre, pentru care am făcut constant acțiuni de advocacy și lobby, a fost
promovarea nevoii creării unei strategii naționale, respectiv a unui plan național pentru autism și în țara
noastră, așa cum există în multe alte țări; va apărea inclusiv o strategie europeană pentru autism.
Am inițiat demersuri în acest sens încă din 2005, am contribuit în diferite forme la conștientizarea
politicienilor în privința nevoii unei astfel de strategii, am oferit modele de bune practici și input local pe
conținut. Argumentul nostru a fost și este faptul ca numărul persoanelor cu autism este foarte mare și în
continuă creștere, aprox 1/100 de persoane are o tulburare din spectrul autismului, iar problematica lor
este foarte specifică și deosebit de complexă, copleșitoare pentru familiile în cauză, dar și pentru
profesioniști. Aceasta situație impune măsuri complexe și integrate din partea mai multor ministere și
agenții de resort. Doar în acest fel drepturile acestor persoane la dezvoltare, educație, îngrijire, la muncă,
locuire, participare în comunitate nu vor mai fi încălcate sistematic, așa cum se întâmplă încă și în
prezent. Doar printr-o viziune coerentă și eforturi/măsuri conjugate, coerente și eficiente ale
autorităților, plus implicarea informată a familiilor, copiii noștri pot avea cu adevărat șanse să devină cât
mai independenți, membri activi ai comunității și nu izolați, marginalizați și aruncați la periferia
societății ca adulți, inclusiv după cheltuirea ineficientă a unor resurse ale statului, așa cum se întâmplă în
prezent în cele mai multe cazuri.
Ultimul demers al asociației în sensul unor măsuri integrate, prin colaborare a ministerelor de resort, a
fost în anul 2018, când am solicitat Prim-ministrului Viorica Dăncilă înființarea unui Comitet
interministerial, care să aibă drept scop crearea unui Plan național pentru autism. Solicitarea noastră a
primit un răspuns pozitiv, concretizat în emiterea Deciziei Prim-ministrului nr. 293/2018 privind înființarea
Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020 – 2022.
Comitetul interministerial a fost constituit în decembrie 2018, iar activitatea acestuia a început în
ianuarie 2019. AUTISM ROMÂNIA și alte ong-uri de profil au participat ca invitați la întâlnirile
comitetului, dar au contribuit din plin la crearea documentelor finale țintă: Analiza națională de etapă a
situației abilitării / reabilitării persoanei cu tulburări din spectrul autist (copil și adult), în vederea
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elaborării Planului Național pentru Autism 2020 – 2024, Planului Național pentru Autism 2020 – 2024,
Planul operațional pentru implementarea Planului Național pentru Autism 2020 – 2024. Iar în 9
octombrie acest an Comitetul interministerial a aprobat planul și celelalte documente create. În urma
schimbărilor la nivel politic, trecerea prin procedurile decizionale a acestui Plan este oprită în acest
moment.
Vă solicităm respectuos, dle Prim ministru Victor Orban, doamnelor și domnilor miniștri, să vă asumați
explicit și în mod efectiv continuarea acestui proces decizional în cadrul ministerelor pe care le
conduceți, respectiv să aprobați Planul național pentru autism, întrucât existența unui plan de măsuri
COERENTE și INTEGRATE pe problematica persoanelor cu autism din România și implementarea
acestor măsuri noi o considerăm o urgență.
Planul conține măsuri absolut necesare și foarte mult așteptate de noi, persoane cu autism și familiile lor,
dar și profesioniști, și a fost creat cu resursele umane din interiorul ministerelor, dar și prin voluntariatul
consistent al Ong-urilor implicate (AUTISM ROMÂNIA, Fedra, Ro TSA, Fundația Pentru Voi). Dacă
dumneavoastră considerați ca documentele trebuie îmbunătățite, și este loc pentru asta, suntem aici
pentru a voluntaria din nou și a sprijini autoritățile la îmbunătățirea acestora. Vă rugăm să nu ne uitați în
sertarele ministerelor pe care le conduceți, ci să analizați și să aprobați Planul cât mai repede cu putință.
Vă solicităm în acest sens să ne acordați și o întâlnire la ministerele pe care le conduceți.
Copiii noștri NU mai pot aștepta! Calitatea vieților lor și a familiilor noastre este profund afectată de
lipsa unor măsuri COERENTE și INTEGRATE, iar viitorul foarte sumbru, ca să nu mai vorbim despre
drepturi ce sunt încălcate. Avem speranța că nu vom fi din nou dezamăgiți de decidenții politici.

București, 7 noiembrie 2019
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