
 
ASOCIAŢIA CASA FAENZA 

 
 
 Asociaţia Casa Faenza funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, activitatea sa fiind coordonată de domnul Viceprimar Adrian Orza. 
 
 

1. COMPONENŢA ASOCIAŢIEI 
 
Număr de angajaţi: 15 din care 10 de specialitate şi 5 administrativ. 
Director interimar: Cristina Piscuc 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI CASA FAENZA 
 

Asociaţia "Casa Faenza", în cadrul căreia funcţionează Proiectul - Centrul Comunitar 
pentru Copii Autişti Timişoara, este o organizaţie neguvernamentală de protecţie specială a 
copiilor cu sindrom autist, fără scop patrimonial.  

Asociaţia Casa Faenza (denumită în continuare ACF) s-a înfiinţat, prin colaborarea dintre 
primăriile oraşelor înfrăţite Timişoara şi Faenza – Italia în luna mai, 2001. 

Scopul asociaţiei este de a îmbunătăţii condiţiile de viaţă şi adaptabilitate socială a 
copiilor cu copiilor cu tulburare din spectrul autist din Municipiul Timişoara, cu vârsta cuprinsă 
între 3 - 15 ani, prin abilitarea şi integrarea socială a copiilor cu sindrom autist, accentuându-se 
importanţa intervenţiei precoce.  

Începând din anul 2005 serviciile Asociaţiei s-au adresat şi copiilor autişti cu vârsta între 
12-18 ani, prin crearea unui nou serviciu de asistare la domiciliu beneficiarilor. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 
 

A. Activităţi de specialitate destinate beneficiarilor ACF au fost oferite pe toată perioada 
anului, exceptând perioada vacanţelor si de renovare a centrului. 

Activităţi de abilitare oferite copiilor cu sindrom autist – beneficiari ACF Integrare 
senzorială: stimulare – proprioceptivă: 

- Vestibulară 
- Tactilă 
- Vizual - auditivă 
- Olfactiv – gustativă, activităţi cognitive: – percepţie, 
- imitaţie 
- cognitiv verbal 
- cognitiv performanţă 
- coordonare ocularo-motrică, motricitate fină 

− Softwer – terapie 
− Comunicare alternativă (simboluri, pictograme) 
− Comunicare facilitată 
− Logopedie 

− Terapie comportamentală  
− Dans terapie 
− Kinetoterapie – stimulare vestibulară 
− Psihomotricitate 
− Hidroterapie 
− Terapie Ocupaţională - Ergoterapie (Activ practice: educaţie muzicală, pictură -

modelaj, desen) 
− Socializare in micro şi macro grup - interacţiune socială 
− Autonomie stradală 



− Autonomie socială 
− Autonomie personală 
− Farmacoterapie 
− Activităţi sportive şi recreative 
− Servirea zilnică a micului dejun şi a prânzului 
− Transport de la domiciliu la centru şi de la centru la domiciliu 

 
Activităţi oferite părinţilor copiilor autişti 
− Consiliere parentală 
− Grupuri educaţionale 
− Includerea părinţilor în procesul therapeutic – co-terapeuţi 
− Formarea/întărirea reţelei de suport social pentru familii 
− Posibilitatea înscrierii într-o asociaţie a părinţilor copiilor cu sindrom autist – 

Asociaţia Anca 
 

Activităţi de specialitate oferite comunităţii timişorene 
− "Screening" pentru populaţia municipiului Timişoara, prin implicarea medicilor de 

familie – în vederea identificării precoce a elementelor de autism – M-CHAT (Baron – Cohen) 
− Observare clinică şi diagnostic pentru tulburări pervazive de dezvoltare – prin 

colaborarea cu Clinica de Neurologie şi Psihiatrie pentru Copil şi Adolescent Timişoara (sunt 
utilizate ICD-10, DSM-4, ADI-R, ADOS-G); 

− Evaluarea comportamentală şi a abilităţilor în centrul nostru, de către echipa 
multidisciplinară: psihohog, pedopsihiatru, logoped, pedagogi de recuperare, kinetoterapeut, 
asistent social. 

− Programe individualizate de stimulare psiho – senzorio - motrică – în funcţie de 
simptome, vârsta, IQ, analiza funcţională a comportamentului, abilităţile, limbajului verbal şi 
non-verbal al copilului, dificultăţile sociale, comportamentele stereotipe, implicarea părinţilor ca 
şi co-terapeuţi. 
 
 Baza de date a copiilor asistaţi în perioada august 2001 – decembrie 2005 cuprinde un 
număr total de 116 copii diagnosticaţi cu o tulburare din spectrul autist. Dintre care pe parcursul 
anului 2005 au fost asistaţi un număr de 48 de copii dintre care: 

− 16 copii asistaţi în cadrul serviciului de zi  
− 12 copii asistaţi în cadrul serviciului la domiciliu 
− 15 copii evaluaţi din ţară – Judeţele Hunedoara, Craiova, Constanţa, Braşov, Satu 

Mare, Bacău, Galaţi, Arad 
− 5 copii re-evaluaţi 
− 4 copii integraţi în forme de învăţământ şcolar şi preşcolar, de masă şi specialitate 
− 1 copil a cărui program de abilitare s-a încheiat datorită absenteismului 

 
Activităţi de dezvoltare strategică şi organizaţională a ACF 

 
Întâlnirile Consiliului Director s-au desfăşurat după cum urmează: 
 
− 11 martie 2005 
− 2 iulie 2005. 
− 17 noiembrie 2005. 

 
În cadrul sedinţelor Consiliului Director s-au stabilit liniile directoare privind organizarea 

şi administrarea asociaţiei cât şi s-au soluţionat probleme curente apărute. La acestea s-au 
adăugat stabilirea strategiei de lucru privind acordarea serviciilor specializate acordate de către 
asociaţie copiilor autişti şi familiilor lor. 

 
Proiecte concepute şi propuse spre implementare în decursul anului 2005 

 
“Vreau să fiu colegul tău!” Scop: facilitarea integrării preşcolare şi creşterea gradului de 



acceptare a copilului autist în viaţa comunităţii 
Obiective: 

− Creşterea competenţelor profesionale a 20 de cadre didactice 
− Dezvoltarea gradului de angajare civică a comunităţii 
− Creşterea responsabilităţii societăţii privind problematica copilului autist 
− Consolidarea reţelei de specialişti implicaţi in procesul de integrare a copilului autist 
− Consolidarea reţelei de suport a familiei copilului autist 
− Detectarea timpurie a cazurilor de autism şi intervenţia precoce 

 
"Biblioteca Autism" - Scop: Crearea unei mini – biblioteci privind problematica 

tulburărilor pervazize de dezvoltare, abordate din punct de vedere social, psihologic şi 
psihopedagogic  
Obiective 

− Dezvoltarea procesului de informare profesională continuă 
− Creşterea gradului de informare privind tulburarea pervazivă de dezvoltare 
− Crearea unor grupuri de discuţie – forum – pentru specialişti 
 
"Copil sunt şi eu!" 
Obiectivele campaniei: 
− Conştientizarea de către cetăţeni a gradului de discriminare şi marginalizare a copiilor 

cu autism 
− Promovarea parteneriatului public-privat în combaterea şi prevenirea discriminării 

persoanelor cu dizabilităţi în Timişoara 
 

"O nouă şansă" – Scop: dezvoltarea metodelor de intervenţie şi abilitare specializată, în 
domeniul copiilor cu tulburare din spectrul autist 
Obiective generale: 

− să creştem gradul de dezvoltare profesională în programul teachh  
− să dezvoltam mijloace specifice de terapie pentru copii cu sindrom autist 

 
"Lumea noastră" - Scop: screening la nivelul a 300 de copii preşcolari din Timişoara 

privind următoarele arii de dezvoltare: emoţional, anxietate, depresie, somatizare, probleme de 
atenţie şi agresivitate, în vederea detectării copiilor cu deficienţe în dezvoltare şi a evaluării 
complexe. 

Obiective: 
− testarea a 300 de copii preşcolari integraţi în grădiniţele din Timişoara 
− detectarea copiilor suspecţi de deficienţe în dezvoltarea mentală 
− consolidarea unei echipe multidisciplinare în vederea managementului de caz 
− creşterea nivelului de educaţie a familiilor cu risc privind dezvoltarea armonioasă a 

copilului 
 

"Vreau şi eu la şcoală!" Scop: Creşterea gradului de integrare şcolară a copiilor autişti. 
Obiectiv general: 

- Formarea abilităţilor de educaţie şcolară pentru părinţii copiilor autişti  
 

"Centru pilot de resurse – autism" 
Scop:creşterea gradului de inserţie socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist din 

Regiunea 5 Vest. 
Obiective specifice: 
Îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare strategică a organizaţiilor care oferă servicii 

copiilor cu autism din Regiunea 5 Vest 
 

Îmbunătăţirea accesului la resurse a organizaţiilor care oferă servicii copiilor cu autism 
din Regiunea 5 Vest 
 

Proiecte implementate 



 
Campania "Un altfel de a fi: autismul!" 
Scop: conştientizarea populaţiei din municipiul Timişoara privind rata în creştere a 

autismului 
Grup ţinta: comunitatea timişoreană - numără aproximativ 350 000 de cetăţeni. 

Rezultate: 
− Emisiunea "În rând cu lumea" difuzată de către Radio Timişoara, în data de 17 martie 

2005; participanţi – director Ioana Guţia, psiholog Marinel Antal, pedopsihiatru – Otilia Secară. 
În cadrul emisiunii a fost amintit sponsorul acţiunii– respectiv S.C. Euroholding. SRL 

− Emisiunea "De la om la om" difuzată de către TVR Timişoara in data de 22 martie 
2003, orele 17:30, pe postul TVR Timişoara – ce poate fi vizionat in zona de vest a României; 
aici au participat Preşedintele asociaţiei – Viceprimar Adrian Orza şi alţi 3 specialişti din 
asociaţie; emisiunea a fost urmată de prezentarea clipului – "Autismul" 

− Prezentare în cadrul emisiunilor de ştiri pe postul TeleEuropaNova în data de 18 
martie 2005, orele 18,45; 

− Difuzarea spotului publicitar (acesta are 30 de secunde) de către următoarele posturi 
de televiziune TVR Timişoara, Analog TV şi Tele Europa Nova; Orele de difuzare: 18,30 pe 
TVR Timisoara, o data /zi, timp de 8 zile; Analog TV: 18,30, 22,00 şi 23,30, zilnic,– cu excepţia 
zilelor de 19 şi 20 martie; TeleEuropaNova – difuzarea a fost gratuită şi a continuat până în luna 
iunie 2005 

− Diseminarea a 400 de fluturaşi "Alarma" - cu tematică privind de frecvenţa 
autismului - acţiune realizată in data de 18 martie 2005 

− în zona centrală a Timişoarei (P-ţa Operei, P-ţa Unirii, magazin Bega) 
− în centrele comerciale (Billa 1, Billa 2, Kappa, Terra, Euro) 
− în Universitatea de Vest – Timişoara 

− Informarea a 31 de unităţi preşcolare – grădiniţe din Timişoara – despre ce este 
autismul şi serviciile oferite de către ACF – prin distribuirea de reviste şi broşuri informative– 
acţiune realizată în intervalul 21-23 martie 2005 

− Informarea a 62 cadre medicale - medici de familie - despre comportamentul autist şi 
unde pot găsi un sprijin de specialitate, prin materiale de specialitate(reviste şi broşuri) 

− Trimiterea unui comunicat de presa în data de 24 martie către Agenda zilei, Ziua de 
Vest, Ziarul Timişoara şi Focus Vest 

 
Materialele informative au fost distribuite cu sprijinul voluntarilor de la Organizaţia de 

elevi a P.P.C.D. Timiş, a Organizaţiei de cercetaşi Timişoara şi a studenţilor de la Catedra de 
Asistenţă Socială şi Facultatea de Litere a Universităţii de Vest. 

 
Buget: 
Au fost încheiate următoarele contracte: 
- de producere a materialului video cu Firma Video Art’s (Contract nr. 10/10.03.2005) 

–valoarea contractului 15,173.095 lei vechi 
- de publicitate nr. 167/17.03.2005 cu Analog TV – valoarea contractului 13,221.675 

lei vechi 
- de publicitate nr.24/17.03.2005 cu TVR Timişoara – valoarea contractului – 

14.781.514 lei vechi 
 
Materialele informative – reviste, broşuri şi fluturaşi, cât şi multiplicarea video-clipului 

au fost asigurate din fondurile asociaţiei. 
 

Durata: 17-24 martie 2005 
 

Finanţator: Euroholding. 
 

Parteneri media: TVR Timişoara;Radio Timişoara; Ziarul Timişoara; Ziarul Focus Vest; 
Analog  

TV; Tele Europa Nova; Agenda zilei 



 
 

− Good Start, proiect finanţat prin programul Matra - Olanda a continuat activităţile 
prevăzute pentru anul 2005. Astfel periodic echipe de specialişti olandezi au acordat traininguri 
în micro-analiza prin metoda video-training şi training on the job, echipei multidisciplinare a 
ACF si partenerilor de proiect.  

Prin intermediul prezentului proiect în perioada 17 septembrie – 17 decembrie 2005 
centrul nostru a beneficiat de prezenţa a doua voluntare olandeze: Elona S. şi Marian N. 
 

− 1 Iunie – ziua internaţionala a copilului a fost sărbătorită împreună cu prichindeii de 
la Grădiniţa nr. 6 din Timişoara. Copii beneficiari ai ambelor servicii au participat la concursuri 
de desene pe asfalt, au recita poezii şi cântecele, şi au servit împreuna pizza, prăjituri, suc etc. 

− În data de 27 iunie avut loc o excursie pentru copiii beneficiari şi părinţii acestora la 
Lipova – Radna şi Buziaş. 

 
 

Dezvoltarea şi implemetarea noului serviciului la domiciliu beneficiarilor 
 

Începând cu data de 16 mai 2005 Asociaţia Casa Faenza a continuat să ofere serviciul la 
domiciliu copiilor in noua forma de organizare.  

Scop: Îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor cu copii autişti 
 

Beneficiari: Familiile cu copii autişti care  
− Au vârsta cuprinsă între 14-18 ani  
− Sunt integraţi într-o formă de învăţământ. 

 
Număr beneficiari: 10-15 familii cu un copil autist 

 
Procedura prin care familia cu un copil autist devine beneficiara a serviciului la 

domiciliu: 
A. Înscrierea pe lista de evaluare a familiilor care doresc să devină beneficiari ai 

serviciului la domiciliu. Condiţiile pentru a putea fi înscrişi pe aceasta lista sunt: 
− Copilul sa fie diagnosticat cu o tulburare din spectru autist de către N.P.I. Timişoara 
− Copilul sa aibă vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani 
− Familia să aibă domiciliu în Timişoara 
B. Evaluare primară a nevoilor familiei (se face la domiciliu). 
Luarea deciziei prin care familia devine beneficiara a serviciului la domiciliu. Decizia 

este luata de către echipa multidisciplinară a serviciului la domiciliu. Aceasta decizie este 
influenţată de următorii factori: 

− Nevoile familiei- dacă aceste nevoi pot fi satisfăcute prin acest serviciu; 
− Numărul de locuri disponibile în serviciu la domiciliu. 
C. Anunţarea deciziei echipei multidisciplinare. Familia este anunţata de decizia luata in 

cadrul unei şedinţe. Dacă nu a devenit beneficiar al Casei Faenza se recomandă alte servicii 
disponibile în Timişoara. 

D. Semnarea contractului cu familia beneficiară. 
E. Stabilirea programului la domiciliu. 
 
Mărirea organigramei: din data de 16 mai 2005, organigrama ACF a fost suplimentată cu 

un post de psiholog, pentru a veni in întâmpinarea nevoilor beneficiarilor săi. 
 

Campanii de found-raising 
 

− Campania 1% pentru strângerea de fonduri (posibilitatea de a direcţiona 1% din 
impozitul pe venitul global pentru anul 2004 datorat statutului , către ACF). Aceasta campanie a 
fost promovată atât în mass-media, la emisiunea "Bursa Viitorului" - (1 ora) pe Analog TV cât şi 
pe site-ul PMT – o lună de zile.  



− 2 campanii de found-raising organizate cu ocazia sărbătorilor de Sf. Paşti şi respectiv 
de Sf. Crăciun. Scopul acestor campanii a fost colectarea de fonduri necesare pentru pachetele 
beneficiarilor noştri. 
 

Activităţi de promovare a serviciilor şi imaginii ACF 
 

- Articole în presa locală, naţională şi internaţională: au apărut un număr de cel puţin 
23 de articole care promovează imaginea şi calitatea serviciilor ACF. 

- Emisiuni Radio: 2 emisiuni radio - Emisiunea "In rând cu lumea" difuzată de către 
Radio Timisoara, în data de 7 februarie participant director – Ioana Guţia, în data de 17 martie 
2005; participanţi – director Ioana Guţia, psiholog Marinel Antal, pedopsihiatru – Otilia Secară.  

Emisiuni TV: 
− Reportaj documentar difuzat prezentat in data de 25 ian. pe TVR 2 si 27 ian 2005– pe 

TVR Timisoara. 
− Emisiunea "De la om la om” difuzată de către TVR Timişoara în data de 22 martie 

2003, orele 17:30, pe postul TVR Timisoara – ce poate fi vizionat in zona de vest a României; 
aici au participat Preşedintele asociaţiei – Viceprimar Adrian Orza 

− Emisiunea "Bursa Viitorului" - (1 ora) pe Analog Tv, în luna martie 2005, participant 
director – Ioana Guţia 

− Spor publicitar "Autismul" difuzat in cadrul campaniei "Un altfel de a fi: autismul!" 
Difuzarea spotului publicitar (acesta are 30 de secunde) de către următoarele posturi de 

televiziune TVR Timişoara, Analog TV şi Tele Europa Nova; Orele de difuzare: 18,30 pe TVR 
Timisoara, odată /zi, timp de 8 zile; Analog TV: 18,30, 22,00 si 23,30, zilnic,– cu excepţia 
zilelor de 19 şi 20 martie; TeleEuropaNova – difuzarea a fost gratuită şi încă continua si in 
prezent; intervalul de difuzare a fost şi este cel în care aceasta televiziune emite 

− în data de 24 mai – directorul ACF a fost invitat la o întâlnire de lucru cu 
reprezentanţii Ambasadei Ţărilor de jos – cu privire la proiectele aflate în derulare 

− a avut loc deplasarea consilierului juridic Toader Corado în calitate de reprezentant al 
Asociaţiei Casa Faenza la Faenza –Italia, in perioada 25-30 mai 2005 

− în luna august 2005 ACF a primit vizita a 2 specialişti francezi 
− în perioada 19 - 23 septembrie – a venit pentru formare psihologul Centrului de copii 

autişti Craiova, d-ra Melania S, la solicitarea preşedintelui asociaţiei Craiova 
− am primit vizita de lucru a unei echipe de psihologi şi kinetoterapeuti de la 

Organizaţia ASSOC BAIA MARE 
− în data de 22 sept. Casa Faenza a fost vizitata de către un grup de 22 belgieni (oameni 

de afaceri, posibili 
− în data de 6 octombrie am primit in vizita o delegaţie de psihologi din Georgia 
− în luna decembrie 2005 ACF a primit vizita responsabilului Centru de resurse 

regional pentru Autism din Paris- Franţa 
− ACF– a fost inclus în Ghidul centrelor pentru voluntariat/2005 
− editarea Revistei copilului autist 
− au fost editate două numere ale revistei intr-un tiraj de 2 X 300 bucăţi, fondurile 

alocate de către PMT; 
− au fost editate 300 de broşuri din fondurile alocate de Primaria Faenza; 

 
Activităţi de dezvoltare profesională continuă a angajaţilor ACF 

 
− în luna ianuarie 2005 asistentul social şi un psihopedagog din ACF au fost în vizită de 

lucru pentru o săptămână in Franţa - Moulhouse. 
− în 12 ianuarie directorul ACF –a participat la o întâlnire CJ Timiş –lansare linie de 

finanţare ANPH 
− în perioada 24-27 ian. am primit vizita unei echipe de la Şcoala Specială Transilvania 

din Cluj Napoca 
− în zilele de 29-30 martie – 2 reprezentanţi ai ACF au participat la seminarul cu tema 

AUTISM organizat de Fundaţia Pentru Voi cu profesori din Marea Britanie 



− în perioada 15-16 iunie – 4 angajaţi ai ACF au participat la seminarul cu privire la 
“Intervenţia in autism” organizat de către  Institutul pentru Dezvoltarea Copilului Bucureşti – cu 
traineri americani 

− am primit vizita trainerilor americani – în data de 17 iunie 
− în data de 25 iulie directorul ACF a participat la Bucureşti – masa rotundă 

"Dezvoltarea şi îngrijirea copiilor şi adulţilor din România care trăiesc cu o tulburare din spectrul 
autist" – la invitaţia soţiei ambasadorului Germaniei– d-na Monique Gruber şi a D-lui Alisadair 
Barron 

− în perioada 30-31 august – psih. Marinela A. a participat la Conferinţa Naţională –
"Viaţa în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale - angajarea în muncă" la 
Mamaia 

− în luna octombrie 2005 asistentul social Cristina Piscuc s-a deplasat la Bistriţa unde a 
participat la întâlnirea cu organizaţiile din domeniul dizabilităţii din România şi Federaţia 
Incluziune 

− tot în aceasta luna psih. Gergely Hoinal a participat la Salonul Naţional de Psihologie 
− în perioada 15-16 octombrie 2005 – reprezentanţi ai ACF au participat la un curs de 

play therapy susţinut de traineri englezi 
− la Predeal – 24-25 oct. – au participat psihologul si medicul ACF – la seminarul 

naţional "Interventia precoce prin metoda MIFNE". 
 

Colaborare cu alte instituţii: 
S-au menţinut în continuare colaborarea cu: 
− Fundaţia Serviciilor Sociale "Bethany" 
− Direcţia de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Timiş 
− Şcoala generala cu clasele I-VIII nr.25 Timişoara 
− Şcoala generala cu clasele I-VIII nr.7 Timişoara 
− Şcoala generala cu clasele I-VIII nr.30 Timişoara 
− Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, Timişoara 
− Societatea pentru Copii si Părinţi - SCOP 
− Centrul de reabilitare Podul Lung, Timisoara 
− Universitatea de Vest  - Facultatea de Asistenţă Socială 
− Şcoala Postliceală "Sancta Maria fur Hilfe" 

 
S-au încheiat noi protocoale de colaborare cu: 
− Inspectoratul Şcolar Timiş 
− Având in vedere buna colaborare in cei 4 ani de activitate cu Clinica de Psihiatrie a 

Copilului şi Adolescentului Timişoara, Asociaţia Casa Faenza a mai încheiat la data de 4 mai 
2005 o convenţie de parteneriat cu aceasta instituţie care are in evidenţă toţi copiii şi adolescenţii 
cu tulburare din spectrul autist. Cele doua instituţii şi-au propus să: 

− Promoveze modelul de instituţie comunitară. 
− Elaboreze programe in parteneriat  
− Colaboreze la evaluarea periodică a evoluţiei programelor aplicate copiilor cu 

sindrom autist 
− Realizeze schimburi informaţionale şi know-how pentru specialiştii ambelor instituţii 
− Ofere posibilitatea efectuării practicii pentru rezidenţii in specialitate 
− Monitorizeze medical şi terapeutic copiii autişti 
− Realizeze campanii de informare a medicilor de familie cu privire la tulburările 

pervazive de dezvoltare 
− Implice voluntari in activităţi conexe. 
 
Activităţi administrativ contabile: 
− Au fost achitate in timp util facturile emise de toti furnizorii prestatori de servicii de 

întreţinere la nivelul centrului: Aquatim, Distrigaz, Retim, Electrica. 
− au fost asigurate finanţarea de catre PMT a cheltuielilor de personal 
− Au fost iniţiate demersurile privind obţinerea autorizaţiilor şi a documentelor 

necesare acreditarii de la Direcţia Muncii, Direcţia de Mediu, Direcţia Sanitar Veterinară 



− au fost încheiate contracte cu firma Incremental – pentru service calculatoare; cu SC 
Ardelean SRL– pentru consumabile birou; firma MOPEKA SRL – pentru produse de întreţinere 
si gospodărie; cu firma Penta Visual – pentru reviste si broşuri; cu firma MICROMEDIC pentru 
servicii de medicina muncii 

− a fost finalizate lucrările la gardul împrejmuitor al ACF 
− a fost achitata parţial poliţa CASCO pentru microbuz 
− au fost plătite taxele si impozitele pe teren, clădire si firma – pentru acest an 
− s-au asigurat toate condiţiile de menţinere a curăţeniei, igienizării şi dezinfectării 

încăperilor de la nivelul instituţiei, cu precădere a grupurilor sanitare si bucătăriei 
− A fost realizată o primă evaluare a stării de sănătate a personalului şi a copiilor –in 

luna februarie a.c. Examenele medicale solicitate au vizat starea generala de sănătate; s-a 
solicitat exudat fariangian, coproparazitologic, examenul pulmonar 

− În cursul lunii mai - a fost zugrăvit centrul ACF – atât pentru igienizare cât şi pentru a 
schimba înfăţişarea de spital. Perioada: 2 săptămâni si jumătate + ½ săptămână pentru curăţenie 
şi mobilare. În această perioadă – personalul a lucrat la domiciliul copiilor sau în oraş - pentru 
socializare. Vizitele lor – au permis o mai buna abordare a familiei: psihiatria comunitara 

− În luna septembrie s-a reziliat contractul cu ROMTELECOM si s-a încheiat contract 
cu firma de telefonie DomiNet (ASTRAL), costul abonamentului lunar fiind de 90$ pentru 
furnizarea serviciilor de Internet cu trafic nelimitat (până la 6 calculatoare pot fi conectate la 
INTERNET) şi 2 linii telefonice cu minute gratuite incluse in costul abonamentului lunar; 
Comparativ: în reţeaua Romtelecom – 150 min pentru fiecare dintre cele 2 linii, reţeaua mobila 
40 min incluse pentru fiecare dintre cele doua linii şi 1000 min în reţeaua Astral pentru fiecare 
dintre linii 

− În luna aprilie a fost organizat concurs (6 candidaţi) şi a fost angajat consilierul 
juridic Corado Toader pentru asociaţie 

− În data de 28 aprilie – s-a organizat concursul pentru ocuparea poziţiei de psiholog - 
serviciul la domiciliu dar angajarea domnişoarei Marinela Antal s-a făcut doar cu data de 16 mai 
2005 pentru ca nu s-a aprobat pana la acea data suplimentarea bugetului asociaţiei de către PMT. 

− În data de 4 mai – a fost organizat concursul pentru ocuparea postului de medic 
pedopsihiatru: dr. Anca Sabau 

− Tot în aceasta luna iunie directorul ACF împreună cu personalul administrativ si 
consilierul juridic au început demersurile juridice pentru includerea angajaţilor Asociaţiei Casa 
Faenza ca si beneficiari ai Acordului Colectiv si al Contractului Colectiv de Munca încheiat cu 
Sindicatul Liber al Salariaţilor PMT 

− În 24 iunie – am primit controlul reprezentanţilor ITM pentru obţinerea avizului 
Protecţiei muncii – conform legislaţiei. Răspunsul: s-a obţinut avizul. Scop: obţinerea ulterioara 
a autorizaţiei ca serviciu social 

− În luna decembrie 2005 s-a instalat sistemul de alarmă pentru clădirea ACF 
 

Scop: 
Adaptarea la standarde Europene prin crearea şi dezvoltarea unor condiţii socio-

profesionale optime funcţionării serviciilor Asociaţiei Casa Faenza – Centrul Comunitar pentru 
Copii Autişti. 
 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
Obiective: 
− Consolidarea cadrului legal de funcţionare al Serviciilor ACF conform specificului de 

activitate 
− Creşterea gradului organizare şi dezvoltare a serviciilor ACF 
− Creşterea gradului de dezvoltare profesională continuă a personalului de specialitate 

ACF 
− Îmbunătăţirea continuă a imaginii ACF la nivel naţional şi internaţional. 


