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Prezentarea Asociaţiei Punct de Cotitură în Autism 

Timpuriu (Date generale)

 Sediul APCAT: Piatra Neamţ, Str. Aurel Dumitrașcu, Nr 27, Jud. Neamț

 Nr. dosarului la dobândirea personalităţii juridice: înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor cu nr. 2933/A/2020,

 Sentinţa civilă de dobândire a personalităţii juridice: Încheiere nr. 5038 din 18.12.2020, cu
caracter definitiv din data de 12.01.2021, dispusă de Judecatoria Piatra Neamţ, Secţia
civilă, în dosarul nr. 10288/279/2020

 Certificate de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: Nr 557/29.03.2021

 Certificat de înregistrare fiscală: CIF - 43567913

 Cont bancar: RO45BTRLRONCRT0579834001, deschis la Banca Transilvania,

 Numele persoanei cu drept de semnătură: Sînziana Burcea-Președinte

 Membrii fondatori ai asociaţiei la constituire: Sînziana Burcea, Lucian-Claudiu Andrieş,
Augustin Iacob

 Date de contact: email office@mifne.ro, www.mifne.ro, Tel: 0737239713

mailto:office@mifne.ro
http://www.mifne.ro/


1. Prezentarea Asociaţiei Punct de Cotitură în 

Autism Timpuriu – Misiune, Viziune, Obiective

Problema identificată

Timp de decenii părinții copiilor cu autism din întreaga lume au declarat că nu au observat semnele
timpurii ale autismului în primul an de viață al bebelușului. Ei au observat simptomatologia autistă în
jurul vârstei de trei ani, când intervențiile terapeutice specifice pot doar ameliora tabloul
simptomatologic, autismul producând efecte ireversibile pe termen lung.

MISIUNE

 ASOCIAȚA PUNCT DE COTITURĂ ÎN AUTISM TIMPURIU (APCAT), înfiinţată în anul 2021 în judeţul
Neamţ, are ca misiune socială îmbunătățirea calității vieții familiilor care au copii cu autism prin
aducerea în țara noastră a Metodei Mifne. Scopul proiectului Mifne România este de a înființa în
orașul Piatra Neamţ, în colaborare cu Centrul Mifne din Israel, primul centru de diagnostic precoce
și intervenție timpurie pentru sugarii aflați la risc de a dezvolta autism, abordând familia ca întreg:
Centrul Mifne România.

VIZIUNE

 Detecţia precoce reduce prevalența autismului în lume!



Scopul general al ONG-lui APCAT

Scopul general este de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor cu autism și a familiilor
acestora, prin oferirea de servicii calitative complexe specializate pentru copilul cu
autism și familia sa, accentul fiind pus pe prevenție (conștientizarea și diseminarea
steagurilor roşii ale autismului), diagnosticare precoce (pre-autism) și intervenția timpurie
în autism.

Progresele în domeniile neuroștiințelor dezvoltării cognitive și afective, în psihopatologia
dezvoltării, neurobiologie, genetică și analiza comportamentului aplicat (cercetare din
anul 2008, Geraldine Dawson, Autism Speaks) au contribuit la un rezultat mai optimist
pentru indivizii cu tulburare de spectru autist (TSA). Aceste progrese au condus la noi
metode de depistare precoce și tratamente mai eficiente. Pentru prima dată,
prevenirea autismului devine plauzibilă. Prevenirea va presupune detectarea sugarilor
expuși riscului înainte ca sindromul complet să fie prezent și punerea în aplicare a unor
tratamente menite să modifice cursul comportamentului timpuriu și al dezvoltării
cerebrale.



Obiective specifice 

 Conștientizarea şi educarea publicului larg despre existența simptomatologiei autiste la
vârste fragede, prin promovarea steagurilor roşii ale autismului în comunitate;

 Identificarea copiilor aflați la risc de a dezvolta autism în primii doi ani de viată;

 Înființarea de centre de suport pentru depistarea, diagnosticul și intervenția psihologică
de specialitate pentru sugari și copiii mici cu tulburare din spectrul autist, cu ajutorul
scalelor de diagnostic și a tehnicilor terapeutice validate științific;

 Planificarea și desfășurarea activităților de evaluare inițială și intervenție pentru familiile cu
sugari și copii mici, diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, de către un personal
specializat, pentru a oferi beneficiarilor condițiile optime cerute, în acord cu standardele
naționale și internaționale în domeniul autismului;

 Facilitarea accesului familiilor cu bebeluşi aflaţi la risc de a dezvolta autism la servicii
complexe de diagnostic precoce si tratament de specialitateprin actiuni de fundraiaing.



Obiective specifice 

 Promovarea cercetării și formarii profesionale specifice a diverșilor specialiști în terapia pentru tulburarea de
spectru autist;

 Elaborarea de studii și cercetări în domeniul tulburărilor din spectrul autist, contribuind la dezvoltarea metodelor și
tehnicilor de evaluare și asistența psihologică/medicală utilizate în tulburarea din spectrul autist;

 Promovarea studiilor și cercetărilor românești și internaționale în domeniul autismului;

 Inițierea unor campanii publice de promovare și informare în domeniul autismului;

 Informare și educație psihologică a populației în România și nu numai, în vederea îmbunătățirii calității vieții
familiilor ce au sau ar putea avea în îngrijire un copil cu autism (socială, familială și de cuplu);

 Organizarea de conferințe, realizarea de emisiuni radio și TV, editarea de lucrări și publicații periodice, organizarea
de simpozioane, întâlniri tematice, precum și alte manifestări în domeniile de interes;

 Elaborarea și implementarea de proiecte, în vederea atingerii scopurilor si obiectivelor asociației.



Prezentarea echipei APCAT

Sînziana Burcea - Preşedinte APCAT, coordonator proiect Mifne România

Psiholog Clinician Principal şi Psihoterapeut, cu specializare în intervenții timpurii autism şi terapie de familie

Silvia-Salgău Aniţei – Psihoterapeut, cu experiență de lungă durată în intervenții timpurii în autism încluzând
întreaga familie şi specializare in Terapia Apraxiei prin metoda Verbal Motor Learning

Iuliana Marin – Psihoterapeut, specializare cu experiență în intervenții timpurii în autism încluzând întreaga
familie şi in Tehnici de Consiliere si Psihoterapie

Bogdan Andrei Ciofoaia – psiholog, cu experiență de lungă durată în intervenții timpurii în autism încluzând
întreaga familie şi specializare in Terapia Apraxiei prin metoda Verbal Motor Learning

Miron Cristina – psiholog clinician, cu experiență de lungă durată în intervenţii timpurii în autism încluzând
întreaga familie şi Master in Psihologie Clinica si Psihoterapie

Alina Torun – psiholog clinician, cu experiență în intervenţii timpurii în autism şi Master Psihologie Clinica si Tehnici
de Interventie prin Consiliere si Psihoterapie, specializare in Terapia Apraxiei prin metoda Verbal Motor Learning



Informaţii despre proiectul Mifne România 

Perioada propusă până la acreditarea Centrului Mifne România: 2021-2023 

Scopul proiectului: aducerea metodei Mifne în România 

Etapele proiectului: 

 Plata LICENŢEI Mifne (2021)

 Training MIFNE: Training-ul a 8 psihologi români (care vor însoți într-o primă etapă 
familii din România selectate pentru terapie intensivă la Centrul Mifne din Israel), 
urmat de perioada de supervizare (2022)

 Training ESPASSI: Formarea a 12 medici de specialitate din tară pentru detecţie
precoce în pre-autism cu Scala de diagnostic precoce ESPASSI (2022)

 Organizarea SPAŢIU TERAPEUTIC: Amenajarea în orașul Piatra Neamț a unui spațiu 
de lucru în acord cu standardele Centrului Mifne din Israel (2021-2022).



Despre Metoda Mifne din Israel

 Metoda Mifne, unică în lume prin abordare şi complexitate, intervine sub vârsta de doi ani a
bebeluşului aflat la risc de a dezvolta autism. Centrul Mifne din Israel este lider mondial în
identificarea semnelor timpurii în autism. Este primul institut de cercetare la nivel mondial care
tratează sugari din întreaga lume. Abordarea unică, bazată pe teoria atașamentului, include
în procesul terapeutic al bebelușului toți membrii familiei.

 Centrul non-profit (Nr. 58-012-646-4) Mifne (Punct de cotitură, în limba ebraică) a fost înființat
în Israel în 1987 de Dr. Hanna Alonim. Centrul este specializat în diagnosticul timpuriu și oferă
un program de intervenție timpurie copiilor sub vârsta de doi ani, diagnosticați cu tulburare
din spectrul autist.

 Abordarea Mifne este derivată din teoria atașamentului care pune accentul pe importanța
conectării umane. Scopul tratamentului este să ajute copilul să își dezvolte un simț al sinelui,
capacitatea de a avea încredere și motivația de a comunica. Metoda se concentrează pe
întregul spectru de componente ale dezvoltării copilului: aspectele fizice – senzoriale – motorii
– emoționale – cognitive, prin utilizarea Terapiei prin Joc Reciproc, o tehnica implementată la
Centrul Mifne pentru a motiva și a oferi un impuls îmbunătățirii abilităților copilului de a
interacționa și a comunica cu mediul, din curiozitate și plăcere.



Acţiuni întreprinse în anul 2021 în vederea atingerii 

misiunii APCAT

 Identificarea echipei de dezvoltare a proiectului Mifne România (Ianuarie 2021)

 Conceperea vizualului APCAT (Februarie 2021)

 Organizarea de interviuri pentru selecția viitoarei echipe de terapeuți Mifne România
conform standardelor Mifne Israel (Februarie 2021)

 Angajarea primilor 5 specialiști (Martie 2021)

 Crearea de afișe şi pliante cu informații despre existenţa organizației şi steagurile roşii
ale autismului în primul an de viață al bebelușului (Aprilie 2021)

 Crearea site-ului şi a paginii de facebook ale asociaţiei (Mai-Iunie 2021)

 Acțiuni constante de conștientizare a publicului larg, a părinților la început de drum şi
a viitorilor părinți, despre existenţa semnelor timpurii în primul an de viaţă al
bebeluşului – prin interviuri, postări publice, distribuire de pliante, diverse campanii
(Iunie-Decembrie 2021)



Activităţi curente APCAT 2021

1. Întâlniri de lucru online cu departamentul administrativ al Centrului Mifne din Isarel, în
vederea analizării şi semnării contractului de aducere a metodei Mifne în România.

2. Întâlniri de lucru cu echipa de terapeuți în vederea pregătirii teoretice,
premergătoare deplasării la training în Israel (identificarea articolelor științifice de
interes pentru domeniul în care îşi desfăşoara activitatea APCAT şi traducerea
acestora).

3. Activități de documentare şi cercetare a principalelor aspecte teoretice necesare
pentru înțelegerea Metodei Mifne, studiu individual şi în echipă, sursa www.mifne-
autism.com

4. Inițierea de campanii de strângere de fonduri (prin materiale promoționale) în
vederea atingerii misiunii APCAT (brățări şi tricouri personalizate cu mesajul „Ai grija
de Mifne”, eveniment cartitabil - 11 Iunie 2021, Campania urnelor mobile, Capania
Sensory Play Book, Campania Steluțelor de Crăciun)

5. Încheierea unui acord de colaborare cu Asociația Psihologilor Profesioniști din
România, care contribuie la îndeplinirea misiunii sociale – Nr. 187/2021

http://www.mifne-autism.com/


Evenimente şi campanii desfaşurate de APCAT în 2021

Tricouri personalizate care au fost expuse în cadrul primului eveniment caritabil organizat de ONG în
2021. Mesajul tricourilor a fost propus de un prieten Mifne talentat din Timișoara “Ai grijă de Mifne”.
https://www.mifne.ro/wp-content/uploads/2022/01/CC0A6342.png

Iunie 2021

https://www.mifne.ro/wp-content/uploads/2022/01/CC0A6342.png


Eveniment caritabil de debut al proiectului în Piatra Neamţ

Cu prezenţa lui Nicolae al României şi a primarului Mun. Piatra Neamţ – Andrei Carabelea

Iunie 2021



„Întoarce-te” Video de conştientizare, inspirat de cuvintele autentice ale unei
mame care trăiește drama autismului, difuzat la evenimentul de debut al proiectului

Mifne, creat de Georgiana Braşoveanu împreună cu videograf Andrei Ceobanu şi

actorul Valentin Florea.

Iunie 2021



Interviu cu Stefan Mandachi, seria de podcast-uri

“Epidemia de autism. Importanţa ataşamentului în primii doi ani de viaţă”

https://youtu.be/-h_S9rrGAts

August 2021

https://youtu.be/-h_S9rrGAts


Campanie urne de donație în diferite locații din regiune

Septembrie 2021



Interviu cu Președintele de onoare Nicolae al României și ambasador Alina a

României, realizat în București în incinta galeriei de arta Rotenberg Uzunov

despre implicarea lor în acest nobil demers

https://www.facebook.com/asociatiapunctdecotiturainautismtimpuriu/videos/863920430952377/

Noiembrie 2021

https://www.facebook.com/asociatiapunctdecotiturainautismtimpuriu/videos/863920430952377/


Campanie Steluțe de Crăciun în colaborare cu Zoe Creative Textile
https://www.facebook.com/asociatiapunctdecotiturainautismtimpuriu/posts/pfbid026MMv66k5w56xhTN8diMAbaTyYzJMLSwajtLnEx8pBki3x2BpgVod

cvnWnH5ozfaml

Decembrie 2021



Campania Sensory Play Book – cărţi senzoriale create de voluntarii ong-ului

https://www.mifne.ro/aparitii-media/carte-senzoriala-mifne/

https://www.facebook.com/asociatiapunctdecotiturainautismtimpuriu/videos/619585905828518/

https://www.facebook.com/asociatiapunctdecotiturainautismtimpuriu/videos/357411432413910/

Decembrie 2021

https://www.mifne.ro/aparitii-media/carte-senzoriala-mifne/
https://www.facebook.com/asociatiapunctdecotiturainautismtimpuriu/videos/619585905828518/
https://www.facebook.com/asociatiapunctdecotiturainautismtimpuriu/videos/357411432413910/


An 2021 RAPORT FINANCIAR

Denumire Suma lei

Venituri din redirectionarea a 2% din impozitul pe venit 60.726,00    

Venituri din program de finantare POCU 160.245,00    

Sponsorizari persoane juridice + fizice 144.580,00    

Costuri cu salarii 85.572,00    

TOTAL 451.123,00    

CHELTUIELI AN 2021 217.472,00    

EXCEDENT AN 2021 148.079,00    



Parteneri APCAT 2021

 Centrul Mifne Israel 

 Asociaţia Psihologilor Profesionişti din România

 Picolo Design SRL

 Studio Illusio



Sponsori APCAT 2021

Sponsori 

CASA HUMOR FORSTUNG SRL

Kober SRL

SC TOP PREMIUM SRL

SC SANODOR SRL

SC VOLTA GRUP SRL

SC CREATIV PROIECT SRL

SC FARMACIA CSC

SC LURACONTEXT SRL

SC FABRICA DE CIOCOLATA

SC ENZYMES DERIVATES SA

SC COPE SA

Sponsori 

FISCAL SERVICE SRL

SC HERRA HARDWARE SRL

SC IULIA DENT SRL

I & C DISTRIBUTION SRL

SC MAYO GARDEN SRL

SC GEPPERI CALL CENTER SRL

SC BEST STAFF INVEST SRL

SC GRADINARU RARES SRL

SC GEAR SLOT SRL

EXONIA

Maria Ladybug



Vă mulţumim!

Preşedinte Asociaţia Punct de Cotitură în Autism Timpuriu

Sînziana Burcea 

www.mifne.ro

office@mifne.ro

http://www.mifne.ro/
mailto:office@mifne.ro

