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Scurtă descriere a organizației 
 
FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în 
Spectrul Autist este constituită din asociații sau fundații care activează în domeniul 
protecției sociale a persoanelor cu dizabilități și ai caror membri au în familie 
persoane cu dizabilități. 
 
Federația este persoană juridica română, de drept privat, neguvernamentală, fără scop 
lucrativ, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul statut și legile 
României. Este o organizație apolitică, deschisă, neconfesională, nonprofit, autonomă și 
independentă.  
 
Federația are drept scop crearea și păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea 
și sprijinirea persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autismului (TSA) și a familiilor 
acestora. 
 
FEDRA a fost înființată legal în noiembrie 2010, la inițiativa unor părinți dornici să creeze 
un răspuns la nevoile cu care se confruntau.  Intâlnirea de constituire a avut loc la Baia-
Mare. Primul pas în costituirea acestei Federații a fost participarea unui reprezentant 
Autism Baia-Mare, la cel de-al IX-lea Congres Internațional organizat de Autism Europe în 
Catania, Italia, în Octombrie 2010. Tema principală a congresulul a fost un viitor pentru 
autism. Totodată, această participare a reprezentat și un prim contact cu Autism-Europe, 
rețea europeană ce luptă pentru drepturile persoanelor cu autism și pentru îmbunatățirea 
vieții acestor persoane. 
 

 



 

 

 
 

 
Componență FEDRA 
 
Membrii fondatori ai Federației sunt:  
Asociația Autism, Baia Mare -  http://www.autismbaiamare.ro 
Asociația Copiii de Cristal, Brașov - http://www.copiiidecristal.ro 
Asociația Autism Transilvania, Cluj -  http://www.autismtransilvania.ro 
Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagră de Sprijin a Persoanelor cu Autism, Constanța -  
http://www.psihologieconstanta.ro 
Asociația de Sprijinire a Persoanelor cu Autism, Suceava (A.S.P.A.) - http://www.aspasv.ro 
Fundația Univers Plus, Piatra Neamț - http://www.neamt-autism.ro 
 
Ulterior acestora li s-au alăturat: 
 
Asociația Învingem Autismul, București - http://invingemautismul.ro 
Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) - 
http://www.ancaar-iasi.ro 
Fundația Romanian Angel Appeal (RAA), București - http://www.raa.ro 
Autism Europa Bistrița - Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ - 
http://www.crra.ro 
Dincolo de autism http://www.dincolodeautism.ro 
Filiala Craiova a Asociației Naționale pentru Copii și Adulti cu Autism din România 
(ANCAAR) -  http://www.ancaar-craiova.ro 
Asociația Help Malin, București - http://www.helpautism.ro 
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Filiala Argeș a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) 
-   http://www.argesautism.ro 
 
 
Activități FEDRA 
 
Participare la elaborarea Strategiei Naționale pentru integrarea socială și 
profesională a persoanelor cu TSA. 
Organizațiile membre FEDRA au luat parte la consultările pentru elaborarea Strategiei 
Naționale TSA, document elaborat în cadrul Proiectului “Și ei trebuie să aibă o șansă”, 
derulat de Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația de Psihoterapii Cognitive și 
Comportamentale din România și Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale. 
Consultările s-au derulat pe parcursul anului 2011, prin 6 întâlniri ale unui grup de lucru 
format din reprezentanți ai sectorului guvernamental și neguvernamental. 
 
Participare la elaborarea proiectului de norme metodologice pentru Legea 
151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate 
mintală asociate 
Organizațiile membre FEDRA au contribuit cu propuneri la normele metodologice pentru 
legea 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 
asociate. Normele nu au fost însă adoptate. 
 
In aprilia 2011, FEDRA a fost acceptată oficial ca membru al retelei europene Autism-
Europe.  
 
 

http://www.argesautism.ro/

