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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 căror 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 și a familiilor acestora. 
 
FEDRA a fost înființată legal în 2010. 
 
 
Componență FEDRA 
 
Membrii fondatori ai Federației “FEDRA - Federația pentru Drepturi și Resurse pentru 
Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist” sunt:  
 
Asociația Autism Baia Mare http://www.autismbaiamare.ro 
Asociația Copiii de Cristal http://www.copiiidecristal.ro 
Asociația Autism Transilvania http://www.autismtransilvania.ro 
Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagră de Sprijin a Persoanelor cu Autism 
http://www.psihologieconstanta.ro 
Asociația de Sprijinire a Persoanelor cu Autism – A.S.P.A. http://www.aspasv.ro 
Fundația Univers Plus http://www.neamt-autism.ro 
 
Ulterior acestora li s-a alaturat: 
Asociația Învingem Autismul http://invingemautismul.ro 
Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din Romania 
http://www.ancaar-iasi.ro 
Fundația Romanian Angel Appeal 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 
http://www.ancaar-craiova.ro 
Asociația Help Malin http://www.helpautism.ro 
Filiala Argeș a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România 
http://www.argesautism.ro 
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În 2012 au avut loc două Adunări Generale FEDRA,  în data de 27.05 2012 , la București, și în 
data de 8 decembrie 2012 la Brașov. 
 

 
 
Activități FEDRA 
 
Principalele activități FEDRA în 2012 au cuprins acțiuni de lobby și advocacy pentru 
modificare legislației privind drepturile persoanelor cu TSA și acțiuni de vizibilitate pentru 
promovarea cauzei. 
 
Coaliția organizațiilor ce au ca beneficiari persoanele cu autism - Asociația Învingem Autismul, 
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) filiala Craiova, 
Românian Angel Appeal, împreună cu Centru de Resurse pentru participare Publică și Centrul 
pentru Resurse Juridice și-a propus modificarea a două ordine:  
- Ordinul 725/2002 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se 
stabilește încadrarea în grad de handicap la copii  
- Ordinul 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se 
stabilește încadrarea în grad de handicap pentru adulți.  
În urma modificărilor propuse, persoanele afectate de autism ar putea beneficia de servicii 
mult mai adaptate nevoilor lor, încadrarea în gradul de handicap fiind realizată strict pe baza 
caracteristicilor ce țin de trăsăturile specifice ale tulburării din spectrul autismului (în acest 
moment, în baza textului ordinelor, există confuzii între autism și retard mental și/sau 
schizofrenie). 
 
Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, pe 2 aprilie 2012, a fost lansată 
Petiția pentru respectarea drepturilor persoanelor cu autism. 
Varianta online a petiției este disponibilă aici și a adunat peste 2300 de semnături. 
Link: 
http://www.petitieonline.com/petitie_pentru_respectarea_drepturilor_persoanelor_cu_autism 
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Data de 2 aprilie a fost marcată în 2 aprilie de organizațiile membre FEDRA prin organizarea 
unor marșuri de solidaritate, eliberarea simultană în mai multe orașe ale țări a baloanelor 
albastre și realizarea unor puzzleuri in forma de fundita cu participarea copiilor, voluntarilor și 
publicului larg. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
De asemenea, ziua de 2 aprilie a fost marcată și prin iluminarea clădirilor publice din 
principalele orașe ale țării ca parte a inițiativei Autism Europe „Light It Up Blue!” 
 
28 mai 2012 - 3000 de semnături depuse în marș 
O delegație de 100 de oameni din mai multe orașe ale țării a depus Petiția pentru drepturile 
persoanelor cu autism semnată de peste 3000 de oameni (2370 de semnături în online și 800 
de semnături adunate pe stradă în urma unui marș care a cuprins în traseu toate instituțiile 
relevante. Delegația a fost primită de Ministrul Sănătatii dl. Vasile Cepoi, de o delegație de 
consilieri la Ministerul Muncii și de un reprezentant al Guvernului, ocazie cu care a prezentat 
solicitările inițiatorilor.  
 

 
 

 

În luna octombrie a anului 2012, FEDRA a reacționat la apariția campaniei „Urăște” prin care 
firma SECOM promova un produs distribuit în farmacii. Pe lângă ampla campanie în mass-
media și rețelele de socializare, federația a depus o petiție la Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării (CNCD), solicitând oprirea imediată a difuzării spotului și a 
expunerii în farmacii a oricarui material publicitar din campanie. CNCD a amendat compania 
SECOM pentru campania „Urăște”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Pe data de 15 noiembrie, reprezentanții Federației pentru Drepturi și Resurse pentru 
Persoanele cu Tulburari în Spectrul Autist au depus o nouă petiție „Cerem statului sa sustina 
persoanele cu autism, pentru a deveni adulti independenti si activi in societate” însoțită 
de aproape 3.000 de semnături ale susținătorilor, la cabinetul Primului Ministru, Victor Ponta. 
Petiția și copii ale semnăturilor au fost depuse în aceeași zi la Ministerul Muncii, Familiei și 
Protectiei Sociale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății 
și Ministerul Finanțelor Publice.  
 
Prin aceasta petiție s-au solicitat: 

 Implementarea unui proiect național de screening a cazurilor de copii de 0-6 ani cu 
tulburări din spectrul autismului (în acest moment Romania nu are o statistică oficiala a 
cazurilor).  

 Furnizarea și susținerea financiară a intervenției timpurii astfel încât cat mai mulți copii 
cu TSA sa poată fi integrați în gradinițe și școli. 

 Organizarea sistemului de învățământ astfel încât cât mai mulți copii și tineri cu autism 
să beneficieze de educație, cu sprijin specializat, la adevaratul lor potențial și cât mai 
mult alături de copii cu o dezvoltare tipică. 

 Furnizarea și susținerea financiară a serviciilor personalizate, în funcție de vârstă și 
afectare, pentru persoanele cu autism de-a lungul vieții, având același obiect – 
transformarea lor din asistați social, în contribuabili și cetățeni cu drept de decizie și 
care să se poată autosusține. 

 
 
Buget venituri și cheltuieli 2012 

 
În anul 2012 veniturile FEDRA au constat exclusiv din cotizații. În anul 2012 au fost trasate 
direcțiile de acțiune ale Fedra pentru 2013- 2014 și s-a stabilit necesitatea întăririi capacității 
organizaționale a asociației. A fost aplicat în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal 
proiectul Împreună suntem o voce, depus în cadrul rundei I de finanțări a Fondul Tematic 
pentru Participarea Societatii Civile, Schema de grant pentru ONG-uri. Proiectul a fost aprobat 
și va fi implementat în perioada august 2013 – iulie 2016. 

 



 

 

 

Venituri din cotizații 2012: 4.200 ron 

Cheltuieli: 442 ron 
  
 
Date de contact 
 
Adresa: Str. 22 Decembrie nr.23, Baia Mare, jud. Maramures 
 
E-mail: contact@autismfedra.ro 
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