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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 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-a alaturat: 
Asociația Învingem Autismul Bucuresți http://invingemautismul.ro 
Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România http://www.ancaar-
iasi.ro 
Fundația Romanian Angel Appeal Bucuresți http://www.raa.ro 
Autism Europa Bistrița - Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ  http://www.crra.ro 
Asociația Dincolo de Autism Craiova http://www.dincolodeautism.ro 
Asociația Dincolo de Tăcere Galați  
Filiala Craiova a Asociației Naționale pentru Copii și Adulti cu Autism din România 
http://www.ancaar-craiova.ro 
Asociația Help Mălin Bucuresți http://www.helpautism.ro 
Filiala Argeș a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România 
http://www.argesautism.ro 
AUTISM ROMANIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism  http://www.autismromania.ro 
Asociația pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din România „Horia Moțoi” http://www.centrul-
horiamotoi.ro 
Asociația “Centrul de psihologie Delta Dunării”  
Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual www.organizatia-suedeza.ro 
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Asociația S.O.S. Autism Bihor www.autismbihor.ro 
Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani  
 
Asociația Rază de Speanță în Intervenția și Terapia TSA Brașov 
www.facebook.com/RazaDeSperantaBrasov  
Asociația  de Sprijin pentru Părinții și Copii cu Autism Galați 
http://autism-apca.ro/ 
 
Adunarea Generală FEDRA organizată în 2014 a avut loc la Brașov. În cadrul întâlnirii s-au discutat 
aspecte organizatorice, referitoare la Statut si Regulamentul de Ordine Interioară, la statutul noilor 
organizații și drepturile și obligațiile membrilor FEDRA.  
 
 

 
 
Activități FEDRA 
 
Demersuri legislative 
 
În 2014, FEDRA a continuat să participe la întâlnirile de lucru interministerială și interinstituțională 
pentru realizarea Normelor Metodologice a Legii 151/2010. Procesul a fost unul dificil și a fost 
încheiat brusc la începutul anului 2014. Normele Metodologice urmează să fie făcute publice de 
către Ministerul Sănătății, cel care a fost inițiatorul demersului.  
 
De asemenea, în 2014, FEDRA și-a exprimat public punctul de vedere în ceea ce privește propunerea 
de Lege a Dizabilității înaintată de Coaliția „O Singură Voce pentru Dizabilitate”, printr-un 
document care conținea o serie de recomandări/îmbunătățiri ale legii. Propunerea a fost amendată de 
către toți membrii FEDRA.  De asemenea, prin președintele său Federația a înaintat o invitație la 
dialog către Coaliția „O Singură Voce pentru Dizabilitate”, la care nu a aprimit nici un fel de 
răspuns.   
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Evenimente publice 
Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, 2 aprilie, membrii FEDRA au 
organizat evenimente publice (marșuri de solidaritate, lansări de baloane albastre, conferințe de 
presă, concerte caritabile, flash mob-uri , ateliere hand-made, evenimente sportive) în mai multe 
orașe mari din țară.  
 
Totodată, în cadrul Campaniei Internaționale “Light it up blue!”, au fost iluminate clădiri importante 
din mai multe orașe ale țării (ex. Primăria și Turnul Ștefan din Municipiul Baia Mare, Primăria 
municipiului Bistrița Năsăud și Turnul Catedralei Evanghelice din Bistrița Năsăud, Casa Sfatului din 
Brașov, Cazinoul din Cluj Napoca, Primăriile Dăbuleni și Băilești – Dolj, Primăria Iași, 
Universitatea “Al. I Cuza” Iași, urnul lui Ștefan cel Mare din Piatra Neamț, Primăria municipiului 
Pitești, clădirea Consiliului Județean Suceava, Parlamentul, Guvernul, Ateneul Român). 
 

 
   
Dezvoltare instituțională 
 
Începând cu luna august 2013, FEDRA în parteneriat cu RAA desfășoară Proiectul „Împreună 
suntem o voce!”. Proiectul are o durată de 3 ani și principalul obiectiv este integrarea unor intervenții 
și metodologii aplicate (IMA) inovative și eficiente, propuse de organizații neguvernamentale, în 
politicile publice formulate pentru perioada 2015 – 2020, cu privire la serviciile sociale pentru 
persoanele cu tulburare de spectru autist (TSA) din România. O componentă importantă a proiectului 
o constituie și dezvoltarea instituțională a Federației. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din 
partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 
 



 

 
 
În primul trimestru al anului, 4 echipe formate din membrii FEDRA, RAA si reprezentanți ai 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Ministerului Sănătății , Ministerului Muncii, Familiei,  
 
 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au participat la 4 vizite de studiu în Norvegia, Finlanda, 
Marea Britanie și Elveția. Scopul principal al vizitelor a fost cunoașterea modelelor de intervenție 
din țările vizitate și identificare celor mai eficiente IMA care pot fi repliate și în România.    
 
În cadrul proiectului, în anul 2014, a avut loc Conferința „Împreună suntem o voce!” cu participare 
internațională. Conferința a fost organizată de FEDRA în parteneriat cu Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaților, la Palatul Parlamentului. 
La conferință au luat parte reprezentanți ai societății civile și ai sectorului guvernamental. Pentru 
prima dată în România, la conferință au ținut discursuri două persoane cu TSA, care au prezentat 
situația persoanelor cu autism dar și nevoile și provocările zilnice la care este supusă această 
categorie de persoane. De asemenea, la conferință au fost prezentate modele de intervenții și 
metodologii aplicate care și-au dovedit eficiența în integrarea persoanelor cu tulburare de 
spectru autist (TSA) din România dar si Norvegia, Finlanda, Olanda și Marea Britanie. Persoane cu 
autism, aparținători, reprezentanți ai structurilor guvernamentale au avut posibilitatea să 
împărtășească experiențe și idei pe toată perioada desfășurării evenimentului. 
 
Pe toată durata Conferinței, Palatul Parlamentului a găzduit o expoziție de desene ale copiiilor cu 
autism, care beneficiază de serviciile oferite de organizații membre FEDRA. 
 

 



 

 
 
 
 
 
În luna noiembrie, în cadrul aceluiași proiect, membrii FEDRA au participat la o întâlnire de 
evaluare a strategiei organizaționale. Procesul a fost unul foarte productiv și s-a finalizat cu noi 
direcții de acține pentru urmatorii doi ani în ceea ce privește dezvoltarea instituțională a Federației.  
Astfel, obiectivele Federației pentru următorii doi ani constau în creșterea capacității (creșterea 
numărului de membriiș creșterea capacității de advocacy) organizaționale și îmbunătățirea cadrului 
legislativ care vizează persoanele cu autism, astfel încât să crească calitatea vieții acestor persoane.  
 
       
Rețele 
În calitate de membră a Autism Europe, FEDRA a participat la Adunarea Generală organizată în mai 
la Luxemburg prin reprezentantul său Carmen Ghercă, președinte. Pe ordinea de zi a Adunării 
Generale au fost: prezentarea unor proiecte ale Autism Europe, a unei companii internaționale care 
recrutează persoane cu TSA și a Strategiei Europene pe dizabilitate pentru perioada 2010-2020.  
 
 

 
 
Buget venituri și cheltuieli 2014 

 
În anul 2014 veniturile FEDRA au constat în cotizații și fonduri din Proiectul „Împreună suntem o 
voce!”.  
 
Bugetul total aferent anului 2014 a fost in valoare de 45173 RON 

 
Venituri din cotizații 2014:  5484 RON 
Fonduri în cadrul Proiectului „Împreună suntem o voce!” : 36172,99 RON 

Cheltuieli: 50581 ron 
  
 
 
Date de contact 
 
E-mail: contact@autismfedra.ro 
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