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Nr. inreg. 4925/15.12.2022 

 
Către:   CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
În atenția:  Doamnei Mihaela IOSIF, în calitate de persoană desemnată conform art.7 alin.7 din 

L.nr.52/2003  
 

Ref.  Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 

  
  
Stimată doamnă, 
 
ASOCIAŢIA HELP AUTISM, persoană juridică română recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G. 
nr. 618/23.08.2018, cu sediul în Bucureşti, str. Diligenței nr. 13, Camera 1, Sector 3, înregistrată în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 22/02.03.2010, în baza Încheierii nr. 25 din 12.02.2010 a 
Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, CUI 26590428, Rețeaua organizațiilor în autism RO-TSA, ce înglobează 
93 de ONG-uri care activează în domeniul autismului și FEDRA, Federația pentru Drepturile și Resursele 
pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autism, persoană juridică de drept privat, cu sediul în Brașov, 
B.dul Gării nr. 34, bl. 21, sc. A, ap. 17, înregistrată în Registrul federațiilor de la Tribunalul Brașov sub nr. 
1/02.03.2017, în baza Încheierii nr. 1993 din 24.11.2010 a Tribunalului Maramureș, CUI 28226998, 
 
Reprezentate legal de Daniela BOLOLOI, în calitate de președinte Asociația Help Autism și Rețeaua 
organizațiilor în autism RO-TSA, și Gabriela PLOPEANU, în calitate de președinte FEDRA, 
 
Examinând Proiectul Ordinului pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în data de 29.11.2022 în transparență 
decizională pe site-ul www.cnas.ro, 
 
Formulăm următoarele propuneri și solicitări: 
 
I. În temeiul art.7 alin.(4) şi (6) din Legea nr.52/2003 privind transperenţa decizională în administraţia 

publică, formulăm următoarele propuneri cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 
publice: 

 

http://www.cnas.ro/
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1. Reglementarea unui tarif de 75 lei/ședință de psihoterapie/bolnav, respectiv ședință de 
logopedie/bolnav nu este de natură a asigura respectarea dreptului persoanelor cu TSA la 
servicii de calitate și face imposibilă susținerea costurilor de către furnizorii de servicii1 
 

Este de observat că organul emitent nu a făcut cunoscute publicului, potrivit art. 7 alin.(2) din Legea 
nr.52/2003, modul de calcul sau criteriile care au fundamentat stabilirea tarifului, în lipsa acestora, 
asigurarea transparenței decizionale fiind iluzorie. 
 
Cert este că tariful propus este cu aproape jumătate mai mic decât cel decontat în prezent pentru 
același serviciu atât în baza COCA2, cât și în cadrul programului Din grijă pentru copii3 (120 lei). 
 
De asemenea prețurile practicate de furnizorii de servicii conexe actului medical în domeniul TSA se 
situează în jurul valorii de 150 lei. 
 
Mai mult, tariful propus contravine și concluziilor rezultate în urma lucrărilor grupului de lucru privind 
subprogramul de sănătate destinat persoanelor cu TSA, coordonat de doamna Mădălina Turza, 
Consilier de Stat, în cadrul Cancelariei prim-ministrului, consemnate în minuta 
Cabinet/AB/Nr.140/11.06.2021. 
 
Este de necontestat că de la data încheierii lucrărilor grupului de lucru (iulie 2021) și până în prezent a 
avut loc o creștere semnificativă a costurilor în toate domeniile de activitate, pe fondul creșterii 
prețurilor energiei electrice și contextului socio-economic internațional, relevantă fiind creșterea cu 700 
lei/lună a salariului minim pe economie începând cu 1.01.2023 față de salariul minim pe economie din 
anul 2021. 
 
În aceste condiții apreciem că niciun argument, de fapt sau de drept, nu ar putea justifica reducerea cu 
aproape 50% a valorii serviciului psihologic față de anul 2021.  
 
Pentru ca un furnizor de servicii să poată funționa este necesar ca în prețul serviciilor prestate să se 
regăsească toate costurile de funcționare. Prin urmare, pe lângă salariul sau remunerația psihologului, 
orice furnizor are cheltuieli cu chiria, igienizarea și întreținerea sediului, achiziția de kit-uri de materiale 
psihoterapeutice, kit-urile de materiale necesită constant adaptarea la nevoile pacienților cu materiale 
noi dar și înlocuirea celor degradate (la minimum 6 luni kit-urile de materiale pentru o cameră 

                                                           
1 Pct.18 din proiectul actului normativ 
2 Pct.1.8.1 din Anexa nr.7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, din 
29.06.2021 
3 Art.5 alin.(1) lit.a) din Hotărârea nr. 1389/2022 privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie 
psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul 
pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" 
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terapeutică se înlocuiesc complet), teste specifice necesare pentru realizarea, coordonarea și 
monitorizarea planului de intervenție etc. Mai mult, toate costurile, inclusiv salariile, trebuie acoperite 
tot timpul anului, luându-se în calcul și perioada concediilor, a sărbătorilor legale, îmbolnăvirile copiilor 
etc.  
 
În raport de tariful propus de 75 lei/ședință se pot estima următoarele venituri  

 tariful 75 lei/sedinta × 2 sedinte/zi × 21 zile = 3.150 ron/luna 

 perioada efectivă în care se presteaza serviciile decontate în timpul unui an calendaristic este 
estimată la 9 luni, aproximativ  3 luni fiind absențe (1 lună psihologul are concediu de odihnă + 2 
săptămâni sărbători legale, alte 2 săptămâni în care pot apărea alte impedimente ce necesită 
concediu (motive medicale personale sau ale copiilor/familiei) + 1 lună lipsește pacientul (copilul 
răcește/ nu poate ajunge la terapie – în total aproximativ 3 luni de absență) 

 veniturile pe an: 3.150 × 9 luni = 28.350 ron 

 veniturile lunare: 28.350 ÷ 12 luni (cât trebuie plătit salariul și celelalte costuri) = 2.362,5 lei brut. 
 
În prezent, costurile lunare pentru fiecare copil aflat în terapie sunt de aproximativ 4800 lei 
brut/lună/copil, cel puțin dublul sumei propuse pentru decontare. 
 
În cazul organizațiilor neguvernamentale există, cel puțin teoretic, posibilitatea suportării unor costuri 
din donații și sponsorizări, deși nu credem că acesta poate fi un argument pentru determinarea prețului 
serviciilor de către autoritățile competente; valoarea veniturilor suplimentare este incertă și este 
previzibilă o reducere a veniturilor din donații și sponsorizări după reglementarea posibilității decontării 
de la bugetul de stat a serviciilor de terapie. 
 
În orice caz, trebuie avut în vedere că, pe lângă asociații și fundații, există și alte categorii de furnizori de 
servicii, care nu au posibilitatea suplimentării veniturilor. Este absolut previzibil că furnizorii serviciilor 
nu vor putea susține costurile aferente, cât timp nu este permisă coplata serviciilor. 
 
În același timp respectarea drepturilor pacienților cu TSA este iluzorie, eficiența serviciilor fiind ab initio 
îndoielnică, cât timp statul pune la dispoziția pacienților cu TSA servicii pe care furnizorii trebuie să le 
asigure „la jumătate de preț”. 
 
În concluzie, în acord cu concluziile lucrărilor grupului de lucru privind subprogramul de sănătate 
destinat persoanelor cu TSA, la care am făcut referire anterior, dar și cu tarifele decontate în prezent 
pentru aceleași servicii în cadrul altor programe susținute de la bugetul de stat, solicităm ca tariful 
reglementat pentru ședința de psihoterapie/logopedie să fie de cel puțin 120 lei, în caz contrar 
neputând fi asigurată calitatea actului profesional, cu consecința lipsei de eficiență a programului de 
sănătate. 

 
2. Din conținutul Normelor lipsește reglementarea duratei minime a ședinței de 

psihoterapie/logopedie 
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Pentru respectarea drepturilor pacienților cu TSA și asigurarea calității actului profesional, durata unei 
sedințe de psihoterapie/logopedie este necesar a fi reglementată la minim 50 de minute. 
 
În același sens sunt și concluziile lucrărilor grupului de lucru privind subprogramul de sănătate destinat 
persoanelor cu TSA, coordonat de doamna Mădălina Turza, Consilier de Stat, în cadrul Cancelariei prim-
ministrului, consemnate în minuta Cabinet/AB/Nr.140/11.06.2021. 

 
3. Solicităm includerea în activitățile subprogramului și a unor servicii de coordonare, astfel 

cum s-a stabilit în cadrul lucrărilor grupului de lucru privind subprogramul de sănătate 
destinat persoanelor cu TSA (a se vedea nota de întâlnire Cabinet/DM/Nr.183/14.07.2021) 
 

Existența unui coordonator/manager de caz al planului de intervenție terapeutică este justificată de 
multitudinea de profesioniști din componența echipei multidisciplinare și de necesitatea unui plan de 
intervenție terapeutică care să integreze recomandările tuturor acestor specialiști, precum și de 
necesitatea monitorizării planului de intervenție și a evoluției persoanei cu TSA. 
 
Coordonatorul de caz este o practică obișnuită în cazul serviciilor furnizate în cadrul asociațiilor și 
fundațiilor, fiind responsabil cu: 

 realizarea evaluării inițiale 

 realizarea evaluărilor periodice 

 realizarea planului de intervenție 

 monitorizarea planului de intervenție 

 integrarea, în planul de intervenție, a informațiilor primite de la echipa multidisciplinară 
formată din: psiholog, logoped, kinetoterapeut, alți specialiști 

 consilierea familiei  
Coordonatorul de caz este reprezentat de un analist comportamental sau de un psiholog cu 
formare/specializare în analiză comportamentală. 
 
Planul de intervenție se realizează individualizat și este diferit pentru fiecare copil/persoană cu TSA, 
bazându-se pe o analiză atentă, intensivă, realizată de analistul comportamental sau de psihologul cu 
specializare în analiză comportamentală aplicată.  
 
Rolul și responsabilitatea coordonatorului sunt diferite de cele ale managerului de caz reglementat în 
domeniul serviciilor sociale prin Ordinul nr.288/2006, coordonatorul având resonsabilitatea de a evalua 
tehnicile de lucru utilizate în intervenție, modul în care copilul/persoana cu TSA progresează pe baza 
tehnicilor utilizate, modul în care echipa terapeutică pune în practică aceste tehnici, modul în care 
tehnicile de lucru sunt transferate către familie și puse în practică la domiciliu, modul în care 
recomandările echipei multidisciplinare sunt integrate în planul de intervenție.  
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Pentru a putea evalua si monitoriza toate aceste aspecte, este necesar un număr minim de ore de 
coordonare și monitorizare, realizate lunar, în cadrul cărora vor participa: coordonatorul de caz, echipa 
de terapie și familia.  
Studiile realizate la nivel mondial susțin necesitatea orelor de coordonare/monitorizare a intervenției în 
cazul copiilor cu TSA4. Toate aspectele intervențiilor comportamentale trebuie să fie personalizate în 
funcție de punctele forte, nevoile, preferințele și circumstanțele de mediu ale fiecărui client individual și 
ale persoanelor care îl îngrijesc și trebuie să fie flexibile astfel încât să acomodeze schimbările care apar 
pe parcursul terapiei5 . 
 
Conform reglementărilor BACB (Behavior Analyst Certification Board) orele de monitorizare trebuie să 
fie în cuantum de 5% din totalul numărului orelor de terapie.6 
 
În contextul decontării unui număr de 2 ore pe zi de intervenții specifice, numărul orelor de coordonare 
necesar este, în opinia noastră, de minim 2 ore/lună. 
 
Din punct de vedere legislativ, considerăm că dispozițiile legale permit reglementarea, în cadrul 
subprogramului, a serviciilor de coordonare.  
 
Astfel, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog 
cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România 
din 14.07.2005, conțin reglementări (art.8) cu privire la situația în care actele psihologice sunt 
desfășurate în echipă și sub îndrumarea unui coordonator  

(1) În situaţia în care tipurile de activităţi prevăzute la art. 5 din lege, toate sau unele dintre 
acestea, sunt desfăşurate în echipă, răspunderea pentru actele psihologice aparţine psihologului 
coordonator al echipei şi psihologului care desfăşoară direct actul psihologic. 
(2) În situaţiile în care coordonatorul echipei nu este psiholog, răspunderea pentru actele 
psihologice revine psihologului care desfăşoară direct actul psihologic. 
 

De asemenea, normele de aplicare a Legii nr.151/2010 reglementează managementul de caz pentru 
serviciile integrate de sănătate, educație și sociale și fac de asemenea trimitere la managerul de caz în 
domeniul serviciilor sociale. 
 
Art.5 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care definește 
managerul de caz ca fiind membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează și 
evaluează îndeplinirea planului individual de servicii, precum și măsurile luate în legătură cu adultul cu 
handicap nu limitează competența acestuia în domeniul asistenței sociale. 
 

                                                           
4 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160705164522.htm, precum și https://www.nature.com/articles/tp2017207  
5  https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2020/05/Clarifications_ASD_Practice_Guidelines_2nd_ed.pdf  
6 ABA Treatment of Autism Spectrum Disorder: Practice Guidelines – CASP (casproviders.org) 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160705164522.htm
https://www.nature.com/articles/tp2017207
https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2020/05/Clarifications_ASD_Practice_Guidelines_2nd_ed.pdf
https://casproviders.org/asd-guidelines/
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Standardele, atribuțiile și calificările managerului de caz reglementat prin Ordinul secretarului de stat al 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 288/2006 sunt dispoziții speciale, al căror 
obiect de reglementare vizează activitățile de asistență socială și protecție specială, iar beneficiarii sunt 
expres și limitativ reglementați. În aceste condiții, extinderea aplicării dispozițiilor Ordinului nr.288/2006 
în cazul tuturor persoanelor cu TSA și pentru toate serviciile integrate de sănătate, educație și socială 
este, în opinia noastră, lipsită de temei legal. 
 
Pentru toate considerentele arătate, propunerea noastră este de a se reglementa în cadrul 
subprogramului următoarele:  

 posibilitatea ca medicul de specialitate să opteze/recomande serviciile de coordonare 
al planului de intervenție terapeutică, acordate de un specialist acreditat în lucrul cu 
persoanele cu TSA, psiholog/psihopedagog cu drept de liberă practică. 

 în cazul în care există o astfel de recomandare a medicului, să fie decontate două 
servicii/lună din totalul serviciilor de terapie alocate fiecărui beneficiar, constând în 
servicii de coordonare și monitorizare a planului de intervenție terapeutică. 

 propunem ca serviciul sa fie cuantificat distinct, cu un număr de 120 lei / ședință de 
50 min. x (înmulțit) cu numărul de specialiști din echipa implicată. 

 
II. Având în vedere că aspectele sesizate sunt esențiale pentru derularea subprogramului, în 

temeiul art.7 alin.(9) şi (10) din Legea nr.52/2003 privind transperenţa decizională în 
administraţia publică, solicităm organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului 
actului normativ. 
 

III. Se impune a fi menționat și faptul că pentru derularea subprogramului este necesară și 
adoptarea reglementărilor prevăzute la art.II din Legea nr.58/2022, respectiv Procedura de 
autorizare şi evaluare a furnizorilor de servicii conexe actului medical prevăzuţi la art. 3 alin. 
(4) lit. c) din Legea nr. 151/2010, ce trebuia elaborată de Ministerul Sănătăţii şi aprobată prin 
ordin al ministrului sănătăţii în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 
nr.58/2022. 

 
Cu stimă, 

 
Precizăm că Rețeaua organizațiilor în autism - RO TSA (http://paca.helpautism.ro/) a fost creată în cadrul proiectului 
„Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA 
(ONGPP)”, proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate 

Asociația Help Autism 
Rețeaua organizațiilor în autism ROTSA 
 
prin Daniela BOLOLOI 
daniela.bololoi@helpautism.ro  

0727 228 551 

FEDRA — Federația pentru Drepturi și Resurse 
pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist 
prin Gabriela PLOPEANU 
fedra.autism@gmail.com 
0723 673 418 

https://lege5.ro/App/Document/geztkobugy/legea-nr-151-2010-privind-serviciile-specializate-integrate-de-sanatate-educatie-si-sociale-adresate-persoanelor-cu-tulburari-din-spectrul-autist?d=2022-12-15
mailto:daniela.bololoi@helpautism.ro
mailto:fedra.autism@gmail.com
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Administrativă (POCA). Proiectul este derulat de Asociația Help Autism. Rețeua este organizată la nivel național şi este 
compusă din 93 de ONG-uri care activează în domeniul autismului, în scopul elaborării de politici publice alternative în 
domeniul furnizării serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor acestora, si 
este constituita din:  

 
ASOCIAȚIA HELP AUTISM, BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA „NEW ODYSSEY” BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA AUTISM VOICE (ASOCIAȚIA DE TERAPIE COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ (A.T.C.A.) BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROMÂNIA „HORIA MOȚOI”, BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA PENTRU TERAPIE UMANIST COMPORTAMENTALĂ „SUNT SPECIAL” BUCUREȘTI 
ASOCIATIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI GAVRIIL, PANTELIMON, JUD ILFOV 
ASOCIAȚIA PRIETENIA PANTELIMON, JUD. ILFOV 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE TERAPII ÎN AUTISM ȘI ADHD, BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA „CENTRUL DE INTERVENȚIE ÎN RECUPERAREA AUTISMULUI” (C.I.R.A.) BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA EVOLUTION CENTER BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA PUZZLE ROMÂNIA 
FUNDAȚIA GIMMYNI BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA „ALBERT ȘI ZÂMBETE” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV 
ASOCIAȚIA „AUT HELP” MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA 
ASOCIAȚIA „MIND AUT” SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA 
ASOCIAȚIA „PROSPERITAS VITAE” SÂNMARTIN, MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA 
ASOCIAȚIA „RAZĂ DE SPERANȚĂ” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV 
ASOCIAȚIA „UITE CUM CRESC” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV 
ASOCIAȚIA COPIII DE CRISTAL, BRAȘOV 
ASOCIAȚIA DICTA BRAȘOV, JUD. BRAȘOV 
ASOCIAȚIA ÎMPOTRIVA AUTISMULUI SIBIU 
ASOCIAȚIA PENTRU CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ A.C.A.S. ALBA IULIA 
ASOCIAȚIA RAUL COSMIN PENTRU COPII ȘI TINERI CU DIZABILITĂȚI, CUGIR, JUD. ALBA 
FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA, TÂRGU MUREȘ, JUD. MUREȘ 
ASOCIAȚIA  EDUCATORILOR SUCEVENI, SUCEAVA, JUD. SUCEAVA 
ASOCIAȚIA „ÎȚI ARĂT CĂ POT”, IAȘI, JUD. IAȘI 
ASOCIAȚIA „PAPILLON CLINIQUE”, BACĂU, JUD. BACĂU 
ASOCIAȚIA „SUFLETE ALBASTRE”, BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI 
ASOCIAȚIA „SURASUL ALBASTRU”, IAȘI, JUD. IAȘI 
ASOCIAȚIA „ZBOR DE FLUTURI”, IAȘI, JUD. IAȘI 
ASOCIAȚIA BLIJDORP ROMÂNIA, JUD. SUCEAVA 
ASOCIAȚIA DE SPRIJINIRE A PERSOANELOR CU AUTISM, SUCEAVA (A.S.P.A.), JUD. SUCEAVA 
ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU AUTISM DIN JUDEȚUL BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI 
FUNDAȚIA STAR OF HOPE ROMÂNIA, IAȘI 
ASOCIAȚIA „AUTISM TRANSILVANIA”, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 
ASOCIAȚIA „BELIEVE”, CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ 
ASOCIAȚIA „CASTELUL ERHARD” SATU MARE 
ASOCIAȚIA „DOG ASSIST”, CLUJ-NAPOCA, JUD CLUJ 
ASOCIAȚIA „JOY STORY” CLUJ-NAPOCA 
ASOCIAȚIA „PLAYFUL PSYCHOLOGY” CLUJ-NAPOCA 
ASOCIAȚIA „SF. BENEDICT” PENTRU AUTISM, SATU MARE 
ASOCIAȚIA A.P.T. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 
ASOCIAȚIA AUTISM BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ 
ASOCIAȚIA AUTISM CÂMPIA TURZII, JUD. CLUJ 
ASOCIAȚIA C.E.S.- COLABORĂM, EDUCĂM, SPRIJINIM, ORADEA, JUD. BIHOR 
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ASOCIAȚIA CARITAS - CENTRUL DE REABILITARE „SF. IOSIF”, SATU MARE, JUD. MARAMUREȘ 
ASOCIAȚIA S.O.S. AUTISM BIHOR 
ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA, CENTRUL DE ZI PT. COPII CU DIZABILITĂȚI MOTORII CLUJ-
NAPOCA 
ASOCIAȚIA SURORILE DE CARITATE „SF. VICENȚIU”, SATU MARE, JUD. MARAMUREȘ 
FUNDAȚIA INOCENȚI, BISTRIȚA-NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA 
ASOCIAȚIA „ART MUSIC FOR PEOPLE” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA 
ASOCIAȚIA „AUTISM MAREA NEAGRĂ”, CONSTANȚA 
ASOCIAȚIA „MÂINI ÎNTINSE” TULCEA, JUD. TULCEA 
Asociatia Autism Cezar Nicolae - S.U.I.T.A. CONSTANȚA 
ASOCIAȚIA CENTRUL DE PSIHOLOGIE DELTA DUNĂRII TULCEA, JUD. TULCEA 
ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU AUTISM „BĂRCUȚA FERMECATĂ” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA 
ASOCIAȚIA DE SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPIII CU AUTISM - APCA GALAȚI 
ASOCIAȚIA O VOCE PENTRU AUTISM 
ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR ANTREPRENORI TULCEA, JUD. TULCEA 
ASOCIAȚIA S.O.S. AUTISM BRĂILA 
ASOCIAȚIA  'LASĂ-MĂ SĂ-ȚI AUD GLASUL' CURTEA DE ARGEȘ - ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUD. ARGEȘ 
ASOCIAȚIA „AI VOINȚĂ, AI PUTERE”, OLTENIȚA, JUD. CĂLĂRAȘI 
ASOCIAȚIA „CREĂM VIITORUL ÎMPREUNĂ” (A.C.V.I.A.) PITEȘTI, JUD. ARGEȘ 
ASOCIAȚIA  Asociația Elena Ecaterina, TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA 
ASOCIAȚIA „START PENTRU AUTISM”, CÂMPULUNG MUSCEL, JUD. ARGEȘ 
ASOCIAȚIA COPIILOR ȘI ADULȚILOR CU AUTISM, ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN 
ASOCIAȚIA LOGO-PICI, SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA 
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.) FILIALA DÂMBOVIȚA 
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA FETEȘTI 
ASOCIAȚIA PENTRU COPII CU AUTISM, CENTRUL „EMA”, JUD. IALOMIȚA 
ASOCIAȚIA „IUBIREA ÎNVINGE AUTISMUL” TÂRGU-JIU, GORJ 
ASOCIAȚIA „NAGUAL” SLATINA, JUD. OLT 
ASOCIAȚIA COPILĂRIE SUB SEMNUL ADHD 
ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC (A.S.C.H.F.-R.) FILIALA RÂMNICU VÂLCEA, JUD. VÂLCEA 
ASOCIAȚIA DE TERAPIE INTEGRATIVĂ PENTRU COPIII CU AUTISM - DANIEL (A.T.I.C.A.-DANIEL), CRAIOVA, JUD. DOLJ 
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA CRAIOVA, JUD. DOLJ 
ASOCIAȚIA PENTRU INTERVENȚIE COGNITIVĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ „VISURI ȘI SPERANȚE” CRAIOVA 
ASOCIAȚIA „ALEX, RADU ȘI AUTISMUL” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
ASOCIAȚIA „AUTISM HELPING HANDS” PETROȘANI, JUD. HUNEDOARA 
ASOCIAȚIA „AUTISM LUMEA MEA” HUNEDOARA, JUD. HUNEADOARA 
ASOCIAȚIA „CASA FAENZA” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
ASOCIAȚIA „COPII ȘI ZÂNE” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
ASOCIAȚIA „ORIZONTURI SENINE” DEVA, JUD. HUNEDOARA 
ASOCIAȚIA RESURSE UMANITARE SPERANȚA (A.R.U.S.) TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ 
FUNDAȚIA DE ABILITARE SPERANȚA TIMIȘOARA 
ASOCIAȚIA ANCAAR ARGEȘ 
ASOCIAȚIA NUMERE COLORATE ÎN AUTISM, PITEȘTI 
ASOCIAȚIA BRIGHT FUTURE FOR EVERY CHILD, BUCUREȘTI 
ASOCIAȚIA AUTISM TÂRGOVIȘTE 
ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU AUTISM ARGEȘ 
ASOCIAȚIA ECHIPĂ PENTRU COPII, CRAIOVA 
ASOCIAȚIA AUTISM INFANTIL, CARAȘ SEVERIN 
ASOCIATIA SFANTUL CASIAN, MEDIAȘ 
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FEDRA — Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist este prima federație de acest 
tip din România, care are ca membri în principal organizații de părinți și se dorește a fi o voce puternică și unitară a 
organizațiilor de profil din România, având ca scop crearea și păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea și sprijinirea 
persoanelor cu TSA. 
Organizațiile membre FEDRA sunt: ANCAAR Argeş, ANCAAR Craiova, ANCAAR Iaşi,  Asociația Autism Baia Mare, Asociația 
Autism Transilvania Cluj, Asociația Copiii de Cristal Brașov, Asociația Dincolo de Tăcere Galați, Autism Europa Bistrița - Centrul 
de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ, Asociația Învingem Autismul  Bcureşti, Asociația Părinților Copiilor cu Autism 
din Județul Botoșani, Asociația Puzzle România, Asociația “Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA” Brașov, Asociația 
SOS Autism Bihor, Asociația  de Sprijin pentru Părinții și Copii cu Autism Galați, Fundația Romanian Angel Appeal Bucuresti, 
Fundația Univers Plus Piatra Neamț, Asociația Învățăm prin Pictograme Timișoara, Organizația Suedeză pentru Ajutor 
Umanitar Individual, Asociația pentru Recuperarea și Integrarea Copiilor cu Autism (ARICA). 


