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2%
M�r��!

Dragi cititoare, dragi cititori,
„Recunoştinţă, speranţă şi încredere” sunt gândurile cu care am început anul 2012.
Pentru anul 2011 am avut ca principal obiectiv păstrarea stabilităţii proiectului având în vedere schimbările
majore ale echipei de lucru. În 2012 continuăm procesul de stabilitate şi totodată îndrăznim să creştem
actualele proiecte. Avem încredere că efortul pe care îl depunem va avea ca rezultat dezvoltarea Asociaţiei.
Aşadar vă invităm cu drag să parcurgeti rândurile revistei noastre.
Cu gânduri de bine vă salut în numele întregii echipe,
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Mulţumiri
Am început anul 2012 cu recunoştinţă pentru
reuşitele anului anterior, de aceea aş dori să
îmi exprim aprecierea faţă de partenerii cu care
colaborăm şi să mulţumesc celor care au învins
barierele indiferenţei, acordând Asociaţiei Ateliere
Protejate sprijin si încredere.
Transmit recunoştinţa mea tuturor celor ne-au
sprijinit şi încurajat de-alungul întregului an.
Activitatea proiectului nu ar ﬁ putut continua fără a
avea o întreagă echipă de oameni ce nu au ezitat să
ofere ajutor atunci când am avut nevoie.
Multumesc din inimă celor cinci mame care au avut
grija meselor noastre întregul an: Dnelor Lupaşcu
Ruxandra, Sava Elena, Simion Doina, Tenea
Adriana şi Neculae Mariana.
Multumesc de asemenea taţilor Ceban Victor şi
Sava Roman pentru implicarea în procesul de
modernizare şi îmbunătăţirea împrejmuirii cladirii
precum şi a uşii de la intrare.

Deasemenea mulţumim ﬁrmei YaU pentru
susţinere.
Mulţumim Asociaţiei Strassenengel din Boxberg,
Germania precum şi Asociaţiei Paulico din Olanda
le suntem recunoscători pentru susţinerea ﬁnanciară
a proiectelor noastre. Fără sprijinul acestor două
asociaţii proiectele noastre nu ar ﬁ putut continua.
Multumim totodată şi comunitaţii Biberist, Elveţia
şi ﬁrmei Heberger pentru sponsorizarile proiectelor
asociaţiei.
Mulţumim celor ce ne-au direcţionat cei 2% din
impozit anul trecut precum şi celor ce s-au implicat
in mod activ în colectarea declaraţiilor 230.
Un mare mulţumesc pentru toţi cei ce ne susţin din
umbră.

Muţumesc ﬁrmelor Casa Retro şi SC Kern
Liebers SRL pentru sprijinul acordat în derularea
activităţilor practice cu beneﬁciarii noştri.
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Piaţa de Crăciun
Piaţa de Crăciun eveniment de întâlnire cu prieteni, devenit deja tradiţie a Asociaţiei Ateliere Protejate
a găzduit în ediţia anului 2011 un număr de opt asociaţii. S-au alăturat Asociaţiei Atelire Protejate,
următoarelor asociaţii care activează în domeniul social Asociaţia Sindrom Down Bucureşti, Asociaţia
Mlădiţa, Mişcarea Eclezială Carmelitană, Asociaţia Chance for Life, SOS Satele Copiilor Romania - prin
participarea Comunitatii de Tineri 2 Bucuresti şi elevii Colegiului Goethe.
Dincolo de aspectul economic al târgului, aspectul social a fost de departe ceea ce ne-a adus o mare
satisfacţie. Produse cu speciﬁc decorativ pentru Crăciun, sărmăluţele şi vinul ﬁert, prăjiturelele şi
colindele au creat o atmosferă propice de a ne opri din tumultul cotidian şi agitaţia pregătirii Sărbătorilor
Crăciunului. Şi a fost chiar bine să stăm puţin de vorbă de la inimă la inimă cu invitaţii noştri şi cei ce au
târguit produsele expuse.
Un moment special ne-au pregătit membrii „Corului psaltic TRONOS al Patriarhiei Romane’’, conduşi de
dirijorul Mihail Buca. Cu ajutorul colindelor cântate de ei în cadrul târguşorului nostru s-a făcut simţită
pacea adusă de Naşterea Mântuitorului.
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Petrecere de Crăciun
2011 şi-a încheiat activitatea cu Petrecerea de Crăciun. Am fost vizitaţi de către un grup de colindători ce neau adus în inimii bucuria colindelor tradiţionale româneşti. Sub brad am găsit daruri pentru ﬁecare.
Lăsăm însă fotograﬁile să vorbească despre petrecerea noastră!
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Prietenia văzută prin ochii noştri
Se spune ca omul fără prieteni este un om foarte
sărac şi aceasta pentru că nu este uşor să găseşti
un prieten adevărat. Înţeleptul Solomon spunea în
Pildele sale că „prietenul adevărat iubeşte oricând şi
în nenorocire ajunge ca un frate!” Astfel, împreună
cu tinerii am discutat despre ce înseamna “să ﬁi
prieten” şi ne-am imbogăţit cu diverse idei demne
de pus în practică. Vom rezuma câteva dintre
gândurile lor în speranţa că ele vor ﬁ valoriﬁcate!

Vlad: “să poţi să vorbesti despre orice, să te ai bine
cu ei.”

Iată cum văd tinerii noştri prietenia şi ce anume
aşteaptă ei de la prieteni:

Minodora: “să se poarte frumos, să vorbească cu
mine!”

Alex: “respect, ajutor reciproc, să ne intelegem bine,
să comunicăm pe calculator, să ﬁm alături de el!”

Diana: “să mă înţeleagă când sunt în momente mai
puţin bune, să pot să-i vorbesc când sunt supărată,
să nu-ţi reproseze niciodată, să te înţelegi bine cu el,
să-l consiliezi.”

Claudiu: “să-l respecţi, să-l ajuţi (să ne ajutăm
împreuna), să-l asculţi!”
Marieta: “să vorbim, să ne ajutăm şi la bine si la
rău, să ne înţelegem, să ne plimbăm, să iesim la un
spectacol/ﬁlm!”
Gabriel: “să mergem la mare, biliard, popice. Să ﬁe
bun la suﬂet, să nu vorbeasca urât, să nu-şi bată joc
de mine.”
Ileana: “să nu te cerţi, să te joci.”

Igor: “să te înţelegi bine, să mergem în concediu, să
petrecem împreună de sărbători şi la zile de naştere,
să lucrăm în bucătărie, să vizităm ceva împreună, să
mergem la cinema, să ne facem cadouri...”
Dodo: “să-l ajut la nevoie şi să mă ajute la nevoie!”

Roxana: “să ﬁe bun, să nu ţipe...”
Maria: “să-l ajuţi să scape de probleme si necazuri,
să te ajute chiar dacă te cerţi cu el. Să ﬁi întotdeauna
alături de el când are nevoie de ajutorul tău, să nu-ti
pierzi prietenul de lânga tine prin certuri!”
... în loc de concluzie: Nu căuta prea mult prietenul
ideal, ﬁi tu unul din ei!

Paula: “să ieşi cu el la dans, să bem sucuri,
capucino.”
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Eu sunt Marieta (Beneﬁciar) ...

Paul (Beneﬁciar)

... şi îmi place sa fac mâncare, să spăl, să fac
şi curăţenie, să mă plimb cu căţelul.

Paul este poate cel mai jovial tânăr din Asociaţie şi mereu
animă persoanele din jurul său. Şi aceasta pentru că ştie să se
bucure de ceea ce îl înconjoară: “Îmi place să mănânc bine,
îmi place vara când e foarte cald şi mergem la mare, îmi plac
valurile mari!” De asemenea, aﬁrmă că îi fac plăcere şi alte
activităţi “să ascult muzica HQ, 3 Sud Est, să mă distrez, să
ﬁm cu toţi tinerii la restaurant, să merg la magazin.” Dincolo
de hobby-uri, Paul este foarte harnic şi un bun cunoscător al
activitaţilor din atelier “îmi plac tot timpul acele groase, cele in
forma de L, dar şi lumânările: când torn ceara, cele in formă
de ou, îngeraşi, de brad, cele de botez pe care le cumpăra
doamnele pentru cineva.”

Marieta nu îşi aminteşte exact când a venit
la atelier, dar aceasta nu denotă faptul ca
înseamna mai puţin pentru ea, ci aﬁrmă
plină de entuziasm:”Atelierul este viaţa
mea!” Îi place aici pentru că “facem lucruri
frumoase, mergem la piaţă, gătim, facem
ace, spectacol” iar carnavalul este gândul
care o preocupa, mai ales în ceea ce priveşte
costumaţia.
Marieta povesteşte despre lucrurile noi pe
care le-a învăţat aici. Totodată marturiseşte
că se bucură de faptul ca a găsit acest proiect.
“Am căutat mai multe locuri unde să lucrez
şi mai bine că am găsit aici. Acum nu mai
sunt singură, am colegi, mă simt mai bine
cu prietenii. Înainte eram tot singură, cu
mama, tata şi un câine. Ce să faci? Să te
plimbi cu Lăbus? Ce sa-i spui unui animal?!”
Tânara se descrie ca ﬁind o persoană
vrednică, îndrăzneaţă şi săritoare “Îmi place
să ajut: şi acasă o întreb pe mama când
facem mâncare să o ajut”.
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Când spune Ateliere Protejate, se gandeşte la evenimente
precum “Piaţa de Crăciun” si la ceea ce a învăţat aici “cum
să fac lumânări, ﬁtile, să şterg matriţe, pus acele şi gumă, să
sparg ceara, să dau drumul la cazan.” Ştie să îi aprecieze pe cei
din jurul său şi îl admiră pe domnul Sava “care ne-a ajutat, e
foarte bun” şi de la care acum ştie că pentru a pune faianţa “se
cojeşte, se dă cu amorsa...”
Se consideră o persoană harnică, este atent cu cei din jur “ajut
surorile, oamenii, copiii bolnavi care nu pot să meargă. Îi ajut
să meargă la capelă, mă joc cu ei cu jucării.”, iar entuziasmul
pe care îl are în aproape orice activitate este contagios! Acesta
este şi mesajul său pentru noi “ Îmi doresc ca toţi oamenii din
jur să se bucure!”
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2%
Primul trimestru al ﬁecărui an ne aduce din nou în vedere începerea campaniei de colectare
a declaraţiilor 230, declaraţie privitoare la libertatea alegerii directionări a doua procente
din impozit catre o entitate non-proﬁt ori bursă de studii. Ca şi în anii anteriori, Asociaţia
îşi pune speranţa în strângerea a cât mai multor declaraţii de acest tip.
Pentru anul ﬁscal 2010 Asociaţia Ateliere Protejate a reuşit să colecteze peste 300 de
declaraţii, ceea ce a adus asociaţiei un venit de aproximativ 39 000 Ron, echivalentul a
9090 Euro. Mulţumim pe această cale tuturor celor ce au avut încredere în noi şi au ales să
direcţioneze Asociaţiei Ateliere Protejate cele două procente din impozitul anual. Pentru
noi suma colectată prin această acţiune reprezintă asigurarea funcţionalităţii asociaţiei
din punct de vedere ﬁnanciar a 3 luni din an. Ne bucură faptul că această sumă ne este
acordată prin acceptul celor care cred în munca noastră, iar acest lucru denotă validitatea şi
necesitatea socială a activităţilor noastre. Vă asigurăm că banii sunt folosiţi în mod corect şi
transparent spre binele celor 21 de beneﬁciari ai Asociaţiei.

Multumim
Sponsorii si Partenerii nostri:
Persoanele care ne sunt
alaturi in campania 2%

Asociatiile
Strassenengel din Germania
si Paulico din Olanda

Urmatoarea aparitie Nr. 14 va ﬁ in iunie/iulie 2012
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Agenǹia NaǹionalǊ de Administrare
FiscalǊ

CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
Anul

2

230

0 1 1

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Iniǹiala
tatǊlui

Nume

Cod numeric personal/NumǊr de identificare fiscalǊ

Prenume
E-mail
StradǊ

NumǊr
Telefon
ScarǊ

Bloc

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod poǵtal

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBƹINUTE LA FUNCƹIA DE BAZƉ
Denumirea
instituǹiei de credit

SumǊ plǊtitǊ (lei)

Documente de
platǊ nr./datǊ

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatǊ
Contract nr./data
Documente de platǊ nr./data
SumǊ plǊtitǊ (lei)

2. Susǹinerea unei entitǊǹi nonprofit/unitǊǹi de cult
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult
Cont bancar (IBAN)

X

Asociata Ateliere Protejate

Cod de identificare fiscalǊ a entitǊǹii
nonprofit/unitaǹii de cult

RO62BITRBU1ROL013669CC01

14574399

SumǊ (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
StradǊ

NumǊr

Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

ScarǊ

Bloc
Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnǊturǊ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până
la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem
colectiv pentru domeniul locativ”
cod 14.13.04.13

1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform
Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită
restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau
unităților de cult;
Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume
către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
‐ contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la
funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
2. Termen de depunere:
‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți
contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
3. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la
oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM
COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE
LA FUNCȚIA DE BAZĂ
Denumire instituție de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare
în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit
legislației în materie.

Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate – se menționează documentele privind contractul de economisire‐
creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând
cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc.
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora
după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă,
documentele de mai sus se anexează în copie.
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT
ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în
cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind
bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei
private.
Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare
pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă
plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se
prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică
conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de
mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către
contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru
susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie de către contribuabil denumirea
completă a entității nonprofit/unității de cult.
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie de către
contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se
solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)‐ se completează codul IBAN al contului bancar al entității
nonprofit/unității de cult.
Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității
nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa
rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu
suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma
totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile
efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul
desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

