
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completează formularul 230 pentru redirecționarea a 2% din impozitul tău pe venit către 

Asociația Lindenfeld - programul educațional Ajungem MARI și oferă șansa unui viitor mai 

bun copiilor din centre de plasament! 
 

 

Împreună putem să le arătăm copiilor instituționalizați că POT să ajungă MARI, responsabili și 

independenți, cu o educație și valori frumoase. 
 
Sunt copii minunați, veseli și inteligenți, care nu au avut șansa de a se naște în familia potrivită. 

Au nevoie de multă atenție, de multă dragoste, de încurajări și de modele precum voluntarii 

noștri ca să poată merge mai departe. 
 

 

2% din impozitul tău pe venit: 

 

 poate să meargă la stat SAU
 poate să-i ofere unui copil dintr-un centru de plasament șansa la o educație frumoasă!
 
E simplu și GRATUIT să ajuți! 

 

 Impozitul este deja plătit, trebuie doar să completezi Formularul 230 
 Depui formularul fizic la agenția ANAF de care aparții/online/sau trimite formularul prin poștă

__________________________ 
 
Programul educațional Ajungem MARI 

 

Programul educațional Ajungem MARI sprijină copiii din centre de plasament și 

medii defavorizate să devină oameni mari, responsabili și independenți. 
 
Ajungem MARI a pornit în iunie 2014 și s-a extins rapid în Bucuresti și în țară, la cererea 

voluntarilor ce cunoșteau situația copiilor din centre de plasament și își doreau să îi ajute. Până 

http://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2018/01/Declaratia-230_varianta-NOUA_AM-2017.pdf


acum s-au implicat peste 4.500 de voluntari din 25 de județe și au sprijinit, prin cursuri 

săptămânale și ieșiri, aproximativ 2.000 de copii. 
 

Programul ajută copiii pe TERMEN LUNG (până/și după părăsirea centrelor) și promovează 

educația non-formală, prin metode interactive. Cuprinde o serie de proiecte ce pun accent pe 

dezvoltarea personală a copiilor, creșterea încrederii în sine și transmiterea de valori pentru o 

viață demnă și sănătoasă: 
 

 prin cursuri interactive, ședințe de pregătire școlară și ateliere creative cu voluntari – mate, 

română engleză, teatru, dans, arte plastice, muzică, fotografie, cinematografie, educație pentru 

sănătate

 prin cât mai multe experiențe în afara centrelor – teatru, filme, expoziții, muzee, spectacole


 prin consiliere profesională – sprijin pentru a-și descoperi pasiunile și abilitățile



 prin tabere de dezvoltare personală – experiențe intense de autocunoaștere și multă distracție



 prin vizite în companii și fabrici – primii pași în orientarea profesională, cu puternic caracter 

motivațional, axați pe rezultatele educației
 

„Dă-ți pasiunea mai departe” a fost desemnat „Proiectul anului în educație” la Gala Naționala a 

Voluntarilor 2015 și a primit premiul 2 la categoria „Proiecte de voluntariat” la Gala Societății 

Civile 2015. 
 

Mai multe detalii pe http://www.ajungemmari.ro/, unde găsiți proiectele noastre, iar ultimele 

noutăți sunt pe pagina de Facebook - https://www.facebook.com/ajungemmari. 
 

TOT ce trebuie să știți despre mecanismul 2% 

 

Persoanele fizice care au realizat venituri în 2017 pot direcționa 2% din impozitul pe venit, fără 

niciun cost, către un ONG, prin trimiterea formularului 230 până pe 25 mai 2016 la agenția 

ANAF la care sunt înregistrați. 
 

Formularul se poate depune direct de către contribuabil sau poate fi trimis prin poștă la agenția 

ANAF de care aparține contribuabilul.  
 

Formularul se completează cu datele personale de indentificare de la secțiunea 1, datele ONG - 

ului la secțiunea 3 și semnătura contribuabilului. Suma se calculează de către ANAF în limita 

a 300 lei. 
 

Exemplu de calcul: La un venit net de 2000 de lei/ lună, suma care revine asociației este de 91,2 

lei pe an, iar pentru un venit net de 3000 de lei/ lună, suma redirecționată este de 137 de lei/an.



Sunt vizate toate sumele ce reprezintă VENIT pentru un contribuabil în anul precedent (din 

salarii, contracte de mandat, chirii, PFA), pentru care s-a plătit un impozit (lunar sau o dată 

pe an) iar acum suma ce reprezintă 2% din aceste impozite poate fi REdirecționată către o 

organizație non-guvernamentală. 
 

Pentru venituri obținute din salarii, se completează formularul 230.  
Pentru venituri obținute din alte surse (chirii, PFA) se completează declarația 200 (această 

declarație se completează oricum de către contribuabil, doar se specifică redirecționarea a 2% 

către un ONG). 
 

Sumele pentru fiecare contribuabil vor fi calculate de ANAF și vor intra în contul asociației la 

începutul anului viitor. Pe formular este trecut anul 2017, se completează până pe 25 mai 

2018, iar suma va fi virată în 2019. 
 

Formularele strânse acum pot fi șansa la educația pentru mulți copii în 2018, când programul va 

cuprinde și mai mulți copii din centre! 
 

Fiecare dintre voi poate face diferența pentru un copil! 

 

2% din impozitul tău poate fi șansa lui să își descopere și atingă potențialul! Te rugăm să dai mai 

departe formularul 230 pentru Asociația Lindenfeld către persoanele care ar putea să ajute. 
 

Contactează-ne la office@ajungemmari.ro și îți vom spune cum să ne întâlnim ca să intrăm în 

posesia formularului și să îl trimitem la ANAF. Pentru detalii ne poți suna la 0753192263. 
 

Îți mulțumim din suflet, în numele copiilor ce vor AJUNGE MARI! 
 

 

COMPLETEAZĂ FORMULARUL  
http://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2018/01/Declaratia-230_varianta-

NOUA_AM-2017.pdf 

http://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2018/01/Declaratia-230_varianta-NOUA_AM-2017.pdf
http://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2018/01/D200-PFA-AJUNGEM-MARI.pdf

