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Către:  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucureşti 050741   
 

 
Ref.  Ordinul 614/2020 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF 

nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 
condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de 
burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului 
unor formulare 

 
 
Subscrisele,  

1. ASOCIATIA HELP AUTISM, persoană juridică română recunoscută ca fiind de 
utilitate publică prin H.G. nr. 618/23.08.2018, cu sediul în Bucureşti, str. Delea 
Noua nr. 36, 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,  

 
2. Rețeaua RO TSA, ce înglobează 80 de ONG-uri care activează în domeniul 

autismului,  
 

3. FEDRA - Federația pentru Drepturile și Resursele pentru Persoanele cu 
Tulburări în Spectrul Autism 

 
reprezentate legal de Daniela BOLOLOI, în calitate de președinte Asociația Help 
Autism și Rețeaua RO TSA, și Gabriela PLOPEANU, în calitate de președinte FEDRA, 
 
Având în vedere Ordinul 614/2020 privind modificarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea 
procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 
datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează 
în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse 
private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare,  
 
Observând că pe site-ul ANAF a fost publicat formularul PDF inteligent 230, cu 
posibilitatea completării de către entităţile non-profit/unităţilor de cult 
beneficiare, 
  
vă învederăm următoarele: 
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Am primit cu entuziasm decizia autorităţii publice de a veni în întâmpinarea 
solicitărilor formulate în etapa transparenţei decizionale, în vederea eliminării 
dificultăţilor cu care se confruntă atât beneficiarii, cât şi organele fiscale, în procedura 
depunerii şi procesării formularelor 230 în format hârtie, pe bază de borderou.  
 
Un mecanism de depunere a formularelor 230 pe bază de borderou prin mijloace 
electronice la distanţă devine absolut indispensabil în contextul evoluţiilor recente ale 
răspândirii virusului COVID-19 şi al măsurilor preventive adoptate la nivel național. 
 
În acest context, semnalăm următoarele probleme identificate în legătură cu 
formularul PDF inteligent 230, în cazul completării de către entităţile non-
profit/unităţilor de cult beneficiare: 
 
1. O primă obsevaţie este că formularul nu este însoţit de insctrucţiuni de utilizare, 
referiri în acest sens neregăsindu-se nici în conţinutul Ordinului nr.147/2020 astfel 
cum a fost modificat prin Ordinul nr.614/2020.  
 
În conţinutul Ordinului nr.147/2020, astfel cum a fost modificat prin Ordinul 
nr.614/2020 toate menţiunile referitoare la depunerea formularelor 230 de către 
entităţile non-profit pe bază de borderou au în vedere depunerea în format hârtie, 
inclusiv notificările adresate contribuabililor. 
 
Deşi este prevăzută în principiu posibilitatea depunerii formularelor prin intermediul 
spaţiului privat virtual (fără a se distinge între persoane fizice şi entităţi non-profit), 
concret această opţiune se regăseşte numai în platforma SPV rezervată persoanelor 
fizice, nu şi în cazul entităţilor non-profit. 
 
În aceste împrejurări, nu cunoaştem care este modalitatea de depunere, dacă este 
necesară şi depunerea în format hârtie a formularelor 230 sau sunt suficiente 
documentele scanate, fiind practic în imposibilitatea a utiliza formularul inteligent 
PDF 230 pentru entităţile non-profit. 
 
Instrucţiunile de utilizare ar trebui să clarifice, pe lângă aspectele de mai sus şi 
următoarele nelămuri semnalate de organizaţiile pe care le reprezentăm: 
 

• dacă asociatia are mai multe conturi bancare, este necesară depunerea unei 
declaraţii pentru fiecare cont ? 

• având în vedere necesitatea ataşării formularelor scanate, care este limita de 
mărime pentru arhiva ZIP ? 

• care este procedura pentru a depune declaraţii multiple fără ca acestea să fie 
considerate rectificative ? 

• în cazul în care nu este necesară depunerea şi în format hârtie a formularor 230, 
cat timp trebuie păstrate exemplarele originale ale formularele 230 după 
depunerea declaraţiei electronice ? 

 
2. O a doua observaţie este că procedura încărcării, în mod individual, a datelor 
fiecărui formular depus prin intermediul entităţii non-profit este împovorătoare şi 
nu conduce la atingerea obiectivului fluidizării şi simplificării procedurii.  
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Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că unele dintre organizaţiile pe care le 
reprezentăm colectează anual aproximativ 80.000 de formulare; în aceste condiţii, 
timpul necesar introducerii individuale a datelor ar putea dura între 2 şi 4 luni şi 
necesită implicarea a 5-10 persoane, dedicate exclusiv acestei proceduri, cu 
consecinţa unor costuri enorme şi a riscului imposibilităţii respectării termenului de 
depunere. 
 
De aceea, este foarte important ca depunerea formularelor prin mijloace 
electronice de către entităţile non-profit să se facă încărcând borderourile în 
format excel şi nu individual pentru fiecare formular în parte. 
 
Relevant în acest sens este exemplul organelor fiscale de la nivelul municipiului 
Bucureşti care au reusit prelucrarea unui număr de aproximativ 7000 de formulare 
aferente veniturilor din 2018, pentru fiecare sector, în mai puţin de două săptămani, 
utilizând procedura de preluare în bloc, cu tabel txt a borderoului întocmit de o 
entitate non-profit (Asociaţia Help Autism), permiţând astfel virarea rapidă a sumelor 
cuvenite. 
 
Sublinem faptul că entităţile care colectează formularele 230 au capacitatea de a 
genera borderouri pentru depunerea formularelor. Posibilitatea depunerii de către 
entităţile non-profit a formularelor în format hârtie pe bază de borderou este 
funcţională de 2 ani, astfel că beneficiarii au dezvoltat proceduri interne pentru 
procesarea formularelor, necesare pentru întocmirea boderourilor. În esenţă, acestea 
presupun introducerea de către contribuabili a datelor într-o platformă on-line, din 
care se poate exporta borderoul cu datele necesare depunerii formularelor 230 de 
către beneficiar.  
 
Solicităm ca aceste borderouri, pentru a căror generare sunt deja procesate datele 
tuturor formularelor depuse de entitatea non-profit, să poată fi încărcate, preluate 
în formularul de depunere. 
 
3. Aşa cum am arătat anterior, toate menţiunile din Ordinul nr.147/2020, astfel cum 
a fost modificat prin Ordinul 614/2020, referitoare la depunerea formularelor 230 de 
către entităţile non-profit pe bază de borderou au în vedere exclusiv depunerea în 
format hârtie (ex.Anexa nr.1 Cap.II pct.7, pct.8 alin.(4), Cap.III pct.10, 11 alin.(1), 12 
alin.(3), pct.17, Anexa nr.3 etc).  
 
Prin umare, apreciem necesară corelarea prevederilor legale şi cu ipoteza depunerii 
pe bază de borderou prin mijloace electronice la distanţă (procedura de înregistrare şi 
procesare a formularelor, situaţiile în care este necesară trimiterea notificării şi 
conţinutul notificării transmise contribuabililor etc).  
 
 
 
 
 



 
                                                        

 
 

 
 

4 

 

Vă rugăm să aveţi în vedere că aceste probleme necesită rezolvare de urgenţă şi cu 
precădere, dat fiind că la data formulării prezentului memoriu un număr covârşitor de 
instituţii publice au suspendat deja programul cu publicul sau au restricţionat drastic 
accesul în vederea depunerii de documente în format hârtie. 
 
În noul context, singura soluţie pentru a nu zădărnici procesul de colectare a acestor 
sume de bani de care depinde continurea terapiilor pentru copiii pe care îi 
reprezantăm, este punerea la dispoziţia entităţilor non-profit a unui mecanism simplu 
şi funcţional de comunicare prin mijloace electronice la distanţă a formularelor pe 
bază de borderou. 
   
 
Cu stimă, 
Asociaţia Help Autism 

Rețeaua RO TSA  

FEDRA — Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în 
Spectrul Autist 

prin Daniela BOLOLOI 
 
daniela.bololoi@helpautism.ro 
0727 228 551 
 
și prin Gabriela PLOPEANU 
 
fedra.autism@gmail.com 
0723 673 418 
 
Precizăm că Rețeaua 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 Administrativă (POCA). Proiectul este derulat de Asociația Help Autism. 
Rețeua este organizată la nivel național şi este compusă din 80 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 Autism Voice București,  
Asociația „New Odyssey” București,  
Asociația pentru Terapie Umanist Comportamentală „Sunt Special” București,  
Asociația Pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din România „Horia Moțoi”, București, 
Asociatia Persoanelor cu Dizabilități Gavriil, Pantelimon, Jud Ilfov 
Asociația Română de Terapii în Autism și ADHD, București 
Asociația Prietenia Pantelimon, Jud. Ilfov 

mailto:daniela.bololoi@helpautism.ro
mailto:fedra.autism@gmail.com
http://paca.helpautism.ro/
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Fundația Alpha Transilvană, Târgu Mureș, Jud. Mureș 
Asociația „Prosperitas Vitae” Sânmartin, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita 
Asociația „Aut Help” Miercurea Ciuc, Jud. Harghita 
Asociația „Uite Cum Cresc” Brașov, Jud. Brașov  
Asociația „Albert Și Zâmbete” Brașov, Jud. Brașov 
Asociația DICTA Brașov, Jud. Brașov 
Asociația „Rază de Speranță” Brașov, Jud. Brașov 
Asociația „Mind Aut” Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna 
Asociația Raul Cosmin Pentru Copii Și Tineri Cu Dizabilități, Cugir, Jud. Alba 
Asociația „Îți Arăt Că Pot”, Iași, Jud. Iași 
Asociația „Zbor De Fluturi”, Iași, Jud. Iași 
Asociația „Surasul Albastru”, Iași, Jud. Iași 
Asociația „Papillon Clinique”, Bacău, Jud. Bacău  
Asociația „Suflete Albastre”, Botoșani, Jud. Botoșani 
Asociația Părinților Copiilor Cu Autism Din Județul Botoșani, Jud. Botoșani 
Asociația De Sprijinire A Persoanelor cu Autism, Suceava (A.S.P.A.), Jud. Suceava 
Asociația Blijdorp România, Jud. Suceava 
Asociația „Dog Assist”, Cluj-Napoca, Jud Cluj 
Asociația „Autism Transilvania”, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
Asociația Surorile de Caritate „Sf. Vicențiu”, Satu Mare, Jud. Maramureș 
Asociația S.O.S. Autism, Oradea, Jud. Bihor 
Asociația „Believe”, Cluj Napoca, Jud. Cluj 
Asociația „Sf. Benedict” Pentru Autism, Satu Mare 
Asociația Autism Baia Mare, Jud. Maramureș 
Asociația Autism Câmpia Turzii, Jud. Cluj 
Fundația Inocenți, Bistrița-Năsăud, Jud. Bistrița 
Asociația Autism, Prietenie, Terapie (A.P.T) Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
Asociația Caritas - Centrul De Reabilitare „Sf. Iosif”, Satu Mare, Jud. Maramureș 
Asociația „Art Music For People” Constanța, Jud. Constanța 
Asociația Psihologilor Antreprenori Tulcea, Jud. Tulcea 
Asociația Centrul De Psihologie Delta Dunării Tulcea, Jud. Tulcea 
Asociația „Mâini Întinse” Tulcea, Jud. Tulcea 
Asociația De Sprijin A Copiilor Cu Autism „Bărcuța Fermecată” Constanța, Jud. 
Constanța 
Asociația  'Lasă-Mă Să-Ți Aud Glasul' Curtea De Argeș - Albeștii De Argeș, Jud. Argeș 
Asociația „Creăm Viitorul Împreună” (A.C.V.I.A.) Pitești, Jud. Argeș 
Asociația „Start Pentru Autism”, Câmpulung Muscel, Jud. Argeș 
Asociația „Ai Voință, Ai Putere”, Oltenița, Jud. Călărași 
Asociația Națională Pentru Copii Și Adulți Cu Autism Din România, (A.N.C.A.A.R.), 
Filiala Fetești, Centrul De Zi „Lucia”, Jud. Ialomița  
Asociația „Nagual” Slatina, Jud. Olt 
Asociația Națională Pentru Copii Și Adulți Cu Autism Din România, (A.N.C.A.A.R.), 
Filiala Craiova, Jud. Dolj 
Asociația De Terapie Integrativă Pentru Copiii Cu Autism - Daniel (A.T.I.C.A.-Daniel), 
Craiova, Jud. Dolj 
Asociația De Sprijin A Copiilor Handicapați Fizic (A.S.C.H.F.-R.) Filiala Râmnicu Vâlcea, 
Jud. Vâlcea  
Asociația „Casa Faenza” Timișoara, Jud. Timiș 
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Asociația „Orizonturi Senine” Deva, Jud. Hunedoara 
Asociația Resurse Umanitare Speranța (A.R.U.S.) Timișoara, Jud. Hunedoara 
Asociația „Alex, Radu Și Autismul” Timișoara, Jud. Timiș 
Asociația „Autism Helping Hands” Petroșani, Jud. Hunedoara 
Asociația „Autism Lumea Mea” Hunedoara, Jud. Huneadoara 
Asociația „Copii Și Zâne” Timișoara, Jud. Timiș 
Asociația Serviciul De Ajutor Maltez În România, Centrul De Zi Pt. Copii Cu Dizabilități 
Motorii Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
Asociația Colaborăm, Educăm, Sprijinim, (C.E.S) Oradea, Jud. Bihor  
Asociația Copiilor Și Adulților Cu Autism, Alexandria, Jud. Teleorman  
Asociația „Pro Misiunea Socială”, Târgoviște, Jud. Dâmbovița  
Asociația Pentru Copii Cu Autism, Centrul „Ema”, Jud. Ialomița  
Asociația Pentru Consiliere Și Asistență Specializată A.C.A.S. Alba Iulia  
Asociația Împotriva Autismului Sibiu 
Fundația De Abilitare Speranța Timișoara 
Asociația  Educatorilor Suceveni, Suceava, Jud. Suceava 
Asociația Logo-Pici, Slobozia, Jud. Ialomița Avem Nevoie De Original 
Asociația „Centrul De Intervenție În Recuperarea Autismului” (C.I.R.A.) București  
Fundația „Gymmini” București 
Asociația Puzzle Româmia 
Asociația „Joy Story” Cluj-Napoca 
Asociația „Playful Psychology” Cluj-Napoca 
Asociația Evolution Center București 
Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, (A.N.C.A.A.R.) Filiala 
Dâmbovița 
 
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). 
 
 



 
                                                        

 
 

 
 

7 

 

 


