Cât de mult se implică românii în cauze sociale: doar o treime dintre contribuabilii români a
ales să redirecționeze o cotă din impozitul pe venit către cauze sociale.
Suma totală a scăzut, față de anul anterior
București, 22 iunie 2020: Deși numărul românilor care au ales să sprijine cauzele sociale a
crescut în 2019 la 1.850.663, față de 1.709.790 în anul anterior, suma colectată prin acest
mecanism în 2019 (pentru anul de realizare a venitului 2018) a scăzut sensibil: 150.631.745 lei,
față de 166.489.703 lei, anul anterior, potrivit datelor ANAF, furnizate la cererea Organizației
Salvați Copiii România. Datele centralizate arată o creștere consistentă a numărului entităților
non-profit care au beneficiat de acest mecanism de finanțare, vital pentru cauzele sociale: în
2018 au fost 24.445 de astfel de entități, față de 37.009, în anul 2019.
Astfel, din totalul de aproximativ 6.000.000 de contribuabili1, doar 30% au ales să nu lase banii la
dispoziția statului, ci să contribuie la soluționarea problemelor din societate în mod nemijlocit.
Prin comparație, în anul 2017 (pentru anul fiscal 2016), suma totală obținută prin mecanismul de
redirecționare a 2% din impozitul pe venit a fost de 116.229.529 lei, sensibil mai mică decât cu un
an înainte, 157.827.402 lei, potrivit datelor ANAF.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a accentuat importanța
acestui mecanism pentru soluționarea problemelor pe care societatea le are, fără ca acestea să fie
acoperite de politici publice: ”Fondurile colectate prin acest mecanism de redirecționare a unei cote
din impozitul pe venit sunt cruciale pentru categoriile vulnerabile, atât în ceea ce privește
finanțarea, cât și în ceea ce privește solidaritatea și responsabilitatea socială. Când oamenii aleg să
se implice și să ajute în mod activ, capitalul de încredere din societate crește și atunci proiectele
colective iau naștere și sunt duse la îndeplinire. Pentru Salvați Copiii, acest mecanism înseamnă
spitale dotate, medici spijiniți și vieți salvate în mod concret”.
Din suma totală de 1.130.000 de euro pe care Organizația Salvați Copiii a alocat-o în anul 2019
dotării maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală din România, 342.069 euro au
provenit din acest mecanism, astfel încât contribuabilii care au ales să se implice în cauza
socială a organizației au ajutat, în mod direct, medicii și pe cei mai vulnerabili pacienți,
prematurii.
Pentru protejarea și spijinirea medicilor și a spitalelor, Salvați Copiii a decis ca în 2020 să pună la
dispoziția spitalelor fondurile care vor fi colectate din redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit,
astfel încât fiecare contribuabil să poată susține nemijlocit întărirea capacității sistemului medical
românesc, aflat sub presiune în această perioadă critică.
Termenul de depunere a formularelor s-a prelungit până la 30 iunie, iar acum totul este mult
mai simplu. Întreaga procedură este online și durează 2 minute. Completează Formularul 230, dacă
în 2019 ai realizat venituri din salarii sau pensii sau Declaraţia Unică, dacă în 2019 ai obţinut
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venituri din alte surse (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de proprietate
intelectuală etc.). Formularul se poate completa pe site-ul Salvați Copiii și trimite apoi către
sustinator@salvaticopiii.ro, până la data de cel târziu 25 iunie, iar Salvați Copiii se va ocupa de
preluarea și trimiterea acestuia către administrația financiară aferentă. Alternativ formularul se poate
trimite prin poștă, prin scrisoare recomandată către administrația financiară de care contribuabilul
aparține cu domiciliul, până la 30 iunie data poștei. Lista administrațiilor aici. Detalii despre
redirecționarea celor 3.5% din impozitul pe venit: https://www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza.
INTERVENȚIA SALVAȚI COPIII PENTRU ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII SPITALELOR
DIN ROMÂNIA
Într-o primă etapă, aceea a intervenției urgente, Organizația Salvați Copiii a dotat prioritar spitalele
cu echipamente de protecție pentru medici, în următoarele luni fiind vitală achiziția de aparatură
medicală performantă, mai ales pentru secțiile de terapie neonatală, care îngrijesc nou-născuții cei
mai vulnerabili: prematurii și cei cu patologii complexe.
În data de 16 martie Salvați Copiii România a creat Fondul de urgență pentru echiparea spitalelor,
astfel încât acestea să poată gestiona cazurile de Covid-19 și pentru a proteja atât medicii, cât și
pacienții. Organizația a reușit să identifice resurse financiare și furnizori de echipamente și aparatură
medicală, astfel încât medicii să primească cât mai rapid sprijinul solicitat.
În cele două luni de stare de urgență, au fost echipate 52 de unități medicale și de îngrijire pacienți și
79 de cabinete de medicină de familie din București și 20 de județe (Alba, Arad, Botoșani, Brașov,
Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ialomița, Mureș, Neamț, Sălaj,
Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Vrancea).
Peste 6.000 de cadre medicale au fost astfel sprijinite, cu 263.678 de articole medicale.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a atras atenția că eforturile
pentru întărirea sistemului medical trebuie accelerate, astfel încât medicii să nu mai fie puși în
situații de risc, pentru ei și pentru pacienții lor: ”Vom accelera programul de echipare a spitalelor,
avem o fereastră de oportunitate pe care trebuie să o folosim pentru a genera politici publice
coerente și pentru a-i spijini eficient pe medici. Salvați Copiii se va concentra în perioada imediat
următoare pe corectarea cauzelor care îi pun pe medici și pe pacienți deopotrivă în situații de risc”.
Fondul de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului medical rămâne deschis:
RO43RNCB0071011434790083, unde sunt centralizate contribuțiile companiilor și ale tuturor celor
care pot să sprijine întărirea sistemului medical românesc.
Pentru mai multe informații, persoana de contact este: Ștefania Mircea, Coordonator program –
stefania.mircea@salvaticopiii.ro, tel. 0751.010.533.
______________________________
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Despre Organizaţia Salvaţi Copiii: 30 de ani
De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în
beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o
instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul
copilului.
În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru
protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu
autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.
Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să
implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a
companiilor și a societății, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează
drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA
noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și
participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi
şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste
2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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