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Cine suntem? 

CONCLUZIILE AUDITULUI REALIZAT DE FONPC

Asociația „Ador Copiii” se află în realitate într-un stadiu matur spre evoluat, de dezvoltare. 
Punctul forte al organizației este reprezentat de resursele organizaționale, completat de o foarte bună 
imagine în comunitate, componente pe care se poate baza procesul de dezvoltare organizațională și 
planificarea strategică premergătoare acesteia. Organizația răspunde unor nevoi importante ale 
comunității, acestea fiind în fapt cea mai mare oportunitate (avantaj exterior), care fundamentează 
creșterea organizațională.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) este principalul interlocutor 
specializat al statului în vederea elaborării și redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării 
copilului din perspectiva drepturilor copilului. 

CIFRE DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE

CIFRE DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE PE 2015:
 -Persoane asistate în adopție: 190;
 -Persoane care au făcut training-ul pentru părinți adoptivi: 84;
 -Persoane consiliate post-adopție: 53;
 -Copii consiliați pre și post-adopție: 34;
 -Specialiști pregătiți în adopție: 65.

CIFRE DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE PE 2014:
 -Persoane asistate în adopție: 194;
 -Persoane care au făcut training-ul pentru părinți adoptivi: 68;
 -Persoane consiliate post-adopție: 40;
 -Copii consiliați pre și post-adopție: 22;
 -Specialiști pregătiți în adopție: 72.

DESPRE NOI

Asociația Ador Copiii este o organizație neguvernamentală, înființată în 2004 și autorizată de către 
Autoritatea Națională pentu Drepturile Copilului și Adopție, care se află în prima linie a activismului 
în domeniul adopției interne. 
Inima organizației a început să bată odată cu povestea personală a fondatorilor organizației, care au 
adoptat și au dorit să genereze transparență și eficiență în sistemul de adopții, astfel încât fiecare copil 
părăsit să aibă parte de copilărie într-o familie, cât mai curând posibil. 

Asociația Ador Copiii funcționează în parteneriat cu Direcția de Asistență Generală și Protecție a 
Copilului Timiș. 



Redirecționează 20% 
și împreună contribuim la fericirea unui copil abandonat!

 BENEFICII IMPLICARE: 

 -Creșterea numărului de familii evaluate (fază obligatorie în procesul de adopție);
 -Facilitarea procedurii de atestare, prin respectarea termenelor (Direcția Timiș are, în prezent, 
  un psiholog pentru evaluări, ce este depășit de volumul de muncă, trecând astfel peste 
  termenele de evaluare);
 -Inovarea sistemului actual de stat, în adopții;
 -Ghidarea familiilor, a viitorilor părinți adoptivi, în a crește copii fericiți, care să se accepte, să se
  dezvolte și să devină oameni valoroși;
 -Compania este parte din transformarea unor vieți de copii și adulți, o transformare reală, 
  definitivă și vizibilă pentru tot restul vieții beneficiarului;
 -Compania realizează un bine, cu impact, copiilor abandonați, fără a scoate un leu din bugetul 
  său, ci doar redirecționând o cotă din contribuția obligatorie la stat, care este impozitul 
  pe profit.

 PIERDERI NON - IMPLICARE: 

 -Creșterea costurilor statului cu întreținerea copiilor din sistemul de protecție, costuri suportate 
 de către toți;
 -După împlinirea vârstei de 18 ani, statul nu mai acordă sprijin, iar copiii/ adolescenții sunt 
 obligați să părăsească centrele de plasament;
 -Lipsa unui ghidaj profesional îi face pe copii să devină victime sigure ale șomajului;
 -Lipsa unui model parental îi face pe copiii abandonați să devină vulnerabili în fața multor 
  provocări (prostituție, consum de droguri și alcool, delicvență);
 -Lipsa unei copilării și a afecțiunii părintești îi predispune pe copiii abandonați să reia obiceiul 
 cu care au crescut și să abandoneze, la rândul lor.

  ARGUMENTE PRO - ADOR COPIII:

 Ce avem?!
 -Expertiză;
 -Experiență;
 -Susținerea autorităților prin convenții de colaborare și comunicare foarte bună;
 -Peste 180 de adoptatori pregătiți pentru procedura adopției;
 -Peste 50.000 de persoane ajutate cu privire la procedura adopției, în mediul online (email, site,
  skype, pagini social media);
 -Un model de bună practică excelent, acordat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale 
 pentru Copil (FONPC);
 -Un proiect pilot în România, sustenabil, inovator, replicabil - Centrul de Resurse pentru 
  Adopție, Ador Copiii.

 



EXTRAS DIN CODUL FISCAL PRIVIND DEDUCEREA 
CHELTUIELILOR CU SPONSORIZAREA 

DIN IMPOZITUL PE PROFIT

Companiile pot redirecționa 20 % din impozitul pe profit datorat Statului către o asociație/ fundație 
prin semnarea unui contract de sponsorizare, conform Codului Fiscal:

Titlul 2, Cap. II, articolul 25, alineatul (3), litera i)

„Cheltuielile de sponsorizare și/ sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit 
legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/ sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii 
nr. 32/ 1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor
nr. 334/ 2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse 
private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată 
mai jos:

1. 5 la mie din cifra de afaceri (0.5 %); pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu 
definesc indicatorul <cifra de afaceri> această limită se determină potrivit normelor;

2. 20 % din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit 
prevederilor prezentei litere, se datorează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume 
se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a 
impozitului pe profit.”

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor de sponsorizare 
prin acordarea de numerar - cash sau virament bancar

6582 = %
„Donații și subvenții acordate”

531 (acordarea de numerar)
„Casa” 
512 (virament bancar)
„Conturi curente la bănci”

Exemplu de calcul

CA (total venituri) = 100.000 lei 
Cheltuieli                 = 80.000 lei 

Profit brut                = 20.000 lei 

Impozit 16 % = 3200 lei
Din acest impozit se scad cei 500 lei acordați pentru 
sponsorizare și se virează la stat 2700 lei.

Impozit aferent acestui profit (16%) = 3200 lei 
5 % din CA = 500 lei 
20 % din impozit = 640 lei 
Așadar se poate dona suma de 500 lei.



În contabilitate va apărea așa: 
CA (total venituri) = 100.000 lei 
Cheltuieli totale    = 80.500 lei 
(inclusiv sponsorizarea)

Profit impozabil    = 19.500 + 500 lei
(readăugăm cei 500 lei pe care i-am scăzut mai sus din venituri);
                                    = 20.000 lei (ajungem deci la același profit pe care l-am fi avut dacă nu donam 
                                        nimic).

DEȘI ESTE O CHELTUIALĂ NEDEDUCTIBILĂ, SPONSORIZĂRII NU I SE APLICĂ IMPOZIT 16 %. 
SPONSORIZAREA ESTE TOTAL DEDUCTIBILĂ DIN IMPOZIT, DACĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE IMPUSE 
DE CODUL FISCAL (să nu fie mai mare de 5 % din CA, și de 20 % din impozitul pe profit).

Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați: 

 simona.czudar@adorcopiii.ro

 0746 281 151

Date de contact contabil (Cosmina Scobercea)

              cosminascobercea@yahoo.com

              0741 083 778

Date fiscale: 

ASOCIAȚIA „ADOR COPIII” CIF 16521676
IBAN: RO 98 INGB 0000 9999 0289 9544
Banca ING Bank Timișoara

https://www.facebook.com/AdorCopiii/
 









Scrisoare de mulțumire

 De 12 ani, Asociația Ador Copiii continuă să crească și să aducă zâmbete pe 
chipul copiilor, prin numeroasele proiecte derulate în beneficiul acestora. 
 
 Suntem deosebit de onorați că ați fost partenerii noștri în acest timp, iar 
dacă nu, avem încredere că acum a sosit momentul. 
 
 În misiunea noastră de a croi copiilor o familie și de a inova sistemul de 
adopții, dumneavoastră ați fost și puteți fi, în viitor, liantul dintre noi și reușită.
 
 Generozitatea de a contribui și redirecționa 20 % din impozitul pe profit va 
crea un drum și va face diferența, pentru ca noi să putem fi, în continuare, vocea 
copiilor fără o familie și vocea familiilor care doresc să adopte un copil. 
 
 În speranța că această colaborare va duce la formarea a cât mai multor 
familii pentru copii, Asociația Ador Copiii vă mulțumește și vă dorește mult 
succes în activitățile dumneavoastră viitoare. 

 

 Cu toată considerația, 
 
 Simona Czudar
 
 Fondator și director executiv Ador Copiii


