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Cuprins: 

 Modificarea Codului fiscal in atentia organizatiilor neguvernamentale 

 O persoană paralizată a putut controla un avion de vânătoare F-35 

 Întrebări de cultură generală dintr-un concurs pentru copii geniu  

 149.518 euro pentru sanatate si educatie in cadrul rundei de finantare “Implicat 

in comunitatea mea” 

 Un nou Cod Civil, in concordanta cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite privind 

dizabilitatea 

 In memoriam Mark Roberts, din Marea Britanie, membru de onoare RENINCO... 

 

 

 

 

 Modificarea Codului fiscal in atentia organizatiilor neguvernamentale 
 

Catre: Ministerul Finantelor Publice 

Domnului Ministru Darius Valcov 

CC: Domnului Secretar de Stat Dan Manolescu 

 

Ref: Modificarea Codului fiscal in atentia organizatiilor neguvernamentale 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Organizatiile semnatare saluta elaborarea, cu o consultare publica larga, a Proiectului de lege 

privind Codul Fiscal.  

Va supunem atentiei cateva date esentiale pentru o evaluare corecta a impactului politicii 

fiscale asupra sectorului economiei sociale (asociatii, fundatii, cooperative, case de ajutor 

reciproc, societati detinute de catre organizatii de economie sociala) si cateva propuneri.  

Conform Atlasului Economiei Sociale, agregand impozitele pe profit/venit, alte impozite, 
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contributiile cu asigurarile si protectia sociala platite de catre organizatiile de economie sociala din 

bazele de date ale Insitutului National de Statistica  pe anii 2011 si 2012, a rezultat ca in anul 2011 

sectorul economiei sociale acontribuit la bugetul de stat cu 334.369 mii lei, valoarea impozitelor 

si contributiilor platite crescand in 2012 cu 498.141 mii lei. Raportand sumele respective la total 

impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice si contributii angajatori din 

bugetele de stat 2012 si 2011, apreciem o contributie a sectorului economiei sociale de 4,18% in 

total impozite persoane juridice si contributii angajatori in anul 2012, in crestere fata de 

ponderea de 3,04% pe care o detinea in 2011.  

Sectorul economiei sociale (asociatii, fundatii, case de ajutor reciproc, cooperative) a furnizat locuri 

de munca pentru 115.000 angajati din Romania,  2% din forta de munca salariata din Romania. In 

contextul in care 41.7% din populatia totala a Romaniei sunt persoane aflate in risc / situatie de 

saracie si excluziune, 50% din serviciile sociale din Romania furnizate de asociatii si fundatii - 

150.000 beneficiari. 

Aceste date sunt impresionante in contextul in care cea mai mare parte a sectorului s-a consituit si 

dezvoltat numai in ultimii 25 de ani. Ele sunt insa departe de cele care se inregistreaza in state 

membre UE, existand state in care angajarea in sectorul economiei sociale atinge 10% din totalul 

fortei de munca angajate.   

Avand in vedere activitatile preponderant nelucrative adresate grupurilor vulnerabile de 

catre acestea, consideram ca entitatile economiei sociale trebuie sa beneficieze de minime 

facilitati fiscale. 
In prezent Camera Deputatilor, camera decizionala are in dezbatere finala (raport comun Comisia 

pentru Munca, Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si Comisia pentru industrii 

si servicii) proiectul Legii Economiei Sociale initiat de catre Ministerul Muncii. Coalitia Economiei 

Sociale a initiat un set de amendamente la acest proiect care vizeaza inclusiv un set de minime 

facilitati fiscale - dupa exemple din state membre UE - care ar crea un cadru faborabil dezvoltarii 

acestui sector si ar dinamiza evolutia sa, acestea fiind un instrument cheie in combaterea saraciei 

din tara noastra. Legea Economiei Sociale va introduce o procedura de atestare a organziatiilor 

economiei sociale ca intreprinderi sociale si intreprinderi sociale de insertie - angajatori ai 

persoanelor vulnerabile. Un criteriu de baza pentru acestea acreditare este caracterul preponderent 

non-profit si blocarea patrimonoului in caz de lichidare, aceste prevederi securizand beneficiile 

dobandite de aceste organizatii in activitatea lor sociala. Numai organziatiile astfel certificate vor 

putea beneficia de facilitatile prevazute din Codul fiscal. De altfel, o parte dintre facilitati se 

regaseau in varianta anterioara a Codului, o eventuala renuntare riscand sa genereze un regres major 

al acestei miscari in tara noastra.  

 

Recomandarile vizeaza: 
 Scutirea de impozit/taxa pe cladiri si terenuri, prin efectul legii,  a cladirilor utilizate pentru 

furnizarea de servicii sociale de catre asociatiile si fundatiile acreditate ca furnizorii de 

servicii sociale, cladirilor utilizate de asociatii si fundatii folosite exclusiv pentru activitatile 

fara scop lucrativ si a cladirilor utilizate de intreprinderile sociale de insertie. 

 Posibilitatea acordarii de catre consiliile locale, prin hotarare, de scutiri sau reduceri de la 

plata impozitului/taxei pe cladiri si terenuri datorate pentru urmatoarele cladirile utilizate de 

catre intreprinderi sociale si cladirile detinute de societatile cooperative agricole Legea 1 

/2005 si Legea cooperativelor agricole) si de cooperativele atestate ca intreprinderi sociale 
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 Scutirea de la plata TVA a prestarilor de servicii si/sau livrarile de bunuri si lucrarile 

adresate consumatorului final  furnizate de intreprinderile sociale de insertie. 

 

Stimate domnule ministru, va multumim pentru timpul acordat si ne exprimam disponibilitatea de 

a participa la consultarile pe marginea Proiectului de lege privind Codul fiscal. 

Ionut Eugen Sibian  

Director Exectuv Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile 

Persoana de contact: Ancuta Vamesu, coordonator Institutul de Economie Sociala  

ancuta.vamesu@fdsc.ro Raluca Simbotin, raluca.simbotin@fdsc.ro , telefon: 0213100177. 
sursa: www.stiriong.ro, 3 martie 2015 

 

 

 O persoană paralizată a putut controla un avion de vânătoare F-35 
 

O persoană paralizată a putut controla un avion de vânătoare F-35, în cadrul unui simulator de zbor, 

numai cu ajutorul minții. 

 

 
 

Jan Sheuermann, o persoană tetraplegică și pacientă-pionier într-un program experimental de 

robotică al Pentagonului, continuă să facă progrese uimitoare. 

 

Femeia de 55 de ani a acceptat, în 2012, să i se implanteze electrozi pe creier pentru a putea 

controla un braț robotic. Mai recent, ea a pilotat un avion de vânătoare F-35 în cadrul unui simulator 

folosindu-și numai gândurile, au spus oficialii. 

 

Scheuermann, care a paralizat cu ani în urmă din pricina unei boli genetice rare, a tolerat cele două 

implanturi din cortexul motor stâng „foarte bine”, conform lui Arati Prabhakar, directoare a 

Agenției pentru Proiecte de Cercetare Avansate de Apărate (DARPA), permițându-i prelungirea 

participării în cadrul proiectului DARPA. 

 

În timp ce cortexul motor stâng cotrolează mișcările părților de pe partea dreapta, Scheuermann a 

putut manipula atât versiunea stângă, cât și cea dreaptă a brațului robotic, spune Prabhakar. 

 

Dar experimentele nu sunt limitate la prostetice. Într-adevăr, așa-numita semnalizare neurală stă la 

baza proiectului, așa că Scheuermann s-a decis că voia să piloteze, în cadrul unui simulator, un 

avion de vânătoare F-35, a spus Prabhakar, cel mai nou astfel de avion al Pentagonului și cel mai 

http://www.stiriong.ro/
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costisitor program de achiziție de arme. 

 

„În loc să se gândească la controlarea joystick-ului, cum fac așii noștri ai aerului, când pilotează 

vehiculul, Jan se gândeaște la controlarea directă a avionului”; spune Prabhakar. „Pentru cineva 

care nu a zburat niciodată – nu este pilot în viața reală – ea controlează simulatorul direct prin 

semnalizare neurală”. 

 

Prabhakar a spus că cercetarea este departe de a deveni realitate. Chiar și așa, ea a înțeles că ridică 

probleme fundamentale de natură morală și etică, legate de intersecția dintre biologie și robotică. 

 

„Prin acest efort, am deschis, de asemenea, și o ușă. Acum putem vedea un viitor unde putem 

elibera creierul de limitările corpului uman și cred că ne putem imagina cu toții lucruri incredibile 

bune și lucruri incredibile rele ce pot fi făcute pe cealaltă parte a ușii”. 

 

Geoffrey Ling, director de tehnologii biologice la DARPA și unul din coordonatorii proiectului, a 

spus că, atunci când a văzut-o pe Scheuermann controlând pentru prima dată brațul robotic, a fost la 

fel de entuziasmat ca atunci când a văzut transmisiunea televizată a pașilor lui Neil Armstrong pe 

Lună. 

 

„Am avut aceleași furnicături pentru că mi-am dat seama că am pășit peste un mare prag în lumea 

posibilităților noastre și, foarte important, în așteptările pe care le pot avea pacienții în termen de 

restabilire – aceasta este partea importantă – nu reabilitare, dar restabilire”, a declarat acesta. 
http://www.scienceworld.ro/stiri/o-persoana-paralizata-a-putut-controla-un-avion-de-vanatoare-f-35-in-cadrul-

unui-simulator-de-zbor-numai-cu-ajutorul-min-ii-13753.html 

 

 

 Întrebări de cultură generală dintr-un concurs pentru copii geniu  

Un concurs dedicat copiilor supradotaţi a fost lansat recent de televiziunea americană Lifetime, în 

colaborare cu Societatea Mensa. Este vorba despre „Child Genius”, competiţie televizată în care pot 

intra copii care au obţinut punctaje foarte mari la testele standard de inteligenţă. 

 

Ei trebuie să răspundă corect la întrebări din diverse domenii – printre care matematică (unde 

concurenţii nu au voie să folosească un pix şi o hârtie; calculele trebuie făcute în minte), geografie, 

astronomie, logică şi cultură -, dar le este testată şi gândirea analitică şi memoria. 

 

Dincolo de cunoştinţele solide pe care copiii trebuie să le aibă, o provocare este timpul pe care 

aceştia îl au la dispoziţie pentru a răspunde: 20 de secunde pe întrebare. 
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Iată câteva dintre întrebările ce le sunt adresate concurenţilor: 

1. Calculaţi: 14 înmulţit cu 8 minus 11 înmulţit cu doi. 

2. Cât înseamnă ½ din 538? 

3. Calculaţi 22,8 împărţit la 3. 

4. Care este moneda oficială a Bulgariei? 

5. Care este cea mai înaltă cascadă din lume? 

6. Care este capitala Republicii Sri Lanka? 

7. Cum se numeşte punctul cel mai adânc al Oceanului Pacific? 

8. Ce ţară din America de Sud are cea mai mare suprafaţă? 

9. Care este moneda oficială a Kenyei? 

10. Ce a inventat Trevor Baylis în anul 1991? 

11. Care este ţara cu cea mai densă populaţie din lume? 

12. Unde este localizat muşchiul flexor radial al carpului? 

13. Care este denumirea ştiinţifică a „fluierului piciorului”? 

14. Ce parte a creierului coordonează contracţiile musculare şi echilibrul? 
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15. Care este cea mai mare pasăre de pe Pământ? 

sursa: http://www.realitatea.net/intrebari-de-cultura-generala-dintr-un-concurs-pentru-copii-geniu-la-cate-poti-sa-

raspunzi_1641503.html#ixzz3T2TbhPop, 27 februarie 2015  

 

 

 

 149.518 Euro pentru sanatate si educatie in cadrul rundei de finantare 

“Implicat in comunitatea mea” 
 

Fundația Vodafone România și Fundația PACT contribuie la educația și sănătatea categoriilor 

defavorizate din satele și orașele mici din România. 

Fundația Vodafone România demarează un proiect pilot, derulat în parteneriat cu Fundația PACT, 

prin care investește 149.518 Euro în educația și sănătatea categoriilor defavorizate din șapte 

județe din sudul României. 

 
București, 2 martie 2015 – Fundația Vodafone România demarează un program strategic prin care 

susține educația, sănătatea și serviciile sociale necesare categoriilor defavorizate din satele și 

orasele mici din România. 

Prima etapă a acestui program este reprezentată de proiectul pilot “Implicat în comunitatea mea”, cu 

fonduri de 149.518 Euro, derulat în parteneriat cu Fundația PACT, ce implică o rundă de finanțare 

deschisă pentru proiecte comunitare din șapte județe: Argeș, Brăila, Buzău, Dolj, Galați, Mehedinți 

și Olt. 

Grupuri de inițiativă, organizații comunitare și ONG-uri locale mici din comunități cu până la 

30.000 de locuitori, din cele șapte județe menționate, vor putea aplica, pentru a obține finanțări de 

până la 7.000 euro pe proiect. 

 

“Prin acest program strategic dorim să răspundem nevoilor locale de educație, sănătate și servicii 

sociale, în satele și orașele mici din întreaga țară. Vrem să îi ajutăm pe oamenii care trăiesc aici să 

își îmbunătățească atât propriile condiții de viață, cât și condițiile categoriilor defavorizate din 

localitățile lor. În primul pas al acestui program, alături de Fundația PACT, dorim să creștem 

amprenta implicării noastre în comunitățile din sudul țării. Ulterior, vom extinde, treptat, aria de 

acoperire a programului, la nivel național”, a declarat Angela Galeța, Director, Fundația Vodafone 

România. 

“Fundația PACT și Fundația Vodafone România vor să lucreze în acele comunități unde există o 

http://www.realitatea.net/intrebari-de-cultura-generala-dintr-un-concurs-pentru-copii-geniu-la-cate-poti-sa-raspunzi_1641503.html#ixzz3T2TbhPop
http://www.realitatea.net/intrebari-de-cultura-generala-dintr-un-concurs-pentru-copii-geniu-la-cate-poti-sa-raspunzi_1641503.html#ixzz3T2TbhPop
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serie de nevoi importante, iar finanțările oferite pot aduce un impact semnificativ. Credem în 

potentialul local și, mai ales, în oamenii din aceste comunități, care au idei și energie și vor să 

schimbe localitatea în care trăiesc, dar nu știu neapărat de unde să înceapă sau nu găsesc altfel 

resursele necesare”, a declarat Ruxandra Sasu, Director Executiv, Fundația PACT. 

 

Proiectele depuse spre finanțare trebuie să conțină o componentă puternică de implicare a 

comunității și să se înscrie în unul dintre cele trei domenii de finanțare: educație, sănătate și servicii 

sociale. Durata de desfășurare a unui proiect poate fi de până la 7 luni, in intervalul 1 iulie 

2015 – 31 ianuarie 2016. Aplicanții vor trimite, într-o primă fază, o scrisoare de intenție, prin care 

prezintă ideea de proiect, până la data de 30 martie 2015. 

Mai multe informații despre condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție și procesul de aplicare 

sunt disponibile în ghidul aplicantului, precum și în documentele aferente publicate pe website-

ul www.pactpentrucomunitate.ro (secțiunea Proiecte/Runda de finanțare: Implicat în comunitatea 

mea), administrat de Fundația PACT. 
 

 
 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 Un nou Cod Civil, in concordanta cu prevederile Conventiei Natiunilor 

Unite privind dizabilitatea 
 

Fundatia „Pentru Voi" a continuat campania de advocacy pentru modificarea 

prevederilor noului Cod Civil referitoare la punerea sub interdictie a persoanelor cu 

dizabilitati intelectuale, campanie inceputa in luna iulie a anului trecut, cu 

organizarea celei de-a doua mese rotunde in data de 26.02.2015, la Arad, in cadrul careia s-a  

realizat un inventar al problemelor ridicate de aplicarea practica a actualelor prevederi legale 

referitoare la capacitatea de exercitiu, punerea sub interdictie si exercitarea tutelei. 

http://www.pactpentrucomunitate.ro/
http://www.pactpentrucomunitate.ro/proiecte/runda-de-finantare-implicat-in-comunitatea-mea/documente-pentru-aplicare/
http://www.pactpentrucomunitate.ro/proiecte/runda-de-finantare-implicat-in-comunitatea-mea/documente-pentru-aplicare/
http://www.stiriong.ro/
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Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului „Sunt adult: Traiesc independent!", proiect co-

finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea 

Europeana extinsa. 

 

Fundatia va elabora o propunere privind modificarea actualelor dispozitii din Codul civil referitoare 

la ocrotirea persoanei majore prin punerea sa sub interdictie judecatoreasca si punerea lor in 

concordanta cu Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de 

Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, ratificata de Romania 

prin Legea nr. 221/2010, care instituie obligatia statelor parti de a garanta recunoasterea capacitatii 

juridice a persoanelor cu dizabilitati. 

 

La eveniment au participat reprezentanti ai DGASPC Arad, ai Autoritatii Tutelare de la Primaria 

Arad, ai Primariei Ineu, ai Judecatoriei Arad, precum si a organizatiilor neguvernamentale din 

judetul Arad, care au prezentat numeroase cazuri din activitatea lor curenta. Au fost analizate 

dificultatile intampinate in practica in aplicarea tutelei si a curatelei, precum si necesitatea 

introducerii in legislatie a unei  notiuni noi, a capacitatii de exercitiu partial restranse, care sa 

asigure protectia persoanelor cu dizabilitati, fara a le ingradi drepturile civile. 

 

„Fundatia Pentru Voi continua demersurile in vederea modificarii Codului Civil in concordanta cu 

prevederile Conventiei ONU privind dizabilitatea. Pentru elaborarea unei propuneri viabile de 

modificare a legislatiei, ne propunem sa ne intalnim cu cat mai multi reprezentanti ai ONGurilor, ai 

autoritatilor tutelare si ai autoritatilor publice locale. La intalnirile de pana acum s-au constatat : 

lipsa unor ghiduri de buna practica in domeniul exercitarii tutelei, lipsa unor practici unitare la nivel 

national, precum si nevoia de a schimba experienta cu alte autoritati. Demersul nostru este primul in 

acest sens si ne bucuram ca Fundatia Pentru Voi este si in acest domeniu deschizator de drumuri. ", 

a declarat Laila Onu, Directorul Executiv al fundatiei. 

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la numerele de telefon 0256 228 062 si 0722 573 

812, sau la adresa de e-mail simona.hanga@pentruvoi.ro. Persoana de contact este jurist Simona 

Hanga. 
sursa: www.stiriong.ro, 4 martie 2015 

 

 

 

 In memoriam Mark Roberts, din Marea Britanie, membru de onoare 

RENINCO... 

      

 

mailto:simona.hanga@pentruvoi.ro
http://www.stiriong.ro/
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UN ALT MARE PRIETEN NE PĂRĂSEŞTE... 

 

Am aflat de curând că în luna februarie a.c. s-a stins din viaţă, după o scurtă suferinţă, la 

vârsta de aproape 79 de ani, domnul Mark Roberts, din Marea Britanie, membru de onoare 

RENINCO... 

 

Traian Vrasmas l-a întâlnit prima dată cu mulţi ani în urmă, ca director al unei şcoli speciale, 

Rectory Paddock School, Orpington, Kent, Londra (greater London)... Această unitate de 

învăţământ era atunci una dintre puţinele şcoli speciale din Marea Britanie care avea un mic 

centru de cercetare şi formare, avea un curriculum publicat, document ce a fost tradus şi 

valorificat - după anul 2000 - în diverse activităţi şi publicaţii RENINCO, cu permisiunea 

domnului Mark Roberts. Domnia sa a vizitat de mai multe ori România după ce s-a 

pensionat, oferindu-şi serviciile, cu un altruism (tot mai) rar întâlnit, către diverse centre 

pentru copii cu dizabilităţi severe de la noi – Asociaţia Sfânta Ana din Bucureşti, 

Binecuvântaţi copii din Oneşti, Negru Vodă şi altele ... 

 

Ultima dată domnul Mark Roberts fost la noi în urmă cu 10 ani, când l-a cunoscut şi pe 

domnul Patrick Daunt, preşedintele de onoare al RENINCO, un alt prieten al nostru de 

dincolo de Canalul Mânecii, prieten care a trecut de asemenea, în luna noiembrie 2013, spre 

cele veşnice... 

 

Domnului Mark Roberts i se datorează publicarea în limba română a lucrării intitlate Ghid 

de stimulare, al cărei autor era Jim Dale. Prietenul nostru Mark a avut ideea şi a făcut 

diligenţele necesare pe lângă autor, pentru a încuviinţa apariţia acestei importante lucrări în 

limba română.   

 

Mark Roberts era un om absolut de excepţie, cum rar ne-a fost dat să întâlnim – era mereu 

optimist, prietenos, amabil, pozitiv şi plin de energie, era încărcat de un umanism şi de o 

generozitate autentice, era atât de dedicat vieţii şi soartei copiilor... 

 

În luna decembrie 2014 am avut şansa deosebită să-l întâlnim din nou, după mulţi ani...nu 

credeam atunci că va fi (chiar) pentru ultima oară. 
 

Toată admiraţia şi recunoştinţa noastră pentru un asemenea om şi prieten!  

 

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE! 

 

Ecaterina Vrasmas şi Traian Vrasmas     
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Toti pentru unul, unul pentru toti! 


