IMPREUNA AJUTAM MAI MULT.
AVEM NEVOIE DE 5,000 DE FORMULARE 2%
Descarca formularul 230- 2% de AICI, completeaza-l cu datele tale, semneaza—l si
trimie-l prin Posta la Administratia Financiara de care apartii in buletin- lista AICI
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/
Regiuni.htm sau prin posta la noi

Nimic nu se compara cu groaza, cu frica, cu panica pe care o ai ca mama, cand ti-e copilul
bolnav.
In clipele alea groaznice, cand copilul tau are febra, cand tremura din toate
incheieturile, cand se sufoca sau varsa, ai da orice si oricat sa-l vezi din nou bine. Ai
face orice sa-l vezi ca respira normal, ca nu mai face convulsii si sa auzi cu urechile
tale cuvintele magice” e ok, este in afara oricarui pericol, puteti merge acasa...”
Cand copilul tau agonizeaza cu febra 39 si are abia cateva luni, si tu te gandesti cu groaza
la toate scenariile apocaliptice, sa-l vezi legat la tot felul de fire si perfuzii,cu manuta
vanata si tumefiata de la atatea intepaturi nereusite, nu-ti doresti decat sa te trezesti a
doua zi si sa fie doar un vis urat, dar este realitatea...
Ca parinte, cea mai mare frica, o frica care iti ingheta si gandul, atunci cand copilul ti-e
bolnav este... sa nu fie prea tarziu.
Cand Ana are febra, si la 5 luni face febra mare, des, mai ales noaptea, ce fac? Sun medicul
de familie sau pediatriul la 2 noaptea,e si el om, doarme... alergi semidezbracata, in
pijamale la UPU, sa astept 3-4 ore,”ca nu e urgenta” unde ma uit ingrozita, la cei 15
adulti si copii ingramaditi de-a valma intr-o sala de asteptare mult prea mica, faci scut
uman sa-ti protejezi copilul si te rogi sa nu pleci cu alte boli mai grave, certandu-te in
acelasi timp, ca nu ai fost o mama suficient de buna si protectoare pentru copilul tau...
Obosita, dupa atatea nopti nedormite, panicata ca toate relele din lume i se pot intampla,
cu ultima farama de energie, te gandesti ce poti sa faci in plus, mai ales cand piciul ti-e
bolnav. Suferi nu doar odata cu el, ci suferi mai mult decat el si te gandesti, ce bine ar fi ca,
la orice ora din zi si din noapte, de Craciun sau de Paste, neconditionat, un medic sa fie la
indemana ta.
Cand toata lumea tuseste, varsa sau are febra, cand virozele sau alte epidemii isi fac de cap,
cand toate spitalele pediatrice sunt supraaglomerate cu copilasi bolnaviori si tu ca mama,
stiind ca al tau ”culege” tot, alergi zombificata de la medic la farmacie si intr-un suflet
acasa, instant te linistesti stiind ca poti suna oricand la Peditel 1791 pentru ca un
medic, non stop 24/7 te va ajuta, te va linisti, te va asculta si iti va da cele mai bune
sfaturi medicale.
Cand stii ca dupa noptile lungi si albe de veghe asupra lui, cand am tremurat din toate
incheieturie la prima febra, in miez de noapte sambata, plangand de frica, de neputinta
sau frustare,un medic te ajuta cu calm, rabdare, empatie si profesionalism, incepi incet
incet sa te linistesti, sa respiri aproape normal si binecuvantezi in gand, glasul cald si
calm al medicului Peditel 1791, care ti- spus , aproape ca o mama, ”linisteste-te, mami,
bebe va fi bine!”

Pentru ei, pentru toti copiii din Romania, ajuta-ne si impreuna, la Peditel 1791, in 2018 sa
ajutam gratuit, ca 100,000 de copii sa nu mai ajunga la spital, daca nu au o urgenta
medicala.

Descarca formularul 230- 2% de AICI, completeaza-l cu datele tale, semneaza—l si
trimie-l prin Posta la Administratia Financiara de care apartii in buletin- lista AICI
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/
Regiuni.htm
sau prin posta la noi:
FUNDAȚIA PĂRINȚI DIN ROMÂNIA
STR. FRANZ LISZT NR 30, ETAJ 3
LOCALITATEA: CLUJ NAPOCA, JUDETUL: CLUJ
COD POSTAL : 400696
TELEFON: 0726335273

Anexa nr.6
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CERERE
PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII ȘI DIN PENSII
Anul

2 0 1 7

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală

Iniţiala
tatălui

Nume
Prenume

E-mail
Stradă
Bloc

Număr
Scară

Etaj

Telefon

Judeţ/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod poştal

II. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL
Venituri din salarii și asimilate salariilor

x

Venituri din pensii

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) și ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015
1. Bursa privată
Contract nr./data

Documente de plată nr./data

Sumă plătită (lei)
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

X

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit /
unităţii de cult

FUNDATIA PARINTI DIN ROMANIA
Sumă (lei)

RO07INGB0000999902391059

Cont bancar (IBAN)

26227075

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscală
Nume, prenume/Denumire
Număr

Stradă
Judeţ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Anexele nr.

-

Bloc

Scară

Cod poştal
E-mail

fac parte integrantă din prezenta cerere (se înscrie, dacă este cazul, numărul anexelor completate).

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Semnătură contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

Etaj

Semnătură împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Ap.

