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Nr. 9188/06.04.2021 

 

 

Către, 

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 

Doamnei Maria Mădălina TURZA, Președinte      

  

 

Stimată Doamnă Președinte, 

 

 

În legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vă supunem atenției următoarea 

situație, în legătură cu care vă solicităm clarificări. 

 

 

Descrierea situației 

 

 Până la data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 prevedea, la art. 78 alin. (3), 

posibilitatea de a compensa contribuția datorată la bugetul de stat pentru persoanele cu 

handicap neîncadrate cu achiziții, în sumă echivalentă, de  produse sau servicii realizate prin 

propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază de 

parteneriat. 

 

Art. 78 

(2)Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 

de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 

numărul total de angajaţi. 

(3)Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează 

persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre 

următoarele obligaţii: 

a)să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim 

brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap; 

b)să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap 

angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma 

datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a). 
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În aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 a fost emis Ordinul nr. 590/2008 al Președintelui 

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.  Conform art. 4 - 6 din Instrucțiunile pentru 

aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006, aprobate prin acest Ordin: 

 

Art. 4 

Achiziționarea produselor de la unitățile protejate poate fi parțială, existând posibilitatea plății 

doar a sumei neacoperite până la cea stabilită potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 5 

În situația în care operatorul economic achiziționează produse sau servicii de la unități protejate 

autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorata bugetului 
de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferența de sumă. 

 

Art. 6 

În situația în care operatorul economic achiziționează produse sau servicii de la unități protejate 

autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului 

de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar 

diferența în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării de plată. 

 

Practic, în situația în care operatorul economic efectua într-o lună achiziții care depășeau valoarea 

contribuției datorată în acea lună la bugetul de stat, diferența în plus se reporta și putea fi scăzută 

din contribuția datorată în luna/lunile următoare. 

 

Spre exemplu: 

 

LUNA 1: 

 Achiziție în lună: 3.500 lei 

 Valoare contribuție vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate, calculată conform 

art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006: 2.000 lei  

 

Valoarea achiziției (3.500 lei) fiind mai mare decât suma datorată la bugetul de stat (2000 lei), în 

luna 1 operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferența în plus de 

1.500 lei se reportează în luna/lunile următoare. 

 

  

LUNA 2: 

 Achiziție în lună: 0 lei 

 Achiziție reportată din luna anterioară: 1.500 lei  

 Valoare contribuție vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate, calculată conform 

art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006: 2.000 lei  
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Suma datorată la bugetul de stat (2.000 lei) se compensează parțial cu achiziția reportată (1.500 

lei), urmând să se declare și să se plătească la bugetul de stat, pentru luna 2, numai diferența de 500 

lei.  

 

 În perioada 1 septembrie 2017 – 23 august 2020, urmare a modificărilor și completărilor aduse 

Legii nr. 448/2006 prin OUG nr. 60/2017, a fost eliminată posibilitatea de a compensa 

contribuția datorată la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate cu achiziții de  

produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în 

unitățile protejate autorizate, pe bază de parteneriat. 

 

 Începând cu 24 august 2020, urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 448/2006 

prin Legea nr. 193/2020, s-a introdus posibilitatea de a compensa maxim 50% din contribuția 

datorată la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate cu achiziții de  produse sau 

servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate 

autorizate, pe bază de parteneriat. 

 

Art. 78 

(2)Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 

de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 

numărul total de angajaţi. 

(3)Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează 

persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele 

obligaţii: 

a)să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu 
handicap; 

b)să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din 

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în 

care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul 

sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate 

prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate. 

 

Până la acest moment, Ordinul nr. 590/2008, care este în continuare în vigoare, nu a fost actualizat 

corespunzător noilor prevederi ale art. 78 din Legea nr. 448/2006. 

 

Astfel, Ordinul ar fi trebui modificat în sensul în care dacă operatorul economic achiziționează 

produse sau servicii de la unități protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, în suma 

mai mare decât 50% din suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, diferența în plus 

se reportează în luna/lunile următoare, în sensul scăderii din suma datorată bugetului de stat pentru 

luna/lunile următoare. 

 

În lipsa unei modificări corespunzătoare a Ordinului nr. 590/2008 din care să rezulte, fără echivoc, 

posibilitatea de reportare a sumelor și în condițiile prevederilor actuale ale Legii nr. 448/2006, 

interpretarea prudentă a operatorilor economici și a consultanților fiscali a fost aceea că nu este 



 

                                                                 
CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI 

București, Str. Alexandru Constantinescu nr. 61, Sectorul 1, Cod poștal 011427 
e-mail: office@ccfiscali.ro 

   
 

 
 

permisă reportarea în lunile următoare a achizițiilor care depășesc 50% din suma datorată bugetului 

de stat în luna respectivă 

 

În consecință operatorii economici își limitează în prezent achizițiile efectuate într-o lună la maxim 

50% din suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, astfel încât obiectivul avut în vedere 

prin modificările aduse Legii nr. 448/2006 prin Legea nr. 193/2020 (i.e. susținerea activității 

unităților protejate autorizate) are un efect mult diminuat. 

 

 

Solicitare 

 

În lumina celor descrise mai sus, vă rugăm să ne precizați: 

1. dacă se intenționează modificarea Ordinului nr. 590/2008 astfel încât să se prevadă explicit 

posibilitatea de reportare în lunile următoare a valorii achizițiilor efectuate într-o lună care 

depășesc 50% din suma datorată bugetului de stat în luna respectivă; 

 

2. dacă până la modificarea Ordinului nr. 590/2008, operatorii economici care achiziționează 

produse sau servicii de la unități protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în 

sumă mai mare decât 50% din suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, au 

dreptul să reporteze diferența în plus în lunile următoare în sensul scăderii din suma datorată 

bugetului de stat pentru lunile următoare. 

 

 

În speranța unui răspuns cu celeritate vă mulțumim anticipat. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Dan Manolescu 

Președinte CCF 

  


