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1)-Legea nr. 74/ 3 mai 1999-pentru ratificarea Cartei sociale europene
revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1966;
2)-Constitutia Romaniei;
3)- Legea nr. 448/ 6 decembrie 2006- privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4)- Hotararea de Guvern nr. 268/ 14 martie 2007- pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/ 6 decembrie 2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
5)- Ordin A.N.P.H. nr. 60/ 23 aprilie 2007- privind aprobarea Procedurii de
autorizare a unitatilor protejate;
6)- Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003-Codul muncii,cu modificarile si
completarile ulterioare;

7)- Contract colectiv de muncă unic la nivel naŃional pe anii 2007-2010 nr. 2895/2006;
8)- Legea nr. 76/ 16 ianuarie 2002- privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
9)- Hotararea de Guvern nr. 174/ 20 februarie 2002- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/ 16 ianuarie 2002- privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;
10)- Legea 116/15 martie 2002- privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
11)- Legea 571/ 22 decembrie 2003 – privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
12)- Hotararea de Guvern nr.44/ 22 ianuarie 2004- pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Sunt unităŃi protejate:
protejate
a) operatorii economici cu personalitate juridică care au cel puŃin 30% din
numărul total de angajaŃi persoane cu handicap încadrate cu contract
individual de muncă;
b) secŃii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici care
au gestiune proprie şi cel puŃin 30% din numărul total de angajaŃi
persoane cu handicap încadrate şi salarizate;
c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare
activităŃi economice independente, inclusiv asociaŃia familială care are în
componenŃă o persoană cu handicap.
Art. 44/ H.G. 268/2007

Dosarul cu documentele necesare obŃinerii autorizaŃiei se va depune
la sediul AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap din
municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1 si va
cuprinde următoarele documente:
a) cerere pentru eliberarea autorizaŃiei, adresată conducătorului
instituŃiei;
b) copii de pe statut şi de pe actul constitutiv, legalizate;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerŃului sau,
după caz, copie legalizată de pe încheierea de înscriere în Registrul
asociaŃiilor şi fundaŃiilor;
d) copii de pe alte acte doveditoare privind înfiinŃarea, organizarea şi
exercitarea unor profesii în baza unor legi speciale;

e) un tabel cu structura şi numărul personalului, din care să rezulte procentul
de persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă din
numărul total al angajaŃilor; în tabel se va menŃiona data întocmirii;
f) precizări referitoare la activităŃile/produsele/serviciile pe care le oferă
entitatea care a solicitat autorizarea de funcŃionare ca unitate protejată;
g) copii de pe contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap;
h) copii de pe certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap ale persoanelor cu handicap angajate, respectiv autorizate, în
termen de valabilitate;
i) copie de pe autorizaŃia de funcŃionare vizată anual - pentru asociaŃiile
familiale sau pentru persoanele cu handicap care desfăşoară activităŃi
economice independente.
Art. 3./ O.ANPH.60/2007

UnităŃile protejate autorizate beneficiază de următoarele drepturi:
a) scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinŃare şi de reautorizare;
b) scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiŃia ca cel puŃin 75%
din fondul obŃinut prin scutire să fie reinvestit pentru restructurare
sau pentru achiziŃionarea de echipamente tehnologice, maşini,
utilaje, instalaŃii de lucru şi/sau amenajarea locurilor de murică
protejate, în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) alte drepturi acordate de autorităŃile administraŃiei publice locale
finanŃate din fondurile proprii.
Art. 82/L. 448/2006

Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:
a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării locurilor de
muncă protejate şi achiziŃionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de
producŃie de către persoana cu handicap;
b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu
handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum şi a cheltuielilor cu transportul
materiilor prime şi al produselor finite la şi de la domiciliul persoanei cu handicap,
angajată pentru muncă la domiciliu;
c) decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor specifice de pregătire,
formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap;
d) o subvenŃie de la stat, în condiŃiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 84./ L. 448/2006

Persoanele cu handicap aflate în muncă beneficiază de următoarele drepturi:
- o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puŃin 45 de zile lucrătoare;
- un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea
contractului individual de muncă din iniŃiativa angajatorului pentru motive
neimputabile acestuia;
- posibilitatea de a lucra mai puŃin de 8 ore pe zi, în condiŃiile legii, în cazul în
care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;
- scutirea de plata impozitului pe salariu.
Art. 83 /L. 448/2006

