
 
Ordin 

Nr............din ................... 
 

privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate  
 

Având în vedere: 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
268/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții; 

- referatul Direcției Drepturile Persoanelor cu Dizabilități  din cadrul Autorității Naționale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 20959/DDPD/SCICDPD/ARI/01.09.    
2020; 

În temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin: 
 

 
ART. 1 
Se aprobă Procedura de autorizare a unităților protejate autorizate, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
 
ART. 2 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale 
nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 05 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, 
se abrogă. 
 
ART. 3 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 

Ministrul muncii și protecției sociale, 
 

Victoria Violeta ALEXANDRU 
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Anexa  
Procedura de autorizare a unităților protejate 

Art. 1.  
Prezenta procedură stabilește modalitatea de autorizare și funcționare a unităților protejate pe baza 
autorizației eliberate în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 
continuare lege. 
 
Art. 2.  
(1) Autorizația, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1, reprezintă actul administrativ care dă 
dreptul de funcționare ca unitate protejată. 
(2) Autorizația este eliberată de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții, denumită în continuare Autoritate, prin ordin al președintelui acesteia, 
la propunerea structurii de specialitate. 

 
Art. 3.   
(1)  În vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să respecte prevederile art. 5 pct. 29 și 
art. 81 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și anume: 
a) să fie operator economic cu personalitate juridică și gestiune proprie, care are angajate minimum 3 
persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, 
iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu  handicap/invalide gradul III înseamnă cel puțin 50% 
din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților. 
b)  să fie secție, atelier sau altă structură, fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, din cadrul 
unei instituții publice sau din cadrul unei organizații fără scop patrimonial, care are angajate minimum 
3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților 
secției, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide 
gradul III înseamnă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților din secție, atelier 
sau structură. 
c) să fie persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de 
handicap/invaliditate gradul III  în situația în care: 

i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, 
cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii; 

ii) este persoană fizică autorizată;  
iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, 

organizate potrivit legii. 

(2)  În situația în care intervin modificări privind prevederile alin.(1), Autoritatea este notificată prin 
cerere de retragere a autorizației de către reprezentantul legal al autorității protejate. 
 
Art. 4.  
(1) În vederea autorizării ca unitate protejată, dosarul se depune personal,  prin poștă cu confirmare de 
primire, la sediul Autorității din municipiul București, B-dul. Ghe. Magheru, nr. 7, sau prin mijloace 
electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro și cuprinde documentele prevăzute la alin.(2)-(5). 
(2) Modelul de cererea pentru eliberarea autorizației este prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta procedură; 
(3) Actele privind înființarea și organizarea entității, în termen de valabilitate, pot fi, după caz:   
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a) act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare și funcționare;   
b) certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, certificat de înscriere a persoanei juridice fără 
scop patrimonial în Registrul special eliberat de judecătorie; 
c) certificat constatator din care să rezulte activitățile desfășurate și codurile Clasificării activităţilor 
din economia naţională – CAEN, aferente; 
d) actul din care reiese codul de înregistrare fiscală; 
e) copie de pe Cartea de identitate, autorizație/atestat/aviz de liberă practică, orice document care să 
ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale. 
(4) Tabelul cu structura și numărul total al personalului angajat, al cărui model este prevăzut în Anexa 
nr. 3, care cuprinde următoarele informații: 
a) numele și prenumele persoanelor angajate;  
b) timpul de lucru al fiecărui angajat (norma); 
c) activitatea proprie a persoanei cu handicap/invalide grad III, scurtă descriere, corelată cu activitățile 
din certificatul constatator prevăzut la alin.(3) lit. c);  
d) procentul normei de lucru cumulată a persoanelor cu handicap / invalide gradul III;  
e) procentul de persoane cu handicap/invalide gradul III încadrate.  
(5) Alte documente:  
a) raport per salariat extras, după caz, din Registrul general de evidență a salariaților,  pentru fiecare 
persoană cu handicap/invalidă gradul III, la data depunerii cererii de autorizare; 
b) copie/copii de pe fișa/fișele de post;  
c) copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate grad III. 
(6) Documentele prevăzute la alin. (2) – (5) sunt în termen de valabilitate și poartă pe fiecare pagină 
semnătura  reprezentantului legal, cu mențiunea ,,Conform cu originalul”.  
(7) În situația în care intervin modificări cu privire la documentele prevăzute la alin.(2)-(5) Autoritatea 
este notificată prin cerere pentru eliberarea unei noi autorizații.  
 
Art. 5  
(1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate autorizate reprezintă 
ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap, în scopul obținerii 
produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului. 
(3) Produsul comercializabil reprezintă bunul material obținut prin prelucrarea materiilor prime în 
procesul de producție realizat prin propria activitate a persoanei cu handicap iar serviciul prestat 
reprezintă operațiunea care nu constituie livrare de bunuri, al cărui cost este reprezentat de minimum 
70% a cheltuielilor cu salariile. 
(4) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al 
persoanei cu handicap angajate, fișa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de 
conducătorul unității protejate autorizate. 
 
Art. 6.  
(1) Prevederile art. 3 și art. 4 constituie condiții de autorizare a unităților protejate, iar neîndeplinirea 
acestora conduce la respingerea cererii de autorizare. 
(2) Respingerea cererii de autorizare se aduce la cunoștința solicitantului, prin notificare, în termen 
de 20 de zile de la data înregistrării cererii. 

 
Art. 7.   
(1) În termen de 20 de zile de la data înregistrării, dosarul este analizat de către structura de specialitate 
din cadrul Autorității care propune președintelui acesteia eliberarea autorizației, în baza unei Note. 



(2) Autorizația se eliberează în baza Notei prevăzute la alin. (1), aprobate și semnate de președintele 
Autorității. 
(3) Fiecare Autorizație este înregistrată în Registrul unităților protejate, gestionat de structura de 
specialitate și postat pe site-ul Autorității. 
 
Art. 8. 
(1) Autorizațiile eliberate au valabilitate de 3 ani.  
(2) Autorizația își păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispozițiile legale 
referitoare la autorizarea unităților protejate. 
(3) Eliberarea unei noi autorizații ori de câte ori situația o impune, atrage după sine încetarea 
valabilității autorizației deținute. 
(4) La expirarea termenului de valabilitate a Autorizației, entitatea interesată reia procesul de 
autorizare. 
  
 
Art. 9.   
 (1) Unitatea protejată autorizată are obligația ca, până la data de 31 ianuarie a anului în curs, să 
prezinte Autorității raportul de activitate pentru anul precedent, al cărui model este prevăzut în Anexa 
nr. 4. 
(2) Anual, structura de specialitate analizează rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind 
consemnat în Raportul de activitate a Autorității. 
 
Art. 10  
(1) Suspendarea autorizației se poate face în următoarele situații: 
a) în caz de neprezentare a raportului de activitate prevăzut la art. 9 alin.(1);  
b) la propunerea organelor competente să verifice respectarea condițiilor de autorizare. 
(2) Suspendarea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei Note întocmite 
de către structura de specialitate, sau la propunerea organelor competente potrivit alin. (1) lit. b).  
(3) Ordinul președintelui Autorității, prevăzut la alin.(2) se consemnează în Registrul unităților 
protejate și este comunicat atât pe adresa electronică a unității protejate cât și prin poștă, cu confirmare 
de primire. 
(4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația în condițiile alin.(1) lit. a) poate solicita 
anularea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordinului prevăzut la alin.(2) pe 
adresa electronică a acesteia, prezentând în acest sens raportul de activitate. 
(5) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația în condițiile alin.(1) lit. b) poate solicita 
anularea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordinului prevăzut la alin.(2) pe 
adresa electronică a acesteia, prezentând în acest sens un raport cu privire la remedierea deficiențelor 
constatate de către organele competente să verifice respectarea condițiilor de autorizare. 
(6) Pe perioada suspendării autorizației, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilitățile 
prevăzute de lege. 
 
Art.11 
(1) Retragerea autorizației se poate face în următoarele situații: 
a) nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea ca unitate protejată, 
constatate de structura de specialitate, în urma analizării raportului de activitate; 
b) neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului 
de activitate conform prevederilor art. 10 alin.(4). 
c) nerespectarea prevederilor art. 3; 
d) nerespectarea prevederilor art. 4, constatată în urma analizei, de către structura de specialitate, a 
documentelor.  



e) la propunerea organelor competente, ca urmare a nerespectării condițiilor de autorizare și de 
funcționare. 
f) la cerere. 
 (2) Retragerea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei Note întocmite 
de structura de specialitate. 
(3) Ordinul președintelui Autorității, prevăzut la alin.(2), se consemnează în Registrul unităților 
protejate și este comunicat atât pe adresa electronică a unității protejate cât și prin poștă, cu confirmare 
de primire. 
(4) Retragerea autorizației presupune radierea unității protejate din Registrul unităților protejate. 
 
Art. 12.  
(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitățile protejate autorizate 
în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecției sociale nr. 1.372/2010, cu modificările și 
completările ulterioare vor completa dosarul conform art. 4, în vederea emiterii unei noi autorizații. 
(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(1) reprezintă situație de retragere a autorizației. 
 
Art. 13. Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură. 
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