
         
 

 

 

Către, Ministerul Finanțelor Publice 

În atenția, Domnului Ministru, Eugen Orlando TEODOROVICI  

 

Referitor la:  Proiectul Codului Fiscal  

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Prin prezenta, Institutul de Economie Socială - FDSC, Federația Organizațiilor Neguvernamentale 

pentru Servicii Sociale – FONSS, Fundația Alături de Voi România  - ADV,  Rețeaua Română a 

Întreprinderilor Sociale de Inserție – RISE România, Federația Naționala a Caselor de Ajutor Reciproc 

ale Pensionarilor din România în temeiul art. 6 din Legea nr. 52 din 2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, vă transmitem propunerea noastră privind Proiectul Codului 

fiscal.   

 

Aceste amendamente au fost formulate in colaborare cu Comisia pentru Muncă a Camerei 

Deputaţilor şi cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu ocazia 

dezbaterilor la Legea Economei Sociale lege promovată de Guvern în anul 2014 şi adoptată de 

Parlament în 24 iunie 2015, pornind de la necesitatea asigurării unui cadru stimulativ dezvoltării 

acestui sector aflat în creştere constantă în România. 

 

Menţionăm că economia socială avea la nivelul anului 2012 următorii indicatori: 39.347 de 

organizaţii active, care au deţinut active imobilizate în valoare de 13.917.508 mii lei, au obţinut 

venituri în valoare de 12.298.111 mii lei, şi au angajat un număr de aproximativ 131.127 persoane. 

 

Pe de altă parte, furnizorii de servicii sociale privaţi deservesc 50% din beneficiarii de servicii 

sociale din România, finanţarea publică a acestora situându-se la 19% din bugetul total, restul 

bugetului fiind acoperit din surse private – contribuţii, donaţii, sponsorizări, colectate de aceştia 

pentru rezolvarea problemelor sociale.  

 

Amendamentele ppropuse mai jos au fost adoptate de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 

Camerei Deputaţilor, prin Raportul adoptat în data de 24 iunie 2015. Dată fiind necesitatea 

simplificării dezbaterilor de la sfârşitul sesiunii Parlamentare amendamentele nu au fost adoptae 

în varianta finală a Codului transmis spre promulgare.  

 

Impactul bugetar calculat al propunerilor făcute este nesemnificativ, insă impactul social este 

major. Legea economiei sociale a intrat în vigoare la data de 23.07.2015, asigurându-se astfel 

cadrul de politică publica necesar dezvoltării sectorului. Promovarea economiei sociale este o 

prioritate la care se face referire inclusiv în Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 

Combaterea Sărăciei (2014-2020). 

 



         
 

Ne exprimăm speranţa că reluarea discuţiilor pe Codul Fiscal va prilejui şi corectarea acestei erori 

cauzată, credem noi, de necesitatea adoptării rapide a pachetului fiscal la sfârşitul sesiunii 

anterioare a Parlamentului.   

 

I. Modificarea art. 456 alin. (1) în sensul introducerii lit. v), w) și x) având următorul conținut:  

Art. 456. – (1) Clădirile scutite de impozit sunt: 

m) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către persoane juridice fără scop lucrativ 

furnizori privați acreditați de servicii sociale; 

n) clădirile utilizate de persoane juridice fără scop patrimonial folosite exclusiv pentru activitățile fără 

scop lucrativ; 

o) clădirile utilizate de întreprinderile sociale de inserție.  

 

Motivare: Prin scutirea de la plata impozitului pe clădiri a persoanelor juridice fără scop lucrativ care 

sunt furnizori privați acreditați de servicii sociale, se creează un cadru favorabil dezvoltării serviciilor 

sociale, prioritate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 

degrevându-se, astfel, parțial, statul de povara asigurării de servicii sociale.  

 

Aceeași facilitate acordată persoanelor juridice fără scop lucrativ și întreprinderilor sociale de inserție 

se justifică prin faptul că entitățile enumerate desfășoară activități care nu au ca scop obținerea unui 

profit, ci un interes general, nepatrimonial, respectiv inserția persoanelor din grupuri vulnerabile pe 

piața muncii, asigurându-li-se șanse egale și premisele unei vieți independente. 

 

Entitățile fără scop lucrativ, în majoritatea covârșitoare a situațiilor, se autofinanțează. Scutirea de la 

plata impozitului pe clădiri ar constitui o premisă pentru continuarea, diversificarea și îmbunătățirea 

serviciilor furnizate și a instrumentelor specifice prin care se răspunde nevoile societății.   

 

II. Modificarea art. 456 alin. (2) în sensul introducerii unui alin.t) nou având următorul conținut:  

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 

impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:  

t) clădirile utilizate de catre intreprinderi sociale 

 

III. Modificarea art. 464 alin. (1) în sensul introducerii lit. v), w) și x) având următorul conținut:  

Terenurile scutite de impozit/taxă pe teren sunt: 

m) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către persoane juridice fără scop lucrativ 

furnizori privați acreditați de servicii sociale; 

n) terenurile utilizate de persoane juridice fără scop patrimonial folosite exclusiv pentru activitățile 

fără scop lucrativ; 

o) terenurile utilizate de întreprinderile sociale de inserție.  

 

IV. Modificarea art. 464 alin. (2) în sensul introducerii lit.t) 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:  

t) terenurile apartinand intreprinderilor sociale. 

 

 



         
 

V. Introducerea unui art. nou având următorul conţinut: 

Dispozitiile art. 310 alin 1 se aplică şi întreprinderilor sociale de inserţie indiferent de valoarea cifrei 

de afaceri realizate. 

 

Motivare: Activităţile de interes general în UE au un regim special de scutire de la plata TVA din 

raţiuni socioeconomice. În acest sens, solicităm acelaşi regim şi pentru produsele şi serviciile 

furnizate către consumatorul final de către întreprinderile sociale de inserţie din România. 

 

Întreprinderile sociale de inserţie, pe lângă produsele şi serviciile rezultate din activităţile economice, 

au un scop social, scutirea de la plata TVA în virtutea impactului lor social, regimul de TVA (0% sau 

cota unica 24%) ar trebui să fie la alegerea întreprinderii sociale de inserţie în funcţie de specificul 

activităţii sale. 

 

Regimul redus de TVA este aplicat în numeroare state membre. Ca exemplu, Belgia a introdus pentru 

acest tip de întreprinderi o cota de 6%. 

 

Pentru a veni în sprijinul dezvoltarii acestui sector în România, sector aflat la inceput şi care 

beneficiază de o reglementare strictă a condiţiilor de acordare prin Legea nr. 219/2015. 

 

Vă asigurăm de disponibilitatea noastră și ne puteți contacta la telefon 021.310.01.77 sau e-mail 

raluca.simbotin@fdsc.ro, persoana de contact Raluca Simbotin. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Ionuț Sibian, Director Executiv , FDSC  

Angela Achiței, Președinte, Fundația ”Alături de Voi” România și FONSS – Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale 

Raluca Ouriaghli, Președinte – RISE – Rețeaua Întreprinderilor Sociale de Inserție  

Gheorghe Chioaru, Federatia Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania 

Doina Crângaşu, Director Executiv, Confederaţia Caritas România, Manager SenioriNet 

Andreia Moraru, Lider DizabNet, Reţeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilităţi 

Bogdan Simion – Președinte, Federația Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)  

Ancuța Vameșu, Institutul de Economie Socială 
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Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) este o organizaţie neguvernamentală, 

independentă, înfiinţată în anul 1994, în cadrul unei iniţiative a Comisiei Europene. FDSC este o 

“organizaţie pentru organizaţii”, care consideră că dezvoltarea sectorului neguvernamental 

reprezintă în sine un indicator pentru starea comunităţii în care cetăţenii trăiesc. 

 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, reprezintă o platformă 

de lobby și advocacy, care și-a propus ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea 

sustenabilă a serviciilor sociale. Federația reunește 21 organizații cu activitatea relevantă în domeniu: 

Asociația Alternative Sociale, Asociația Betania Bacău, Asociația Regională de Educare a Adulților 

Suceava (AREAS), Asociația Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul de Mediere și 

Securitate Comunitară Iași (CMSC), Centrul Diecezan Caritas, Filiala Iași a Asociației Naționale pentru 

Copii și Adulți cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.), Fundația “Alaturi de Voi” România, Fundaţia 

”Ancora Salvării” Iași, Fundația COTE, Fundația de Dezvoltare Locală “Speranța” Tg. Neamț, Fundația 

de Sprijin Comunitar Bacău (FSC), Fundația Enable România, Fundația Inimă de Copil, Galați, Fundația 

Iosif, Fundația Păpădia Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iași, 

Fundația Star of Hope, Fundația World Vision România.  

 

RISE România reprezintă 11 ONG-uri din România: 8 membri fondatori - Fundaţia Alături de Voi 

România, Atelierul de Pânză şi Reciclata - Viitor Plus, Organizaţia Umanitară Concordia, Fundaţia 

Dezvoltarea Popoarelor, Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, Fundaţia Motivation, Organizaţia 

Umanitară Concordia, Touched Collection, Areas Suceava. În 2012 ni s-au alăturat ca membri activi 

Asociaţia CRIES Timişoare, Asociaţia ACSIS şi Asociaţia Caritas Câmpulung. 

 

Federatia Nationala “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România a luat 

fiinta prin afilierea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din tara, la data de 24 septembrie 

1990. La ora actuala Federatia Nationala Omenia este cea mai puternica organizatie de pensionari 

din tara, cu o structura teritoriala reala, compusa din 38 de filiale judetene si 142 C.A.R.P-uri, cu 

personalitate juridica, cu membri raspânditi atât în mediul urban (53%), cât si în mediul rural (47%), 

din totalul lor, 39% fiind tarani. 

 

Confederația Caritas România, organizație neguvernamentală de tip rețea cu o istorie de 20 ani, are 

rolul de a reprezenta la nivel național și internațional cele 10 organizații Caritas active în România. 

Caritas abordează sistematic şi structurat problemele sociale ale comunitățiilor răspunzând nevoilor 

persoanelor aflate în dificultate. La nivel național, organizațiile Caritas derulează programe de 

asistență socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi persoane cu 

dizabilități, asistență directă şi consiliere pentru familii aflate în dificultate, centre de zi pentru copii şi 

tineri în risc, activități de integrare comunitară şi profesională pentru persoane defavorizate social, 

educație pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenție directă în caz de calamități.  

 

Reteaua DIZABNET este o platformă informală a prestatorilor de servicii, publici şi privaţi, din 

domeniul dizabilităţii care numără 100 de membri din toate regiunile ţării, din care 93 de organizaţii 

prestatoare de servicii (asociaţii, fundaţii, societăţi civile profesionale, Direcţii Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, Servicii Publice de Asistenţă Socială) şi 7 aderenţi persoane fizice 



         
 

(profesionişti, universitari, cercetători din domeniul dizabilităţii). Fundaţia Transilvana Alpha asigură 

secretariatul DIZABNET din anul 2009. 

 

Federația Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)www.fonpc.ro, este o organizație 

neguvernamentală de tip rețea/federație, numărând în prezent 78 de membrii, ONG active în 

domeniul protecției copilului, din București și peste 25 de județe din România. De la momentul 

înființării (1997) și până în prezent, FONPC a acționat ca interlocutor de referință al autorităților 

publice centrale și locale în vederea elaborării şi implementării politicilor publice privind promovarea, 

protecția și respectarea drepturilor copilului în România, utilizând şi dezvoltând, într-un cadru 

coerent şi comprehensiv, experienţa şi expertiza membrilor săi Direcţiile strategice prioritare ale 

Federaţiei înglobează următoarele arii de acţiune: promovarea drepturilor copilului prin aducerea 

Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România; implicarea în elaborarea de proiecte 

de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor 

publice;monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de 

monitorizare a drepturilor copilului;întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini 

misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi 

monitorizarea drepturilor copilului. 

 


