
 

 

       
   
 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 Prin Legea nr.291/2013 pentru modificarea Legii nr.142/1998 
privind acordarea tichetelor de masă a fost introdusă posibilitatea ca 
angajatorii să acorde salariaţilor tichete de masă  nu doar pe suport 
hârtie ci şi pe suport electronic. 
 Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.23/2015 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de 
masă, au fost aprobate o serie de noi prevederi legale, scopul principal 
fiind acela al implementării emiterii tichetelor de masă pe suport 
electronic.   
 Prin Legea nr.173/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, au fost 
aprobate o serie de noi prevederi legale, scopul principal fiind acela al 
implementării emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic.   

Pentru crearea  unui cadru legal care să permită emiterea efectivă 
a tichetelor de masă şi a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, 
este necesară stabilirea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării 
unităţilor emitente de tichete de masă şi vouchere de vacanţă pe suport 
electronic, şi  în acest sens  modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008 privind aprobarea 
componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din 
domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare 
şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-
free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea 
funcţionării unităţilor emitente de tichete. 

Proiectul de ordin cuprinde următoarele reglementări : 
• Abrogarea prevederilor referitoare la obligația operatorului 

economic de a depune certificatul de atestare fiscală în cazul în care 
solicită autorizaţie de funcționare pentru activitatea de emitere de tichete 
de masă, tichete-cadou, tichete de creșă, şi respectiv vouchere de 
vacanţă având în vedere introducerea posibilității ca direcția cu atribuţii 
de management al domeniilor reglementate specific să solicite acest 
document prin mijloace electronice de transmitere la distanţă; 

• Abrogarea prevederilor referitoare la obligația unităților care 
solicită autorizație de funcționare de a prezenta un angajament distict din 
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care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în 
vigoare referitoare la tichetele-cadou şi la tichetele de creşă, tichetele de 
masă, respectiv voucherele de vacanță, inclusiv criteriile care stau la 
baza eliberării autorizaţiei de funcţionare, cu scopul simplificării 
procedurii de autorizare. 

• Abrogarea obligației privind înscrierea elementelor de 
individualizare şi personalizare, precum şi înscrierea valorii nominale pe 
tichetele-cadou şi pe tichetele de creşă,  tichetele de masă, respectiv 
voucherele de vacanță, numai pe teritoriul României, cu scopul creării 
unui cadru legislativ flexibil care să permită unităților emitente 
achiziționarea acestui serviciu în condițiile cele mai bune de calitate și 
preț, inclusiv de la operatori economici din afara României. 

• Mărirea perioadei de valabilitatea a autorizațiilor de funcționare, 
de la un an în prezent, la doi ani, în vederea oferirii unui grad mai mare  
de predictibilitate în ceea ce privește activitatea desfășurată de către 
unitățile emitente.  

• Introducerea posibilității ca unităţile care solicită autorizație de 
funcționare ca unități emitente de tichete de masă sau vouchere de 
vacanţă  să dovedească îndeplinirea condiției privind capitalul social 
subscris și vărsat și prin capitalul de dotare, cu scopul de a permite și 
sucursalelor unor instituții de credit străine să aibă acces la piața 
tichetelor de masă sau voucherelor de vacanţă, în cazul acestora 
aplicându-se noțiunea de capital de dotare a cărui valoare este dovedită 
prin actul constitutiv al sucursalei, potrivit prevederilor art. 70 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006  privind instituţiile de 
credit şi adecvarea capitalului; 

• Introducerea posibilităţii ca unităţile care solicită autorizație de 
funcționare ca unități emitente de tichete sau vouchere de vacanță să 
externalizeze ansamblul de măsuri de securitate care  garantează buna 
funcţionare a sistemului tichetelor  sau voucherelor de vacanţă; 

• Stabilirea măsurilor de securitate pe care trebuie să le 
îndeplinească entităţile care solicită autorizaţie de funcționare ca unități 
emitente de tichete de masă sau vouchere de vacanţă pe suport 
electronic, astfel: 

- utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează 
valoarea tichetelor de masă sau vouchere de vacanţă pe suport 
electronic, care să nu permită falsificarea acestora (banda magnetică 
pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată); 

- existenţa unei platforme proprii ori a unei confirmări de 
parteneriat/relații contractuale cu organizaţia care administrează 
scheme/aranjamente de plată sau altei organizaţii specializate, dupa caz, 



 
      

 
 

 
 

utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichete de masă sau 
voucherelor de vacanţă  pe suport electronic; 

- asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii 
nominale a tichetelor de masă sau voucherelor de vacanţă încasate de la 
angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;  

- asigurarea sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare 
(direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu 
tichete de masă sau vouchere de vacanţă pe suport electronic la unitățile 
de alimentație publică sau la unităţile afiliate; 

- mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției 
transportului suporturilor electronice ale tichetelor de masă sau 
voucherelor de vacanță.  

• Introducerea unor dispoziții potrivit cărora entitățile pot opta 
pentru obținerea autorizației de funcționare, fie pentru emiterea tichetelor 
de masă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masă pe 
suport hârtie, sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind 
obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport 
pentru care solicită autorizație de funcționare;  

• Stabilirea în sarcina unităţilor care solicită autorizația de 
funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă pe suport electronic, a 
obligației de a se asigura că fiecare dintre unităţile de alimentaţie publică 
cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de 
masă în format electronic, i-a comunicat unul sau mai multe elemente de 
identificare în conformitate cu prevederile Normelor de aplicare a Legii nr. 
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2015, pentru a permite autorizarea tranzacţiilor cu 
tichete de masă pe suport electronic exclusiv la o unitate de alimentaţie 
publică ce  a  încheiat un contract valabil cu unitatea emitentă pentru 
prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu preverile 
legale în vigoare în domeniul tichetelor de masă; 

• Stabilirea în sarcina untităţilor care solicită autorizația de 
funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport 
electronic, a obligației de a se asigura că fiecare dintre unităţile afiliate  
cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului voucherelor de 
vacanţă pe suport electronic, i-a comunicat unul sau mai multe elemente 
de identificare, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cu Normele metodologice privind acordarea 
voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a permite 
autorizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic, 
exclusiv la o unitate afiliată ce a încheiat un contract valabil cu unitatea 



 
      

 
 

 
 

emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate 
cu preverile legale în vigoare în domeniul tichetelor de masă; 

• Completarea situaţiilor în care se consideră că o unitate 
emitentă nu are obligaţii fiscale restante, respectiv atunci când suma 
solicitată la rambursare sau restituire este mai mare sau egală cu suma 
obligaţiilor de plată, ori situaţia în care suma creanţelor certe lichide sau 
exigibile pe care le are de încasat operatorul economic de la o autoritate 
contractantă este mai mare sau egală cu suma obligaţiilor de plată; 

• Introducerea unei prevederi care permite ca în caz de control, 
unitățile emitente să dovedească existența contractelor încheiate cu 
unitățile de alimentație publică sau cu unităţile afiliate prin prezentarea 
unei copii a contractului, fie în format fizic, fie în format electronic, 
întrucât  potrivit prevederilor Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
cazul contractelor încheiate între profesioniști, părțile nu sunt ținute de 
formalitatea dublului exemplar în scop probatoriu; 

• Având în vedere reorganizarea Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, a fost modificată componența echipei de specialiști 
care întocmește nota de constatare cu privire la îndeplinirea condițiilor 
pentru autorizarea activității de emitere a tichetelor de masă, tichete-
cadou respectiv tichete de creșă, în sensul eliminării reprezentantului 
direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului 
Bucureşti după caz, și înlocuirea acestora cu un reprezentant al 
organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului care solicită 
autorizație de funcționare. 

 Având în vedere cele de mai sus, a fost întocmit prezentul proiect 
de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 2007/2008  privind aprobarea componenţei 
Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu 
reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control 
vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau 
duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării 
unităţilor emitente de tichete, pe care îl supunem spre aprobare. 
 


