MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

REFERAT DE APROBARE

Condiţiile necesare obţinerii de către operatorii economici a
autorizaţiilor de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă, tichetecadou, tichete de creşă şi vouchere de vacanţă, sunt prevăzute de Ordinul
ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008.
Tichete de masă, tichete-cadou, tichete de creşă şi vouchere de
vacanţă reprezintă bonuri valorice folosite ca instrumente de plată a unor
bunuri sau servicii specifice, fiind reglementate de acte normative diferite.
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, instituie stimulentul
educaţional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă, acestea
reprezentând bonuri de valoare ce pot fi utilizate pentru achiziţionarea
produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a
rechizitelor.
Conform prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 248/2015, autorizaţia
de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pentru grădiniţă se
acordă potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Proiectul de ordin cuprinde următoarele reglementări principale:
• criteriile de autorizare a unităţilor emitente, astfel :
a) au ca obiect de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea
tichetelor sociale pentru grădiniţă, cod CAEN 1812;
b) cuantumul capitalul social minim al operatorilor economici care
solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale
pentru grădiniţă, în valoare de 500.000 euro, având în vedere că pentru
anul 2016 numărul estimat al beneficiarilor este de 111.000, iar bugetul
prevăzut pentru acordarea stimulentului educaţional este de 55.500 mii lei;
c) măsurile de securitate obligatorii , în vederea bunei funcţionări a
sistemului tichetelor sociale pentru grădiniţă;
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d) nu înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa
cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală.
e) unităţile emitente/administratorul/directorul economic şi/sau
financiar nu înregistrează fapte în cazierul fiscal
• eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete
sociale pentru grădiniţă, pentru o perioadă de doi ani, precum şi
obligaţia de a solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile
calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare;
• posibilitatea unităţilor care deţin autorizaţie de funcţionare ca
unitate emitentă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru o
locaţie, de a solicita, în cadrul termenului de valabilitate a
autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii;
• stabilirea perioadei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare
(între 1 şi 6 luni) în situţia nerespectării obligaţiilor care revin
unităţilor emitente potrivit Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 248/2015 ;
• conţinutul dosarului de autorizare depus de unităţile care solicită
autorizaţie de funcţionare la direcţia de specialitate cu atribuţii de
management al domeniilor reglementate specific din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice.
Totodată, prin prezentul ordin, se abrogă o serie de prevederi ale
Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008, după cum
urmează:
•

Se abrogă prevederile referitoare la obligaţia operatorului
economic de a depune certificatul constatator în cazul în care
solicită autorizaţie de funcţionare pentru activitatea de emitere
de tichete de masă, tichete-cadou, tichete de creşă, şi respectiv
vouchere de vacanţă, documentul urmând a fi solicitat prin
serviciul ONRC – Recom ONLINE, de către direcţia cu atribuţii
de management al domeniilor reglementate specific.

• Se abrogă prevederile referitoare la comercializarea mărfurilor în
regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, având în vedere
faptul că în prezent nu mai există autorizaţii pentru magazinele
duty-free / duty-free diplomatic, care să se afle în perioada de
valabilitate, iar conform prevederilor art.VIII alin. (1) din O.U.G.
nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii
fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel de
autorizaţii nu mai pot fi emise în viitor.
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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.
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