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Lege
privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologie şi
achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.l.- Prezenta lege reglementează cadrul de acordare, în beneficiul elevilor din
învăţământul primar, a bonurilor de valoare pentru control oftalmologie şi achiziţionare
ochelari de vedere, în condiţiile şi cu excepţiile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.- în înţelesul prezentei legi, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres
altfel, utilizarea termenilor bon de valoare, bon pentru control oftalmologie, va fi
interpretată ca făcând referire atât la bonurile de valoare pe suport hârtie, cât şi la bonurile
de valoare pe suport electronic.
Art.3.- Statul finanţează, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), de la
Bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea voucherelor pentru control oftalmologie
pentru elevii din învăţământul primar, printr-un tichet în valoare de 0,4 ISR, anual/copil.
Tichetul are scop exclusiv pentru efectuarea controlului oftalmologie şi achiziţionarea de
ochelari de vedere pe bază de reţetă, este netransferabil altor beneficiari, iar şcolile sunt cele
care decontează serviciul. Părintele/reprezentantul legal optează pentru acest tichet, în scris,
individual pentru fiecare copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la momentul înscrierii
copilului la şcoală. Valoarea tichetului va fi actualizată şi indexată anual, prin hotărâre a
Guvernului, cu rata inflaţiei.

Art.4.- (1) Bonurile de valoare se acordă elevilor, care au calitate de asigurat conform legii,
prin decontarea sumelor aferente din Bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) în scopul prezentei legi, finanţatorii pot accesa şi surse de finanţare externe, dar fără a
se limita la programe europene de finanţare nerambursabilă, în vederea asigurării bugetului
necesar bonurilor de valoare.
(3) Nivelul minim al sumelor acordate anual de instituţiile publice centrale, sub forma
voucherelor pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere, unui elev din
învăţământul primar este de 0,4 ISR.
(4) Fiecare bon pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere, pe suport
hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea
emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele menţiuni, cu respectarea GDPR:
a) numele şi adresa emitentului;
b) valoarea nominală a bonului;
c) perioada de valabilitate a utilizării bonului;
d) spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale beneficiarului
care este în drept să utilizeze bonul;
e) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri/servicii decât pentru control
oftalmologie şi achiziţionarea de ochelari;
Art.5.- (1) Bonurile de valoare se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul
Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente.
(2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare,
acordată de Ministerul Finanţelor. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor
stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se
asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
(3) Pot avea calitatea de unităţi emitente instituţiile centrale şi locale şi operatorii economici
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participate majoritară înfiinţate în baza Legii societăţilor
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
prevederilor alin.(l) şi (2).
(4) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei
biletelor de valoare în condiţii de siguranţă.
Art.6.- (1) Bonurile pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere sunt
bonuri de valoare acordate anual elevilor din învăţământul primar, pentru achitarea

contravalorii următoarelor bunuri şi servicii oftalmologice:
a) control oftalmologie periodic sau la nevoie;
b) achitarea contravalorii ochelarilor de vedere;
c) intervenţii medicale, sau tratamente oftalmologice.
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(2) Lista prevăzută la alin.(l) se poate modifica şi completa prin ordin comun al miniştrilor
educaţiei şi sănătăţii.
Art.7.- (1) Costurile legate de emiterea bonurilor de valoare pe suport hârtie şi/sau pe suport
electronic se asigură integral de către finanţatorii prevăzuţi la art.3.
(2) Valoarea nominală a bonurilor de valoare acordate, fie pe suport hârtie, fie pe suport
electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod.
(3) Bonurile de valoare emise pe suport electronic (cârd, telefon) nu permit efectuarea de
operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
(4) Bonurile de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de
valabilitate şi numai pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor specificate în prezenta
lege.
(5) Se interzice operatorilor economici şi unităţilor care acceptă bonuri de valoare acordarea
unui rest de bani la acestea.
(6) Bonurile pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere pe suport
electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a bonurilor de valoare acordate,
stabilită conform prezentei legi.
(7) Bonurile de valoare pe suport electronic pot fi utilizate, numai cu respectarea
prevederilor alin.(4), inclusiv pentru plăţi online.
Art,8.- (1) Bonurile de valoare pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de
vedere sunt nominale şi netransmisibile.
(2) Bonurile de valoare pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere nu
se pot schimba în bani şi este interzisă comercializarea bunurilor achiziţionate cu aceste
bonuri.
(3) La achiziţionarea bunurilor/serviciilor cu bonuri de valoare, nu se poate da/primi rest în
bani.
(4) Un produs/serviciu poate fi cumpărat o singură dată.
(5) Dacă bonurile sunt insuficiente pentru cumpărarea unui produs/serviciu, se poate achita
diferenţa cu bani.
(7) Nu se poate primi restul în bani la cumpărarea unui bun/serviciu oftalmologie, dacă

bonurile de valoare depăşesc costul acelui bun/serviciu.
(8) Nu se poate restitui un bun, ori serviciu achiziţionat, pentru o sumă de bani, ci numai
schimba cu un alt bun ori serviciu oftalmologie.
(9) Bonurile pentru control oftalmologie pot fi utilizate de titulari pentru achiziţii de la brice"
operator economic de bunuri sau servicii aşa cum au fost stabilite prin prezenta lege la art.5
alin.(l), de pe teritoriul României.
Art.9.- Bonurile de valoare sunt valabile 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.
Art.IO.-(l) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) utilizarea bonurilor de valoare în alte scopuri şi în alte modalităţi decât cele prevăzute
legal;
b) solicitarea şi/sau furnizarea de numerar în schimbul bonurilor de valoare sau pentru
fracţiuni din acestea;
c) refuzul nejustificat al operatorilor economici şi unităţilor care acceptă bonuri de valoare
pentru furnizarea bunurilor sau serviciilor. Refuzul este justificat dacă există bănuieli
întemeiate privind autenticitatea bonurilor de valoare, identitatea dintre titularul bonurilor de
valoare şi beneficiarul acestora;
d) diminuarea valorii nominale a bonurilor de valoare acordate elevilor;
e) comercializarea bonurilor de valoare contra unei fracţiuni de preţ sau a altor
bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta lege;
f) comercializarea bonurilor pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de
vedere contra unor produse, altele decât stabilite prin prezenta lege.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(l) se sancţionează cu:
a) 250 (două sute cincizeci) Iei amendă utilizatorului;
b) 1000 (o mie) lei amendă operatorului economic.
Art.ll- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.lO se face de
către personalul cu atribuţii de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului
Finanţelor, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, după caz.
Art.l2.- Contravenţiilor prevăzute la art.lO sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.l3.- (1) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Ministerul
Educaţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii, elaborează Programul naţional de acordare al

bonurilor de valoare pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari de vedere
pentru elevi din învăţământul primar şi asigură buna implementare a acestuia, începând cu
anul calendaristic următor.
(2) Instituţiile administraţiei publice locale şi judeţene pot elabora şi implementa după
intrarea în vigoare a prezentei legi, în baza unei hotărâri de consiliu local sau consiliu
judeţean, în concomitent cu programul prevăzut la alin.(l), un Program local sau judeţean
de acordare al bonurilor de valoare pentru control oftalmologie şi achiziţionare de ochelari
de vedere destinate elevilor din învăţământul primar, pentru elevii din raza de competenţă a
unităţii administrativ teritoriale.
Art.l4.- Normele de aplicare ale prezentei legi se elaborează, în termen de 90 de zile de la
publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prevederile prezentei legi vor
intra în vigoare începând cu anul ulterior adoptării sale.
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