
Expunere de motive

Atat un stat cat si o afacere ca sa fie profitabila si a avea un viitor, trebuie sa 

indeplineasca o serie de conditii esentiale: sa aiba manageri competen^i, angajati 
dedicati, o misiune bine stability si sa aduca inovatii in mod constant. Dintre toate 

aceste conditii, una este mai mereu lasata la coada: motivarea angajatilor.
Angajatii trebuie sa fie motivati ca sa lucreze cat mai bine si sa-si depaseasca 

limitele, trecand dincolo de responsabilitatile stabilite in contractul de munca.
Motivatia este printre cele mai importante aspecte cand vine vorba despre 

viata profesionala a oricarei persoane, iar in lipsa ei au de pierdut angajatul si 
angajatorul deopotriva.

Totodata, numeroase studii au aratat ca motivatia merge mana in mana cu 

productivitatea, iar angajatii motivati sunt mai eficienti, colaboreaza mai bine cu 

echipa si au rezultate mai bune. Angajatii care au motivatii putemice simt ca efortul 
pe care il depun zi de zi la locul de munca nu este doar pentru companie, ci si pentru 

ei insisi, simt ca sunt important si pretuiti in cadrul organizatiei si reusesc ca prin 

eforturile lor sa faca echipe, departamente si companii intregi sa evolueze.
Recompensarea angajatilor reprezinta un mijloc de motivare cu rezultate bune 

pe termen lung, mai ales atata vreme cat recompens^ile sunt echitabile si sunt direct 
proportionale cu eforturile depuse de angajat si cu valoarea acestora.

Recompensarile pentru angajati pot fi directe, indirecte, materiale sau non- 

materiale, in flinctie de posibilitatile, de activitatea angajatului, de natura jobului.
Legislatia in vigoare prevede cinci tipuri de recompense pentru angajati sub 

forma biletelor de valoare: tichete de masa, tichete cadou, tichete de cre§a, tichete 

culturale si vouchere de vacanta.
Propunerea legislative completeaza randul biletelor de valoare cu doua tipuri, 

respectiv tichete trusou §i tichete junior.
Prin reglementarea prevazuta de ’’Tichete trusou” beneficiaza salariatii doar 

o singura data, ori la momentul extemarii din spital sau matemitate ori la eliberarea 

certificatului de nastere in cazul copilului firesc sau adoptat. Acest tichet este un 

mare ajutor pentru acele familii care au un nivel de trai scazut sau chiar traiesc in 

saracie. Valoarea nominala a unui tichet este 50 de lei, dar nu mai mare de 250 de
lei.

Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti a intrat in 

vigoare in 2007 iar ulterior abrogata in 2010 din motive economice, pentru 

restabilirea echilibrului bugetar.
La nivel national este necesara crestere natalitatii astfel, legislatia trebuie 

modificata sa incurajeze mamele, familiile sa stimuleze natalitate, sa adopte sau sa ia 

in plasament copii.



Comisia de Insolventa la Nivel Central a publicat in Monitorul Oficial Decizia 

prin care se instituie valoarea cosului minim lunar al unei familii - 2.100 de lei, daca 

locuieste in mediul rural, §i la 2.600 de lei, daca locuieste in mediul urban, pentru 

anul 2019.
Aceasta valoare a fost stabilita pe baza unui studiu realizat de Ministeml 

Muncii, Academia Romana, Comisia Nationals de Prognoza, Institutul National de 

Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii §i Protectiei Sociale si ANPC.
Valoarea acestuia este diferentiata pentru datomicul din oras §i familia acestuia in 

procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor sau procedura 

simplificata de insolventa:
797 RON pentru fiecare adult;
587 RON pentru fiecare copil cu varsta de peste 14 ani;
419 RON pentru fiecare copil cu varsta de pana la 14 ani.

Valorile sunt mai mici pentru persoanele care traiesc in mediul rural, respectiv de:
644 RON pentru fiecare adult;
473 RON pentru fiecare copil cu varsta de peste 14 ani;
339 RON pentru fiecare copil cu varsta de pana la 14 ani.

Cea mai mare parte din suma, de 1.069 de lei, va fi cheltuita pe mancare, iar 

pentru locuinta, combustibil, apa, electricitate, internet, suma ar fi de 405 lei pe luna. 
Pentru transport a fost alocata suma de 215 lei, pentru sanatate 132 de lei si pentru 

educatie si cultura doar 53 de lei.
Aceste date oficiale prezinta importanta acordarii tichetelor prin care familiile 

pot beneficia de un ajutor real din partea statului.
Un alt tip de tichet care este prevazut in propunerea legislative este ’’Tichetul 

junior” de care pot beneficia angajatii, prin care pot achita contravaloarea bunurilor, 
serviciilor educationale sau taberelor. Valoarea unui tichet nu poate depasi suma de 

250 lei pentru un tichet lunar, respectiv suma de 700 de lei pentru tichete ocazionale.
Importanta acestei modificari prin care familiile pot sa sustina dezvoltarea 

educationala a copilului, este crearea unui ajutor pentru fiecare familie, in special 
pentru cele al caror nivel de trai este scazut.

Aceste bilete de valoare sunt menite sa ajute familiile din prima clipa de la 

aparitia nou nascutului precum si pe tot parcursul educatiei formale si non formale.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem adoptarea acestei 

initiative legislative.

SEjfVINATURANUME INITIATOR GRUP
PARLAMENTAR

Csep Eva-Andrea UDMR



Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

SEMNATURANUME INITIATOR GRUP
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