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

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul unic

Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicata in Monitorul 
oficial al Romaniei, Partea I, numarul 599 din data de 13 iulie 2018, se modifies §i se completeaza 
dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatele (1) (2) se modified §i vor avea urmdtorul cuprins:

(1) in sensul prezentei legi, biletele de valoare care pot fi acordate sunt; tichete de 
masa, tichete cadou, tichet trusou, tichete de cresa, tichete culturale, tichete junior 
§i vouchere de vacanla.
(2) in intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres 
altfel, utilizarea termenilor bilet de valoare, tichet de masa, tichet cadou, tichet 
trusou, tichet de cre^d, tichet cultural, tichet junior, respectiv voucher de vacanfd, 
va fi interpretata ca facand referire atat la biletele de valoare pe suport hSrtie, cat §i 
la biletele de valoare pe suport electronic.

2. Dupd articolul 17 se introduce un nou capitol, capitolul Ilf, cuprinzdnd articolele 17’- 
17^, cu urmdtorul cuprins:

Capitolul IIP: Tichete trusou
Art. 17’.-
(1) Tichetul trusou este biletul de valoare care se acorda o singura data, la momentul 

extemarii din spital/ matemitate sau impreuna cu eliberarea certificatului de na§tere dupa 
caz, a copilului firesc sau adoptat al salariatilor.

(2) Tichetul trusou reprezinta un ajutor propriu zis care poate fi utilizat numai pentru 
achitarea produselor de ingrijire §i/ sau lenjerie de prima necesitate pentru ingrijirea nou- 
nascutului, cum ar fi:

a) saltea pentru infa§at, paturica, sac de dormit, prosop;
b) caciulita, manual, §osete, costum cu capi§on, salopeta tricotata, body-uri.

pantalona§i;
c) forfecula, perie, termometru, aspirator nazal;
d) crema, §ampon, gel de corp, ulei de corp;
e) aleze, scutece, biberoane, suzete, lapte praf;

(3)Tichetul trusou se acorda, la cerere, imuia dintre parinli, tutorelui, curatorului, 
persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau 
persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei.

Art. 17^
(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetului trusou nu poate depa§i 

suma de 1500 de lei pentru fiecare copil prevazut al art. 17’ alin.(l).
(2) Valoarea nominala a unui tichet de trusou este de 50 de lei sau un multiplu de 

50, dar nu mai mare de 250 lei.
(3) Valoarea tichetului trusou se cumuleaza cu alocafia de stat pentru copii acordata 

conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind aloca^ia de stat pentru copii, republicata, cu



modificarile §i completarile ulterioare, respectiv cu concediul de matemitate §i concediul de lauzie 
care se acorda inainte §i dupa na§tere in conformitate cu prevederile Ordonaniei de Urgenfa al 
Guvemului nr. 158/2005 privind concediile §i indemniza^iile de asigurari sociale de sanatate cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Art. 17^
(l)Fiecare tichet trusou pe suport de hartie este valabil numai daca are inserts 

numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta §i cuprinde cel pu^in urmatoarele 
meniiuni:

a) numele §i adresa emitentului;
b) valoarea nominala a tichetului trusou;
c) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului trusou;
d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui §i codului numeric personal ale 

salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de cre§a;
e) interdiclia de a fi utilizat pentru achiziiionarea de alte bunuri/ servicii decat cele

prevazute la art. 17’ alin.(2);
f) spatiu destinat inscrierii datei §i aplicarii §tampilei unitatii la care tichetul de

trusou a fost utilizat;
(2) Fiecare tichet de trusou pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile 

prevazute la alin. (1) lit. a), c) §i e), precum §i numele, prenumele §i codul numeric personal ale 
salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul trusou sunt inscrise pe tichetul trusou pe suport 
electronic sau simt stocate intr-un alt mod in acesta.

3. Dupa articolul 21 se introduce un nou capitol, capitolul Vl\ cuprinzdnd articolele 27^- 
27^, cu urmdtorul cuprins:

Capitolul VI’: Tichete junior
Art. 27’.

(l)Tichetele junior sunt bilete de valoare acordate angnjafilor, lunar sau ocazional, 
pentru achitarea contravalorii serviciilor educajionale, bimurilor respectiv a taberelor, 
pentru copiii fire§ti sau adoptivi aflati in intretinerea titularilor.

(2) Bunurile §i serviciile educajionale, respectiv taberele pot fi:
a) manuale §colare §i rechizite §colare;
b) servicii de invaiamant in domeniul cultural potrivit codului CAEN 8552;
c) servicii prestate de alte forme de invatamant potrivit codului CAEN 8559;
d) tabere tematice §i recreative;
CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive 
CAEN 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri §i tabere 
CAEN 8551 Invatamant in domeniul sportiv §i recreaiional

Art. 27^
(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor junior nu poate 
depa§i suma de 250 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 700 
de lei pentru cele acordate ocazional.
(2) Valoarea nominala a unui tichet junior este de 50 lei sau un multiplu de 50 , 
dar nu mai mare de 250 lei.



Art. IT
(l)Fiecare tichet junior pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul 

sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta §i cuprinde cel pu|in urmatoarele 
men^iuni:

a) numele §i adresa emitentului;
b) valoarea nominala a tichetului;
c) perioada de valabilitate a utilizarii tichetului;
d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale 

salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul pentru minorul aflat in intretinerea sa;
e) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de alte bunuri/servicii decat cele 

prevazute la art. 21* alin. (2);
f) spatiu destinat inscrierii datei §i aplicarii §tampilei serviciului la care tichetul a 

fost utilizat sau a unita|ii la care a fost achizi^ionat produsul, potrivit art. 27* alin. (2).

(2)Fiecare tichet junior pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile 
prevazute la alin. (1) lit. a), c) §i e), precum §i numele, prenumele §i codul numeric personal 
ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul cultural sunt inscrise pe tichetul 
cultural pe suport electronic sau sunt stocate intr-un alt mod in acesta.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art.75 
ale art. 76 alin. (2) din Constitufia Romaniei.
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