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Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În prezent, domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării 

reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii sunt reglementate 

prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În ultimii ani s-a remarcat o cerere de forță de muncă pentru activități gospodărești, precum cele de 

menaj casnic, prepararea hranei, grădinărit, îngrijirea animalelor de companie și alte activități care 

au legătură strictă cu gospodăria unei familii sau unei persoane singure. Astfel, s-a constatat 

existența unei nevoi de a contracta pe perioade atipice, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, 

diferite categorii de lucrători casnici pentru care, în acest moment, nu este reglementată forma de 

desfășurare a activității. De asemenea, din motive care țin de discreție, fidelitate și pentru a evita 

prezența unui intermediar, apare reticența de a apela la firme specializate care pot oferi această 

resursă umană.  

Totuși, s-a constatat că în viața de zi cu zi sunt persoane care efectuează astfel de activități, fără a 

avea forme legale de muncă. Astfel, în întreaga lume, o mare parte din lucrătorii casnici rămân în 

economia informală. Diferite țări și regiuni au instituit scheme de tichete care ajută lucrătorii 

casnici să își desfășoare activitatea în condiții de legalitate, înlesnind şi reducând sarcinile 

administrative asupra cetățenilor care doresc să îi angajeze. 

Munca nedeclarată, desfăşurată în afara cadrului legal, nu este evidenţiată scriptic, fiscalizată, 

protejată, asigurată sau asistată social, lucrătorul aflându-se la discreţia celui în folosul căruia 

prestează activitatea casnică. Principala cauză a perpetuării acestui fenomen îl constituie avantajul 

financiar imediat, obținut atât de beneficiar, cât şi de persoana care desfăşoară activitatea la acel 

beneficiar, generat de sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale către bugetul de 

stat. 

Astfel, munca nedeclarată implică un loc de muncă nesigur, cu perspective pe termen scurt, fără 

posibilități de progres profesional, cu venituri mai mici decât cele de pe piața muncii, fără protecție 

socială. Efectele negative pentru cei care prestează activitate nedeclarată se manifestă inclusiv în 

poziția economico-socială precară în comparație cu persoanele angajate cu forme legale. 

Persoanele fizice, beneficiare ale acestor servicii informale, plătesc remunerații mici, de multe ori 

sub nivelul salariului minim pe economie și sub nivelul cuvenit pentru vechimea, pregătirea și 

timpul lucrat de cel în cauză. Fenomenul muncii nedeclarate afectează întreaga Uniune Europeană: 

un Eurobarometru special comandat de DG EMPL (februarie 2020) indică faptul că 1 din 10 



europeni declară că au achiziționat bunuri și servicii prezumate a proveni din muncă nedeclarată, 

iar 1 din 3 europeni cunosc în cercul apropiat o persoană care prestează muncă nedeclarată. Cele 

mai frecvent achiziționate bunuri sau servicii provin din sectoarele de reparații/renovări de locuințe 

(30%), coafor și cosmetică (27%), servicii de reparații (19%).  

Efectele muncii nedeclarate sunt extrem de grave pentru economie și pentru sistemele sociale și 

acestea constau în subminarea sustenabilității fiscale și colectării veniturilor la buget, fiind o formă 

de evaziune fiscală și de diminuare a calității locurilor de muncă și competiției.  

Deși estimările oficiale sunt greu de realizat în sectorul muncii nedeclarate, o evaluare bazată pe 

Labor Input Method (aportul de forță de muncă nedeclarată) realizată de Comisia Europeană în 

2017 indică faptul că România, alături de Polonia și Lituania, sunt statele cu cea mai mare valoare 

estimată a muncii nedeclarate din totalul forței de muncă, peste 25% din valoarea brută adăugată 

generată de tot sectorul privat. Formele cele mai frecvent întâlnite de muncă nedeclarată în 

România sunt serviciile prestate la domiciliu (menaj, îngrijire copii sau bătrâni) și în sectorul 

construcțiilor. De asemenea, și în activitățile sezoniere agricole se folosește pe scară largă munca 

nedeclarată.  

Datele statistice arată faptul că în România în anul 2020, rata de activitate (în rândul persoanelor în 

vârstă de muncă 15 și 64 de ani) era de 69,2%, rata de ocupare la aceeași categorie de vârstă era de 

65,6%, cu un ecart dintre rata de ocupare la bărbaţi și rata de ocupare la femei de 19,3 puncte 

procentuale. De asemenea, procentul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează 

niciun program educațional sau de formare (NEETs), care era de  14,8 % în același an, față de 

11,1% față de procentul înregistrat la nivelul UE -27).   

Cu toate că dinamica pieței forței de muncă este pozitivă, ocuparea în rândul persoanelor cu vârste 

între 20 și 64 de ani ajungând la un nivel record de 70,8 % în anul 2020, rata de inactivitate rămâne 

ridicată, respectiv de 39,09%.  

Astfel, în același an de referință, din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (5760,3 mii 

persoane), 117,9 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în creștere cu 

2,1 mii față de anul precedent), din care 117,4 mii erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau 

un loc de muncă. Dintre persoanele ce făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională, 68,5 

mii persoane locuiau în mediul rural, 69,5 mii persoane erau femei și 47,78% din total aveau nivel 

de instruire scăzut (56335 persoane), diferența fiind reprezentată de  persoane cu nivel mediu de 

instruire. 

Totodată, ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2020 de 1,9% 

(cu 0,2 puncte procentuale mai scăzută decât în anul precedent), iar 171,0 mii persoane ocupate cu 

program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind 

considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 1,9% din populaţia 

activă, 2,0% din populaţia ocupată şi 29,4% din numărul total al persoanelor care lucrau cu 

program de lucru parţial.  

Potrivit Institutului Național de Statistică, la începutul anului 2020, resursele de muncă au fost de 

12198,3 mii persoane, reprezentând 63,1% din populaţia totală a ţării.  

O altă categorie de potențiali prestatori ai activităților casnice este reprezentată de femeile care au 

responsabilități de îngrijire față de persoane dependente și pentru care insuficiența structurilor și a 

serviciilor de îngrijire a copiilor se numără printre factorii care afectează participarea acestora pe 

piața forței de muncă, în special în zonele rurale.  

 

Dat fiind că persoanele care desfășoară activitate fără contract individual de muncă se expun unor 

situații de risc privind calitatea locului de muncă, inclusiv în ceea ce privește remunerarea, și luând 

în considerare desfășurarea la nivel național a campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, precum 

și ridicarea treptată a măsurilor de reducere a răspândirii virusului SARS-Cov-2, persoanele 

interesate să desfășoare activități casnice în sensul prezentului act normativ vor putea presta o 

astfel de activitate în condiții de legalitate, beneficiind de o remunerare corectă a activității prestate 

și de asigurare în sistemul public de asigurări sociale. 

Astfel, introducerea și încurajarea formelor flexibile de muncă poate contribui la creșterea 

veniturilor la bugetul de stat și sprijini, în același timp, persoanele aflate în situații vulnerabile, 

expuse la un risc crescut de a trăi în sărăcie, de a își îmbunătăți calitatea vieții, inclusiv prin 

asigurarea în sistemul de asigurări sociale. 



11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia. 

2.Schimbări preconizate  

Prezentul proiect de lege reglementează desfășurarea activităților casnice ocazionale, de către o 

persoană fizică având calitatea de prestator casnic în folosul unei alte persoane fizice care are 

calitatea de beneficiar. Prin activitate casnică se înţelege activitatea ocazională, necalificată, 

desfășurată de o persoană fizică în legătură strictă cu gospodăria sau gospodăriile unei familii sau a 

unei persoane singure, care nu este reglementată prin lege specială.  

Principalele reglementări constau în instituirea unui sistem de plată și evidență a persoanelor care 

desfășoară activități casnice ocazionale în baza unor tichete de activități casnice, cumpărate de 

beneficiar și preschimbate ulterior în numerar de către prestatorul casnic, după reținerea 

contribuției de asigurări sociale și a impozitului pe venit, în acest fel prestatorul dobândind 

calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale. 

Această formă simplificată de plată vizează: 

- creșterea calității condițiilor de muncă pentru lucrătorii care desfășoară muncă nedeclarată prin 

dreptul la asigurare socială;  

- fiscalizarea activităților casnice; 

- descurajarea economiei subterane și tranziția către o piață mai echitabilă a muncii.  

În acest fel, se preconizează formalizarea relațiilor de muncă existente, asigurarea protecției sociale 

a lucrătorilor din aceste domenii și creșterea veniturilor la bugetul de stat. 

Tichetul de activități casnice este un bon valoric destinat plății contravalorii activităților casnice 

efectuate de către prestatorul casnic și conține elemente specifice de siguranță, serie și număr unic, 

care permit individualizarea și urmărirea acestuia. 

Astfel, la finalul prestării serviciilor stabilite de comun acord, pe baza numărului de ore efectuate şi 

a negocierii între părţi, beneficiarul casnic va înmâna prestatorului numărul de tichete de activități 

casnice aferent valorii serviciului prestat. 

Tichetele de activități casnice sunt emise de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM). Atât achiziţia, cât şi preschimbarea în bani a tichetelor de activităţi casnice se 

realizează prin intermediul ANOFM, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, 

precum și a municipiului București, respectiv la agențiile locale și punctele de lucru ale acestora, la 

punctele de acces ale furnizorului de serviciu universal sau prin Platforma electronică de evidenţă a 

desfășurării activităților casnice, ce va putea fi accesibilă de pe dispozitive diferite. 

Tichetele de activități casnice pot fi emise atât în format fizic, pe suport de hârtie, cât şi electronic. 

Acestea nu sunt transferabile și pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic care le-a primit, 

care are obligația să le preschimbe în numerar până cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare lunii în 

care a fost prestată activitatea casnică, în vederea dobândirii sau menținerii calității de asigurat în 

sistemul asigurărilor sociale. Tichetul de activități casnice poate fi preschimbat în numerar în 

maximum 12 luni de la data primirii acestuia de către prestatorul casnic.  

Beneficiarul casnic care achiziționează tichete de activități casnice, de la agențiile pentru ocuparea 

forței de muncă sau de la alte unități desemnate în acest scop, suportă doar valoarea nominală a 

acestora, costul de tipărire și de distribuire al tichetelor fiind suportat de ANOFM. În schimb, 

beneficiarul casnic are obligația de a valorifica tichetul de activități casnice în 12 luni de la data 

achiziționării acestuia. În situaţia în care beneficiarul casnic nu utilizează tichetele de activităţi 

casnice în 12 luni de la achiziţionare, cât este termenul de valabilitate al acestora, are la dispoziţie o 

perioadă de 30 de zile pentru a le returna agenţiilor de ocupare a forţei de muncă primind valoarea 

nominală a acestora. În cazul beneficiarilor care au achiziţionat tichete de activităţi casnice în 

format fizic, pe suport de hârtie, în momentul returnării tichetelor, va primi valoarea nominală a 

acestora din care se scade costul suportat de agențiile de ocupare a forţei de muncă cu tipărirea și 

transportul. 

Valoarea tichetelor de activități casnice pierdute, deteriorate sau nereturnate în termenul prevăzut 

de actul normativ nu se restituie beneficiarului sau prestatorului casnic. 

Valoarea nominală a unui tichet de activități casnice este de 15 lei, iar prestatorul casnic 

beneficiază de o reducere la calculul venitului net, respectiv aplicarea impozitului pe venit și a 



contribuției de asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, baza de 

calcul la care se aplică cota impozitului pe venit, dar și baza de calcul pentru cota contribuției de 

asigurări sociale este de 50% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice. În acest fel, 

17,53 % din valoarea nominală a tichetului de activități casnice reprezintă contribuția de asigurări 

sociale și impozitul pe venit, respectiv 2,63 lei. Regimul fiscal aplicabil tichetelor de activităţi 

casnice este derogatoriu de la prevederile generale ale Legii nr. 227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Reţinerea şi plata contribuției de asigurări sociale conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat 

în sistemul public de pensii.  

Pentru a dobândi calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prestatorul casnic 

are posibilitatea de a se asigura opţional potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

Totodată, beneficiarul casnic care a achiziționat și utilizat într-un an calendaristic un număr de cel 

puțin 600 de tichete de activități casnice poate beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de 50 de 

tichete de activități casnice, acordate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă din bugetul 

asigurărilor pentru șomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Aceste tichete de 

activităţi casnice nu generează  venit impozabil pentru beneficiarii casnici şi nu se includ în baza 

de calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Angajatorii prevăzuţi la art. 3 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, au 

posibilitatea să acorde salariaţilor sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază 

stabilit, tichete de activităţi casnice, suportând valoarea nominală a acestora, în limitele sumelor 

prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile 

din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat, după caz. Numărul de tichete şi peridiocitatea acordării acestora se stabileşte de 

angajatori împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un 

sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor. Tichetele de activităţi casnice achiziţionate de angajatori se 

emit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu indicarea numelui, 

prenumelui şi codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de 

activităţi casnice, în calitate de beneficiar casnic şi se eliberează de către agențiile pentru ocuparea 

forței de muncă în raza cărora aceștia își au sediul/sediul social sau punctul de lucru. Salariaţii care 

primesc tichete de activităţi casnice sub formă de primă sau bonus de la angajator datorează 

impozit pe venit acestea. 

De asemenea, angajatorii care achiziţionează şi acordă într-un an calendaristic un număr de cel 

puţin 600 de tichete de activităţi casnice pentru acelaşi salariat pot solicita gratuit, în anul următor, 

un număr de 50 de tichete de activităţi casnice înmulţit cu numărul salariaţilor pentru care au 

achiziţionat şi acordat cel puţin 600 de tichete în anul anterior şi pe care le pot acorda oricărui 

salariat pentru care transmite datele personale de identificare în vederea personalizării acestora la 

rubrica dedicată beneficiarului casnic. 

Pentru remuneraţia plătită prestatorului casnic sub formă de tichete de activități casnice sau pentru 

tichetele de activităţi casnice acordate salariaţilor sub formă de bonus sau primă, beneficiarul şi 

angajatorul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

În vederea gestionării datelor cu privire la beneficiari și prestatori casnici, precum și pentru 

înregistrarea, evidența și plata contribuțiilor și impozitelor datorate de prestatorul casnic, Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă gestionează platforma electronică de evidenţă a 

desfășurării activităților casnice. Astfel, preschimbarea tichetului de activități casnice se realizează 

în cadrul agențiilor de ocupare de către prestatorul casnic, moment în care acesta este înregistrat în 

platforma electronică cu datele personale de identificare. De asemenea, la schimbarea tichetului de 



activități casnice în numerar, agențiile pentru ocuparea forței de muncă rețin și achită prin 

”Declaraţia privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența 

nominală a persoanelor asigurate“(Declarația 112), potrivit legii, în numele prestatorului casnic 

contribuția de asigurări sociale și impozitul pe venit datorat de prestatorul casnic și evidențiază în 

platformă plățile realizate.  

În vederea stimulării ocupării forței de muncă, persoanele care obţin venituri în calitate de 

prestatori casnici se consideră că nu realizează venituri potrivit prevederilor art.5 pct.IV lit.c), 

art.34 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) lit.b), art 44 lit. b) şi art. 66 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările 

ulterioare. 

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii de venit minim garantat pot fi 

prestatori casnici, fără a le fi afectat dreptul stabilit la venitul minim garantat. 

Actul normativ va avea ca efecte: 

• combaterea activităților de muncă nedeclarată în sectorul serviciilor casnice și creșterea 

veniturilor la bugetul de stat; 

• creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă în rândul grupurilor țintă care sunt la distanță 

de piața muncii formală (în special a persoanelor cu nivel de calificare redus), inclusiv prin 

folosirea formelor atipice de muncă, precum activitățile desfășurate în gospodăriile private și 

remunerate exclusiv prin tichete de activități casnice;  

• activarea forței de muncă sub-utilizate, în sensul schimbării statutului persoanelor subocupate și 

a forței de muncă potențială adițională în forță de muncă activă și îmbunătățirea bunăstării în 

rândul acestora;  

• scăderea numărului de șomeri;  

• creșterea ratei de participare a forței de muncă și a productivității populației active, datorită 

reducerii obligațiilor în gospodărie; 

• îmbunătățirea ratei de participare a forţei de muncă feminine, ca și indicator important al 

condiţiei femeii în cadrul unei economii de piaţă; 

• crearea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată la nivelul familiilor; 

• creșterea veniturilor la bugetul de stat; 

• sporirea nivelui de protecție socială prin facilitarea introducerii în sistemul de asigurare socială 

a populației țintă. 

 

Declanșarea epidemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat perspectivele 

economice, sociale și bugetare în lume, fiind necesar un răspuns urgent și coordonat atât la nivelul 

Uniunii Europene, cât și la nivel național pentru a face față consecințelor economice și sociale. În 

contextul crizei provocate de COVID-19 s-a constatat că este necesară consolidarea cadrului actual 

pentru furnizarea de sprijin financiar statelor membre UE, prin intermediul unui instrument care să 

furnizeze un sprijin financiar semnificativ și eficace menit să accelereze implementarea reformelor 

sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele membre. În vederea dezvoltării Planului 

naţional de redresare și reziliență al României, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale a elaborat 

o propunere de investiții pentru reforma: ”Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii 

în domeniul lucrătorilor casnici”, respectiv „Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă în 

domeniul lucrătorilor casnici”, în scopul de a stimula formalizarea muncii. Intervenția urmărește 

introducerea instrumentului denumit tichet de activități casnice drept măsură de creștere a ocupării 

formale prin reglementarea activității desfășurate în cadrul gospodăriilor, cu implementare 

graduală în perioada 2022 - 2026. Raportat la numărul persoanelor care nu au un venit stabilit, 

rezultat dintr-o activitate lucrativă formală, măsura tichetelor de activități casnice ar aduce în 

economie un număr semnificativ de persoane, contribuind astfel la reducerea ratei șomajului și la 

creșterea nivelului de trai. 

Planul Național de Redresare și Reziliență a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 27 

septembrie 2021. 

Potrivit ţintelor asumate de România, actul normativ va fi aprobat până la finalul primului trimestru 



din anul 2022. 

Pentru operaţionalizarea implementării actului normativ este necesară dezvoltarea și 

implementarea unei platforme, pe care să o utilizeze și gestioneze ANOFM, prin agențiile 

teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Totodată, este necesară asigurarea instruirii 

corespunzătoare a personalului care va utiliza platforma menționată. 

Platforma digitală va facilita și automatiza procesele de calcul a contribuției de asigurări sociale şi 

a impozitului pe venit, precum și cele de înregistare a prestatorilor casnici și a beneficiarilor. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la data de 31 decembrie 2023, iar prevederile 

actului normativ vor putea fi puse în aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2024, dată de la care 

se vor emite tichetele de activităţi casnice. Astfel, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 

data de 1 ianuarie 2024, cu excepția prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 21. 

 

Bugetul alocat prin PNRR pentru această reformă şi investiție este de 4.538.000 euro. 

Ţintele asumate de România sunt ca în primul an de la operaţionalizarea platformei, respectiv 

trimestrul 4 din anul 2024, în evidenţele ANOFM să fie înregistrat un număr de 10.000 de 

beneficiari casnici şi 20.000 de prestatori casnici. 

De asemenea, în trimestrul 1 al anului 2026, se preconizează că în evidențele ANOFM vor fi 

înregistrați 30.000 de beneficiari casnici și 60.000 de prestatori casnici. 

 

Proiectul de lege prevede că în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, prin 

hotărâre de Guvern. 

 

3. Alte informații 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al actului normativ 

1. Impact macro-economic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

 

Reglementarea desfășurării activităților  prestatorilor casnici și instituirea unui sistem de plată și 

evidență a persoanelor care desfășoară aceste activități, exclusiv în baza unor tichete, cumpărate de 

beneficiar și preschimbate ulterior în numerar de către prestatorul casnic, după reținerea 

contribuțiilor aferente. În acest fel lucrătorul dobândește calitatea de asigurat în sistemul de 

asigurări sociale.. 

 

4. Impact asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 

 



 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci ani  

 2022 2023 2024 2025 2026  

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. impozit pe 

profit 

ii. impozit pe 

venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe 

profit 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat: 

i. contribuţii 

de asigurări 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

+15.750 

 

 

 

+4.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+11.250 

+31.875 

 

 

 

+9.375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+22.500 

+48.000 

 

 

+14.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

+33.750 

+19.125 

 

 

 

+5.625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+13.500 

2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, 

plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi 

servicii 

iii. asistență 

socială  

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi 

servicii 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat: 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+3.034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+7.744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+12.455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+4.646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi 

servicii  

d) bugetul 

asigurărilor pentru 

șomaj, din care: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi 

servicii, din 

care: 

a) tiparire si 

distribuire 

b) acordare 

gratuita 

tichete de 

munca   

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

             

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

+3.034 

 

 

 

 

+3.034 

 

 

+3.034 

 

0 

 

 

 

 

 

+7.744 

 

 

 

 

+7.744 

 

+6.244 

 

+1.500 

 

 

 

 

 

+12.455 

 

 

 

 

+12.455 

 

 

+9.455 

 

+3.000 

 

 

 

 

 

+4.646 

 

 

 

 

+4.646 

 

 

+3.746 

 

+900 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) buget de asigurări 

sociale de stat 

d)  bugetul 

asigurărilor pentru 

șomaj 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

+12.716 

 

 

   +4.500 

 

+11.250 

 

   -3.034 

+24.145 

 

 

  +9.075 

 

+22.688 

 

   -7.618 

+35.573 

 

 

+13.650 

 

+34.125 

 

-12.202 

 

+14.487 

 

 

+5.445 

 

+13.613 

 

-4.571 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor 

bugetare 

       

5. Propuneri pentru 

a compensa 

reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor 

bugetare 

Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare sunt prezentate în anexa ataşată. 

 

7. Alte informaţii  

Cost tipărire tichet -0,5 lei/buc. 



Cost distribuţie tichet de muncă la agenţiile ANOFM -0,0056 lei/tichet. 

Din alocarea pe PNRR, vor fi cheltuite în perioada 2022-2023 următoarele sume: 

Costul total al investiţiei finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României este 

de 4.538.000euro (fără TVA), respectiv 5.400.220 euro cu TVA. 

Din această sumă vor fi suportate următoarele cheltuieli: 

 

- Dezvoltarea și operaționalizarea platformei electronice de evidenţă a desfășurării activităților 

casnice, cost estimat: 5.340.720,00 euro ( cu TVA), în care sunt incluse costurile necesare instruirii 

personalului agențiilor pentru ocuparea forței de muncă şi realizarea de materiale suport, estimate 

la 45.220,00 euro (cu TVA); 

- Costurile de promovare, informare şi publicitateestimate: 59.500,00 euro (cu TVA). 

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ: 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:  

- hotărâre de guvern, elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a actului normativ privind reglementarea activității 

prestatorului casnic. 

11. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Actul normativ nu se referă la acest subiect  

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională 

ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  



Nu  este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului 

în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu  este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect urmează a fi avizat de către Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social. 

 

6. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ. 

 

În procesul de  elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 

procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului prin publicarea pe pagina de 

internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în perioada 22.11.2021-04.01.2022. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

2.  Alte informaţii 

 

 



 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind reglementarea activității 

prestatorului casnic, pe care îl supunem aprobării. 
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Proiect de lege 

privind reglementarea activității prestatorului casnic 
 
 
 
Art. 1 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare şi de la prevederile Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care 
persoanele fizice pot desfășura activități casnice și pot beneficia de remunerarea, 
exclusiv în tichete de activități casnice, a activităților desfășurate. 

 

Art. 2 În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

a) activitate casnică – activitatea ocazională, necalificată, desfășurată de o persoană 
fizică în legătură strictă cu gospodăria sau gospodăriile unei familii sau a unei persoane 
singure, care nu este reglementată prin lege specială;  
b) prestator casnic – persoană fizică, care poate să desfășoare activități casnice 
ocazionale într-una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate 
exclusiv sub formă de tichete de activități casnice, în condițiile prezentei legi; 
c) beneficiar casnic– persoana fizică în folosul căreia prestatorul casnic desfășoară 
activități casnice; 
d) tichet de activități casnice – bon valoric destinat remunerării activităților casnice 
desfăşurate de către prestatorul casnic; 
e) gospodărie – totalitatea bunurilor imobile constând în clădirile cu destinație de 
locuință, anexele acestora, precum și curțile și grădinile aferente acestora. 
 
Art. 3  

(1) Activitatea casnică trebuie să fie certă, reală și legală și să se desfășoare în 
gospodăria beneficiarului casnic. 
(2) Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic, definită 
potrivit prevederilor art.2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
(3) O persoană poate desfăşura activităţi ca prestator casnic numai dacă a împlinit vârsta 
de cel puţin 16 ani. 
(4)  Activitatea casnică prevăzută la art. 1 se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, 
fără încheierea unui act juridic. 

 

Art. 4 
(1) Prestatorul casnic are următoarele drepturi: 
a) dreptul la remunerație pentru activitatea prestată, acordată exclusiv în tichete de 
activități casnice, dar nu mai puțin de un tichet pentru o oră prestată. 
b) dreptul la respectarea demnității în desfășurarea activităților casnice; 
c) dreptul la protecție împotriva oricărei forme de abuz, hărțuire sau violență; 
d) dreptul de a fi informat de către beneficiarul casnic cu privire la activitățile casnice 
necesar a fi realizate, la atribuțiile stabilite în vederea realizării activităților casnice, 
precum și cu privire la programul zilnic de desfășurare a activității; 
e) dreptul de a fi informat cu privire la utilizarea diferitelor ustensile și/sau aparate puse 
la dispoziție de către beneficiar în vederea realizării activității casnice. 
(2) Prestatorului casnic îi revin următoarele obligaţii: 
a) de a realiza activitățile pentru care este remunerat; 



b) de a respecta condiția prevăzută la art. 3 alin. 2; 
c) de a nu transmite  unor terțe persoane date sau informații de care a luat cunoștință în 
timpul desfășurării activităţii casnice; 
d) de a informa beneficiarul casnic, în situația în care nu poate respecta programul de 
desfășurare a activității stabilit; 
e) de a utiliza adecvat toate ustensilele și/sau aparatele necesare realizării activității 
casnice, proprii sau puse la dispoziție de către beneficiarul casnic. 

 
Art. 5 
(1) Beneficiarul casnic are următoarele drepturi: 
a) să stabilească activitățile și programul de desfășurare al acestora; 
b) să verifice modul de îndeplinire a activităților; 
c) să utilizeze tichetele de activități casnice achiziționate de angajator, pentru și în 
folosul propriu. 
(2) Beneficiarului casnic îi revin următoarele obligaţii: 
a) să asigure condiții corespunzătoare de desfășurare a activității casnice; 
b) să achiziționeze tichetele de activități casnice;  
c) să folosească tichetele de activități casnice ca singura formă de retribuire pentru 
activitățile prestate; 
d) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale prestatorilor casnici; 
e) să informeze prestatorul casnic în timp util în situația în care modifică programul de 
desfășurare a activității stabilit; 
f) să informeze prestatorul casnic cu privire la utilizarea adecvată a ustensilelor și/sau 
aparatelor, în situația în care le pune la dispoziția acestuia în vederea realizării activității 
casnice; 
g) să completeze tichetele de activități casnice cu data acordării acestora, numele și 
prenumele prestatorului casnic și codul numeric personal al acestuia; 
h) de a respecta condiția prevăzută la art. 3 alin. (2). 
 
Art. 6  
(1) Tichetul de activităţi casnice se achiziţionează de la oricare dintre agențiile pentru 
ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, denumite în continuare 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de la punctele de acces ale furnizorului de 
serviciu universal, potrivit art 2, pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă nr.13/2013 privind 
serviciile poştale, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe Platforma 
electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice, ce va fi accesibilă de pe 
dispozitive diferite. 
(2) Modelul tichetului de activități casnice se stabilește prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 

 
Art. 7  

(1) Valoarea nominală a tichetului de activități casnice este de 15 lei.  

(2) Tichetele de activități casnice nu sunt transferabile și pot fi utilizate numai de către 
prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea conform art. 5 alin. (2) lit. 
g). 

(3) Tichetele de activități casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorii casnici 
în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar la oricare dintre agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă sau punctele de acces ale furnizorului de servicii 
universal sau, după caz, prin plata în contul bancar indicat de către prestatorii casnici 
prin platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, ce va fi 
accesibilă de pe dispozitive diferite. 



(4) Contravaloarea plătită la fiecare preschimbare în bani a tichetelor de activităţi 
casnice conform alin. (3) de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau punctele 
de acces ale furnizorului de servicii universal este egală cu rezultatul înmulțirii numărului 
de tichete  de activități casnice cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1) din care se 
scade valoarea impozitului pe venit, calculat conform art. 9 alin. (2) și contribuția de 
asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat şi calculată conform art. 9 
alin. (3). 

(5) Tichetul de activități casnice poate fi folosit exclusiv pentru a fi preschimbat în bani 
conform alin. (3) până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare lunii în care a fost 
prestată activitatea casnică, în vederea dobândirii sau menținerii calității de asigurat în 
sistemul asigurărilor sociale. 

(6) Beneficiarul casnic care achiziționează tichete de activități casnice suportă doar 
valoarea nominală a acestora, potrivit alin. (1), costul de tipărire și de distribuire fiind 
suportat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

(7) Beneficiarul casnic achiziționează ori de câte ori este necesar tichetele de activități 
casnice pentru plata activităților desfășurate de prestatorul casnic. 

(8) Beneficiarul casnic are obligația de a valorifica tichetul de activități casnice în 12 luni 
de la data achiziționării acestuia. 

 (9) Beneficiarul casnic are posibilitatea de a returna tichetele de activități casnice 
achiziționate  în 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (8), primind 
valoarea nominală a acestora din care se scade, în situaţia tichetelor de activităţi casnice 
emise în format fizic, pe hârtie costul suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă cu tipărirea și distribuirea acestora.  

(10) Valoarea tichetelor de activități casnice pierdute, deteriorate sau nereturnate în 
perioada prevăzută la alin.(9) nu se restituie beneficiarului casnic. 

 

(11) Valoarea tichetelor de activități casnice pierdute, deteriorate sau care nu au fost 
preschimbate în perioada prevăzută la alin. (3) nu se decontează prestatorului casnic. 

 

ART. 8 

(1)  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite tichetele de activităţi 
casnice în format electronic la solicitarea beneficiarului casnic sau în format fizic pe 
hârtie la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. 
(2) Achiziția serviciilor de tipărire şi distribuire a tichetelor de activități casnice pe suport 
de hârtie se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. 
(3) La estimarea valorii contractului de achiziţie publică privind tipărirea şi distribuirea 
tichetelor de activităţi casnice pe suport de hârtie, încheiat potrivit prevederilor alin. (2), 
nu se ia în calcul valoarea nominală a acestora.  
(4)  Valoarea costului de tipărire și distribuire a tichetelor de activități casnice se asigură 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
(5) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă virează unităţii emitente a 
tichetelor de activităţi casnice costul aferent tipării acestora în contul deschis la 
Trezoreria Statului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare .  
(6) Sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice achiziționate de 
către beneficiarii casnici se gestionează de către agențiile pentru ocuparea forței de 
muncă în conturi distincte de disponibil deschise în acest scop la unitățile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului. 



(7) Conturile distincte de disponibil prevăzute la alin. (6) se deschide la unităţile 
Trezoreriei Statului la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.(8) În 
conturile distincte de disponibil deschise potrivit prevederilor alin. (7) se încasează sume 
prin virament bancar sau sume încasate în numerar prin casieriile proprii ale agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă care se depun de către acestea în prima zi lucrătoare de 
la încasare. 
(9) Din conturile distincte de disponibil deschise potrivit prevederilor alin. (7) agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă pot ridica sume în numerar în vederea achitării în 
numerar a sumelor către prestatorii casnici sau pot dispune plăţi pe bază de ordin de 
plată pe destinaţiile stabilite prin prezenta lege. 
(10)Sumele rămase neutilizate în conturile prevăzute la alin. (7) se reportează la sfârşitul 
anului în vederea utilizării acestora în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  
(11) Sumele rămase neutilizate în conturile prevăzute la alin. (7), după expirarea 
perioadei prevăzute la art. 7 alin. (3) şi art. 7 alin. (9), se virează în termen de 30 zile 
lucrătoare de la expirarea acestui termen, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de 
muncă în contul corespunzător de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj. 
 
Art. 9  

(1) Pentru veniturile realizate din desfășurarea activității prestatorul casnic datorează 
impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale, în cotele prevăzute la art. 64 
alin.(1) şi art.138, lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(2) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit, este 50% din valoarea nominală 
a tichetului de activități casnice. 

(3) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
baza de calcul pentru cota contribuției de asigurări sociale este 50% din valoarea 
nominală a tichetului de activități casnice. 

(4)  

(5) Obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) se calculează şi se rețin din contravaloarea 
aferentă tichetelor de activităţi casnice preschimbate în termenul prevăzut la art. 7 alin. 
(5), se plătesc, în numele prestatorilor casnici, de către agențiile pentru ocuparea forței 
de muncă începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare lunii în care 
tichetele de activităţi casnice au fost preschimbate şi se declară prin “Declaraţia privind 
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a 
persoanelor asigurate“, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare și  Pentru a dobândi calitatea de asigurat în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, prestatorul casnic are posibilitatea de a se 
asigura opţional potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(6) Plata contribuției de asigurări sociale, calculată conform alin. (3),  efectuată potrivit 
alin. (4), şi conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. 

(7) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) şi art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, 
cu modificările şi completările ulterioare, prestatorii casnici nu pot dispune asupra 
destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent 
contravalorii tichetelor de activităţi casnice preschimbate pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. 

 

 

 



Art. 10  

(1) Beneficiarii casnici care au achiziționat și utilizat într-un an calendaristic un număr de 
cel puțin 600 de tichete de activități casnice pot beneficia gratuit, la cerere, în anul 
următor, de 50 de tichete de activități casnice. 

(2) Tichetele de activităţi casnice prevăzute la alin. (1) acordate beneficiarilor casnici nu 
generează  venit impozabil pentru beneficiarii casnici şi nu se includ în baza de calcul la 
verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare.  

(3) Pentru remuneraţia plătită prestatorului casnic sub formă de tichete de activități 
casnice, beneficiarul casnic nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută 
de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.11 

(1) ngajatorii prevăzuţi la art. 3 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de 

valoare, denumiţi în continuare angajatori, pot acorda salariaţilor proprii sub formă de 

primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice, 

suportând valoarea nominală a acestora. 

(2) Tichetele de activităţi casnice se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această 

destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din 

domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de 

venituri şi cheltuieli aprobat, după caz. 

(3) Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu 

este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc de comun acord 

numărul de tichete de activităţi casnice şi frecvenţa acordării acestora. 

(4) Eliberarea tichetelor de activităţi casnice pentru angajatori se realizează de către 
agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora aceștia își au sediul/sediul social 
sau punctul de lucru potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 

(5) Tichetele de activităţi casnice achiziţionate de angajatori se emit de către Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu indicarea numelui, prenumelui şi codului 
numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de activităţi 
casnice, în calitate de beneficiar casnic. 

(6) Salariaţii care au calitatea de beneficiari casnici datorează impozit pe venit, prevăzut 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (7) 
Angajatorii care achiziţionează şi acordă într-un an calendaristic un număr de cel puţin 
600 de tichete de activităţi casnice pentru acelaşi salariat pot beneficia gratuit, la 
cerere, în anul următor, de un număr de 50 de tichete de activităţi casnice înmulţit cu 
numărul salariaţilor pentru care au achiziţionat şi acordat cel puţin 600 de tichete de 
activităţi casnice în anul anterior. 

(8) Tichetele de activităţi casnice de care beneficiază angajatorii potrivit alin. (7) pot fi 
acordate oricărui salariat sub formă de primă sau bonus, în condiţiile prevederilor alin. 
(5).  

 (9) Prin derogare de la art. 2202 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru tichetele de activităţi casnice acordate 
potrivit alin.(1) angajatorii nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă. 
 



Art. 12 Tichetele de activități casnice prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (7) se 
acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinație. 
 

Art. 13 

(1) În scopul implementării prezentei legi, Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale 
înființează, până la data de 1 ianuarie 2024, Platforma electronică de evidenţă a 
desfășurării activităților casnice. 
(2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă gestionează Platforma 
electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice. 

(3) Prin intermediul platformei prevăzute la alin.(2) se asigură: 

a) înregistrarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a datelor și 
informațiilor privind beneficiarii casnici și prestatorii casnici; 

b) evidența, calcularea,  centralizarea, reţinerea și plata obligațiilor fiscale prevăzute la 
art.9 alin.(1); 

c) achiziția, plata și distribuirea tichetelor de activități casnice emise ; 

d) evidența tichetelor de activități casnice achiziționate de beneficiarii casnici și 
preschimbate de prestatorii casnici. 

 
Art.14 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziție  
beneficiarilor casnici, în vederea achiziționării, tichete de activități casnice, prin 
agențiile pentru ocuparea forței de muncă, prin punctele de acces ale furnizorului de 
serviciu universal sau prin intermediul Platformei electronice de evidenţă a desfășurării 
activităților casnice, ce va fi accesibilă de pe dispozitive diferite.  
 
Art.15 
(1) Persoanele care obţin venituri în calitate de prestatori casnici se consideră că nu 
realizează venituri potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) şi    
alin. (3) lit. b), art. 44 lit. b) şi art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii de venit minim garantat 
pot fi prestatori casnici, fără a le fi afectat dreptul stabilit la venitul minim garantat. 

 

 
Art. 16 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispoziţiilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 
abrogare a Directivei 95/46/CE precum și cu respectarea legislaţiei de punere în aplicare 
a acestuia. 

 

Art. 17 În timpul desfășurării activității casnice, atât prestatorul casnic, cât și 
beneficiarul casnic răspund, potrivit prevederilor legale, pentru vătămările și/sau 
prejudiciile cauzate. 

 



Art. 18 Litigiile între beneficiarul casnic și prestatorul casni nerezolvate pe cale amiabilă 
se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află 
domiciliul prestatorului casnic. 
 
Art. 19 În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Muncii și Solidarităţii Sociale elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 
ART. 20 Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepția 
art. 13 alin. (1) și art. 19. 


