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REFERAT DE APROBARE 

 
 

La data de 18 iulie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 
implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, 
decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi 
acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate 
retehnologizării IMM-urilor (Ordonanța de urgență nr. 113/2022), act normativ prin 
care a fost instituită, printre altele, măsura de acordare a tichetelor sociale pe 
suport electronic pentru nou-născuţi. 

Potrivit Ordonanței de urgență nr.113/2022 tichetul social pe suport electronic 
pentru nou-născuţi reprezintă un bilet de valoare pe suport electronic, care se acordă 
pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarităţii materiale de bază, respectiv 
lipsa produselor de îngrijire a nou-născutului, pentru următoarele categorii de 
persoane: 

a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul 
la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru 
susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de 
trei luni de la naşterea copilului; 

d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale 
calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în 
situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de 
autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui 
referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ; 

e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot 
beneficia de drepturile civile; 

f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei 
luni de la naşterea copilului; 

g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat 
din Ucraina. 
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Conform prevederilor art.4 alin.(7) și (8) din actul normativ mai sus menționat, 
tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi se emit numai de unităţile 
emitente care desfăşoară această activitate în baza autorizaţiei de funcţionare, 
acordată de Ministerul Finanţelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului 
finanţelor. 

Potrivit art.4 alin. (12) din Ordonanța de urgență nr. 113/2022, în situaţia în care un 
operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de 
valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din fonduri europene nerambursabile, 
nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de lege şi pentru 
emiterea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi. 

Conform art. 8 din Ordonanța de urgență nr. 113/2022, componenţa şi procedura de 
lucru ale comisiei care poate dispune măsura suspendării/retragerii, după caz, a 
autorizaţiei de funcţionare acordată unităţilor emitente, precum și competența 
echipei  de specialiști care este abilitată să constate situațiile prevăzute de lege în 
care pot fi dispuse măsurile anterior menționate, se aprobă prin ordin al ministrului 
finanţelor. 

Prezentul proiect de ordin reglementează următoarele aspecte principale: 

 autorizarea unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru 
nou-născuţi de către Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii 
cu reglementări specifice; 

 în situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, 
aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport 
electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare 
pentru emiterea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuţi. Societatea 
are însă obligația ca, înaintea începerii activității, să notifice Ministerului Finanţelor 
cu privire la intenția de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de 
tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi; 

 termenul de valabilitate a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de 
tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, obținută în urma notificării, 
este același cu cel al autorizației de funcţionare ca unitate emitentă de tichete 
sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru care a fost parcursă procedura 
de autorizare; 

 în situația operatorilor economici care solicită autorizație de funcționare ca 
unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, dar nu 
dețin autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport 
electronic pentru mese calde, aceștia parcurg procedura de autorizare, iar termenul 
de valabilitate a autorizației este de 2 ani; 

  termenul în care unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic 
pentru nou-născuţi pot solicita reautorizarea, este cu cel puțin  45 de zile 
calendaristice înainte de data expirării autorizației; 

 criteriile avute în vedere la autorizarea operatorilor economici ca unități 
emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, dintre care 
menționăm: 

•  dovada faptului că operatorii economici funcționează legal pe teritoriul României 
precum și a faptului că au prevăzut în actul de înființare ca obiect de activitate 
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operaţiunile privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic 
pentru nou-născuţi, având cod CAEN 6612 - "Activităţi de intermediere a tranzacţiilor 
financiare”; 

•  deținerea de către operatorul economic, care solicită autorizație de funcționare ca 
unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi a unui 
nivel minim al capitalului social sau capital de dotare, după caz, subscris și vărsat, 
respectiv, echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, cu precizarea că se ia 
în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a 
capitalului social; 

•  în cazul operatorilor economici care dețin autorizație de funcționare pentru 
emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare sau tichete sociale, după 
caz și solicită autorizație de funcționare pentru emiterea de tichete sociale pe suport 
electronic pentru nou-născuţi, condiţia referitoare la existenţa unei valori minime a 
capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, prevăzută de prezentul 
proiect se aplică cumulativ cu valoarea minimă prevăzută pentru unitățile emitente 
de tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de 
vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru 
mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și 
respectiv tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese 
calde, după caz; 

•  dispunerea de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna 
funcționare a sistemului tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi. 

       situațiile în care operatorii economici solicitanți nu pot fi autorizați ca unități 
emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, respectiv atunci 
când acestia înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat sau când 
există înregistrate fapte în cazierul fiscal al operatorului economic 
administratorului/directorului economic şi/sau financiar; 

 situațiile în care o autorizație de funcționare emisă în favoarea unei unități 
emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, poate fi 
modificată sau completată, precum și termenul în care sunt obligate unitățile 
emitente să solicite modificarea autorizației de funcționare; 

 posibilitatea ca Ministerul Finanțelor, prin Comisia pentru autorizarea 
operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice să dispună măsura de 
suspendare/retragere, după caz, a autorizației de funcționare a unităților emitente 
de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, inclusiv în situația în care 
unitatea emitentă nu face dovada îndeplinirii condiției referitoare la existenţa unei 
valori minime a capitalului social în termenul stabilit prin prezentul proiect de ordin; 

 documentele pe care operatorii economici trebuie să le depună, în vederea 
obținerii autorizației de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport 
electronic pentru nou-născuţi; 

 componența echipei de specialiști care: 

- verifică faptic îndeplinirea criteriilor de autorizare, prin deplasarea acestora la 
locația unde urmează să se desfășoare activitatea 

- efectuează controlul care vizează constatarea existenței/inexistenței situațiilor în 
care se impune suspendarea/retragerea autorizației de funcționare; 
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 procedura de notificare a intenției de a obține autorizației de funcționare ca 
unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi. 

Potrivit acestei proceduri, operatorul economic care deține autorizație de 
funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese 
calde, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete 
sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, după transmiterea către direcţia de 
specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din 
cadrul Ministerului Finanţelor, a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de 
documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de autorizare prevăzute de ordin. 

Având în vedere faptul că, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 113/2022, 
în această situație, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare, echipa de 
specialiști nu se va deplasa la locația unde operatorul economic urmează să își 
desfășoare activitatea. Astfel, unitatea emitentă dovedește îndeplinirea criteriului 
referitor la asigurarea ansamblului de măsuri de securitate prevăzut de ordin, prin 
depunerea unei declarații pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al 
unității emitente. 

Având în vedere cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de Ordin pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor 
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 Criteriilor referitoare la autorizarea 
funcţionării unităţilor emitente de tichete, pe care îl supunem spre aprobare.  

 


