
Document care conține date cu caracter personal 

 

MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generala Regională a Finan
Publice Galați 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea
 

 În Monitorul Oficial
reglementarea activităţii
  
 Activitatea casnică
un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei 
persoane singure, în calitate de beneficiar casnic; activitatea casnică nu este efectuată în 
scop comercial şi nu se 
Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de 
croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, 
supraveghere a beneficiarului casnic d
 Pot fi remunerate prin 
persoanele care exercită
dispoziţiilor Legii nr. 167/2014
În această situaţie, beneficiar
urmă fiind beneficiar al
 Tichet de activităţi
desfăşurate de către prestatorul
Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic.

Prevederi pentru beneficiari casnici
  Între prestatorul
acordul de voinţă al părţilor,
casnice. 
Beneficiarul casnic şi prestatorul
sau a volumului de muncă.
Plata prestatorului casnic
activităţi casnice. 
  Durata zilnică a
depăşi 12 ore, respectiv
ani. 
  Valoarea minimă
legi, pentru ca un prestator
asigurări sociale de stat
activităţi casnice, dar nu
ţară garantat în plată. 
 
 Tichetul de activităţi
- de la oricare dintre agenţiile
Bucureşti; 
-de la furnizorul de serviciu
13/2013 privind serviciile
187/2013, cu modificările
- sau de pe Platforma electronică
accesibilă online şi/sau 
electronic. 
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PRECIZĂRI PRIVIND TICHETELE CASNICE 
 

Oficial nr. 402/27.04.2022 a fost publicată Legea 
activităţii prestatorului casnic, cu principalele prevederi:

Activitatea casnică reprezintă activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de 
un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei 
persoane singure, în calitate de beneficiar casnic; activitatea casnică nu este efectuată în 

 efectuează în beneficiul unor terţi.  
Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de 
croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, 
supraveghere a beneficiarului casnic dependent. 

 tichete de activităţi casnice şi activităţile desfăşurate
exercită ocazional profesia de bonă, reglementată potrivit

167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. 
beneficiar casnic este reprezentantul legal al copilului,

al serviciilor prestate. 
activităţi casnice - bon valoric destinat remunerării 

prestatorul casnic. 
Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic.

Prevederi pentru beneficiari casnici-persoane fizice
prestatorul casnic şi beneficiarul casnic se stabileşte un 

părţilor, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării

prestatorul casnic convin asupra activităţilor şi a
muncă. 
casnic se face conform dispoziţiilor prezentei legi,

a prestării activităţilor casnice pentru un beneficiar
respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă

minimă a contribuţiei lunare, calculată potrivit dispoziţiilor
prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat

stat (CAS), este contribuţia aferentă a minimum 85
nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului

activităţi casnice se poate achiziţiona: 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene

serviciu universal, astfel cum este definit la art. 2
serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări

modificările şi completările ulterioare; 
electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor
 prin intermediul unei aplicaţii mobile, de pe orice

protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 111/2022 privind 
prevederi: 

activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de 
un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei 
persoane singure, în calitate de beneficiar casnic; activitatea casnică nu este efectuată în 

Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de 
croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, 

desfăşurate de 
potrivit 

  
copilului, acesta din 

activităţilor casnice 

Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic. 
persoane fizice 

 raport juridic prin 
prestării activităţilor 

a numărului de ore 

legi, cu tichete de 

beneficiar casnic nu poate 
cuprinsă între 16 şi 18 

dispoziţiilor prezentei 
asigurat în sistemul de 

85 de tichete de 
salariului minim brut pe 

judeţene şi a municipiului 

2 pct. 24 din OUG 
completări prin Legea nr. 

activităţilor casnice, care este 
orice dispozitiv 
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  Modelul tichetului de activităţi casnice se stabileşte prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
 Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi 
actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
  Tichetele de activităţi casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru 
achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale 
cărui date sunt completate pe acestea, conform art. 5 alin. (2) lit. g). 
  Tichetele de activităţi casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul 
casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după 
caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin 
Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice. 
  Plata în contul bancar indicat de către prestatorul casnic se face în maximum 5 
zile de la data solicitării preschimbării, potrivit dispoziţiilor alin. (3). 
    (5) Contravaloarea plătită la fiecare preschimbare în bani a tichetelor de activităţi 
casnice, conform alin. (3), de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau 
furnizorul de serviciu universal este egală cu rezultatul înmulţirii numărului de tichete de 
activităţi casnice cu valoarea nominală a acestora prevăzută la alin. (1), din care se scade 
valoarea impozitului pe venit, calculat conform art. 9 alin. (2), şi valoarea contribuţiei de 
asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat şi calculată conform art. 9 
alin. (3) al art.7 din prezentul act normativ. 
  La achiziţia tichetelor de activităţi casnice, beneficiarul casnic suportă doar 
valoarea nominală a acestora,costul de tipărire şi de distribuire fiind suportat de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
  Beneficiarul casnic are obligaţia de a valorifica tichetele de activităţi casnice în 
termen de 12 luni de la data achiziţionării acestora. 
      Beneficiarul casnic are posibilitatea de a returna tichetele de activităţi casnice 
achiziţionate şi neutilizate în 30 de zile de la împlinirea termenului de 12 luni de la data 
achiziţionării acestora, 
primind valoarea nominală a acestora din care se scade, în situaţia tichetelor de activităţi 
casnice emise în format fizic, pe suport hârtie, costul suportat de Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă cu tipărirea şi distribuirea acestora. 
  Valoarea tichetelor de activităţi casnice pierdute, deteriorate sau nereturnate în 
perioada legală nu se restituie beneficiarului casnic. 
  Valoarea tichetelor de activităţi casnice pierdute, deteriorate sau care nu au fost 
preschimbate în perioada legală  nu se decontează prestatorului casnic. 
 
  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite tichetele de activităţi 
casnice în format electronic, la solicitarea beneficiarului casnic, sau în format fizic, pe 
suport hârtie, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă. 
 Sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice achiziţionate 
de către beneficiarii casnici se gestionează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de 
muncă în conturi distincte de disponibil deschise în acest scop la unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului. 
Conturile distincte de disponibil se deschid la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea 
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă. 
Din conturile distincte de disponibil 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. 
 
 Pentru veniturile realizate din desfăşurarea activităţilor casnice, prestatorul casnic 
datorează impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale (CAS), în cotele prevăzute 
la art. 64 alin. (1) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe 
venit este 50% din valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice. 
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  Prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, baza de calcul pentru cota CAS este 50% din 
valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice. 
  Obligaţiile fiscale prevăzute mai sus se calculează şi se reţin din contravaloarea 
aferentă tichetelor de activităţi casnice preschimbate în termenul legal ,se plătesc, în 
numele prestatorilor casnici, de către agenţiile pentru ocuparea forţei 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 D112"Declaraţia privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate". 
 
  În situaţia în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate, acesta dobândeşte calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei, şi are 
dreptul la pachetul de servicii medicale de bază, prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la 
data la care a solicitat preschimbarea a cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice. 
Menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin 
preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activităţi casnice, lunar. 
  Plata CAS, în condiţiile prezentei legi, conferă prestatorului casnic calitatea de 
asigurat în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
  Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) şi art. 1231 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 şi nici pentru acordarea de burse private. 
 
      Beneficiarii casnici care au achiziţionat şi utilizat într-un an calendaristic un număr 
de cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice pot beneficia gratuit, la cerere, în anul 
următor, de 75 de tichete de activităţi casnice. 
Tichetele de activităţi casnice acordate gratuit 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 
şi completările ulterioare. 
  Prin derogare de la art. 2202 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru remuneraţia plătită prestatorului casnic, beneficiarul 
casnic nu datorează contribuţia asigurătoare pentru muncă(CAM). 
 

Prevederi pentru angajatori 
 Angajatorii prevăzuţi la art. 3 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pot acorda angajaţilor proprii sub formă 
de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice, 
suportând valoarea nominală a acestora. 
Acordarea tichetelor de activităţi casnice se face 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. 
 Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu 
este constituit un sindicat, cu reprezentanţii angajaţilor, stabilesc de comun acord 
numărul de tichete de activităţi casnice şi frecvenţa acordării acestora. 
  Eliberarea tichetelor de activităţi casnice pentru angajatori se realizează de către 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora aceştia îşi au sediul/sediul social 
sau punctul de lucru, potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 Angajaţii care au calitatea de beneficiari casnici datorează impozit pe venit pentru 
sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice primite potrivit 
regulilor prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, după caz. 
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  Prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) lit. ş) şi art. 157 alin. (1) lit. ţ) din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, angajaţii care au calitatea 
de beneficiari casnici nu datorează contribuţii sociale obligatorii pentru sumele 
reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice. 
  Angajatorii care achiziţionează şi acordă într-un an calendaristic un număr de cel 
puţin 600 de tichete de activităţi casnice pentru acelaşi angajat pot beneficia gratuit, la 
cerere, în anul următor, de un număr de 50 de tichete de activităţi casnice înmulţit cu 
numărul angajaţilor pentru care au achiziţionat şi acordat cel puţin 600 de tichete de 
activităţi casnice în anul anterior. 
Tichetele de activităţi casnice de care beneficiază gratuit angajatorii pot fi acordate 
oricărui angajat sub formă de primă sau bonus, cu precizarea numelui, prenumelui şi 
codului numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de 
activităţi casnice, în calitate de beneficiar casnic. 
  Prin derogare de la art. 2202 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru tichetele de activităţi casnice acordate angajatorii nu 
datorează contribuţia asigurătoare pentru muncă(CAM). 
 
 În scopul aplicării dispoziţiilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale înfiinţează, până la data de 1 ianuarie 2024, Platforma electronică de evidenţă a 
desfăşurării activităţilor casnice, care va fi gestionată de Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă.  
 Persoanele care obţin venituri în calitate de prestatori casnici se consideră că nu 
realizează venituri în sensul prevăzut la art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. 
(3) lit. b), art. 44 lit. b) şi la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  Beneficiarii de venit minim garantat, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi prestatori casnici, 
fără ca veniturile obţinute ca urmare a preschimbării tichetelor de activităţi casnice să le 
fie luate în considerare la stabilirea şi acordarea dreptului la venitul minim garantat. 
 
 În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele 
metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 

Modificări ale Legii 95/2006: 
 

 Art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
-se introduc în categoria persoanelor care  beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei 
și prestatorii casnici care utilizează şi preschimbă în bani, potrivit legii, cel puţin 85 de 
tichete de activităţi casnice, lunar.; 
-prestatorii casnici care utilizează şi preschimbă în bani, potrivit legii, cel puţin 85 de 
tichete de activităţi casnice, lunar, nu pot avea la rândul lor coasiguraţi. 
      Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepţia art. 13 alin. 
(1) şi art. 17, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

  Bdul Independenței nr. 24, 

Focșani 

 Tel :  +40 237.236.600 

 Fax : +40 236.21.72.66 

  e-mail :               
 ajfp.vrancea@anaf.ro  


