
 
 

Procedura de acordare a tichetelor de masă  

potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 
 

  

 Având în vedere Decizia nr. 4/14.06.2022 privind încheierea privind aprobarea procedurile de 

încheiere a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea unor activități necesare unei 

comune  în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale 

între Filiala Județeană Timiș a ACoR și comuna/comunele membre,  

 Urmărind și respectând recomandările Curții de Conturi a României – Camera de Conturi 

Timiș, care vizează aspecte cu privire la personalul solicitat prin cooperare, 

 Ținând cont de că condițiile de bază de muncă și de angajare referitoare la durata timpului de 

lucru, munca suplimentară, repausul zilnic și săptămânal, munca de noapte, concediile și sărbătorile 

legale și salarizarea aplicabile salariaților Filialei Județene Timiș a A.Co.R. sunt, pe durata derulării 

activității în baza Acordului de cooperare, cel puțin acelea care s-ar aplica salariaților în cazul în care 

aceștia ar fi fost recrutați direct de către Unitatea administrativ-teritorială semnatară pentru a ocupa 

același loc de muncă; toate condițiile de bază de muncă și de angajare stabilite prin legislație, 

regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și prin orice alte reglementări 

specifice aplicabile comunei semnatare sunt aplicabile în mod direct și salariaților Filialei  pe durata 

activității în baza Acordului de cooperare, cu respectarea prevederilor cuprinse în art. 92 din Legea nr. 

53/2003, republicată1, 

 Raportându-ne la prevederile Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, 

 vă punem în vedere câteva aspecte legate de acordarea tichetelor de masă: 

 

1. Filiala Județeană Timiș a Asociației Comunelor este o o entitate cu personalitate juridică de 

drept privat, drept urmare nu ne putem raporta la prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu privire la indemnizația de hrană, vom 

echivala contravaloarea indemnizației de hrană cu contravaloarea tichetelor de masă ce se pot 

acorda într-o lună, și ne vom raporta la Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 

valoare, raportându-ne la art. 3 lit. f. 

2. Personalul solicitat prin cooperare, care își desfășoară activitatea la primăria comunei 

solicitante, are dreptul la acordarea unor tichete de masă ca alocaţie individuală de hrană, 

utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare. 

3. Tichetele de masă vor fi acordate doar la comunicarea primăriei din comuna solicitantă de 

personal prin cooperare. 

4. Solicitarea va fi adresată Filialei, în urma aprobării acordării tichetelor de masă prin Hotărâre a 

Consiliului Local, justificând necesitatea și oportunitatea acordării acestora, cât și sursa de 

finanțare a sumelor necesare, sume ce vor fi  incluse în contribuția lunară rezultată din 

derularea Acordului de cooperare.. 

5. În lipsa Hotărârii Consiliului Local de aprobare a acordării de tichete ce urmează a fi e masă 

personalului prin cooperare NU vom putea proceda la acordarea tichetelor de masă. 

 

1 (1) Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca 

și ceilalți salariați ai acestuia. 

(2) Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și 

de muncă, cu excepția situației în care prin contractul de punere la dispoziție dotarea este în sarcina agentului 

de muncă temporară. 



6. Costurile legate de contravaloarea nominală a biletelor de valoare distribuite angajaţilor, cât şi 

costul emiterii suportului electronic se achită de Filială, urmând ca aceste costuri să fie incluse 

în contribuția lunară aferentă comunei. 

7. Valoarea tichetelor de masă va fi transferată lunar personalului prin cooperare de către 

EDENRED, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, 

conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul. 

8. Personalul Filialei prin cooperare va utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu 

numărul de zile lucrate. 

9. Valoarea lunară a tichetelor de masă acordate personalului Filialei prin cooperare va fi de 346 

de lei, urmând ca valoarea unui tichet de masă să fie individualizată raportându-ne la zilele 

lucrate din luna aferentă. 

10. Aceeași procedură, prezentată mai sus, se va aplica și în cazul voucherelor de vacanță, fiind 

necesară o Hotărâre de Consiliu Local care să justifice aprobarea acordării acestora, și care 

să însoțească o adresă de solicitare a acordării voucherelor de vacanță către Filiala 

Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România. 

11. Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, 

naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului.  
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