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Către: Octavian ARMAȘU 

Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 

 

Copie: Dumitru ALAIBA, 

Ministru al Economiei 

 

Nr. 01 din 16 ianuarie 2023 

 

Ref.: Aplicarea Legii 209/2022 pentru modificarea Legii 114/2012 în privința emitenților tichetelor de masă 

 

Stimați Domni, 

În contextul aprobării, prin Legea 209/2022, a modificărilor la Legea 114/2012, care a avut scop transpunerea 
Directivei PSD2, a apărut o situație ce necesită atenția Dumneavoastră în vederea clarificării acesteia, după cum 
urmează: 

Legea 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică prevedea, în versiunea sa de până la ajustare, 
o exceptare de la prevederile sale pentru serviciile prestate în baza anumitor instrumente/dispozitive, inclusiv 
valori monetare stocate pe instrumente preplătite cu scop predeterminat, care pot fi folosite doar într-un mod 
limitat, cum ar fi, de exemplu, tichetele de masă pe suport electronic. 

Prin Legea nr.209/2022, care transpune Directiva PSD2 și modifică Legea nr.114/2012, s-au adus amendamente 
categoriilor de servicii exceptate și s-a introdus obligația de notificare a unora dintre aceste servicii către Banca 
Națională a Moldovei.  

Prevederile pe care le supunem atenției dumneavoastră sunt art.2 alin.(2) pct.11), art.21 și art.22 din Legea 
nr.114/2012 în forma aprobată prin Legea 209/2022, după cum urmează: 

”Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii 

... 

 (2) Prevederile capitolelor II, III, III1, IV, V, VI, VII, VIII și IX nu se aplică: 

... 

11) serviciilor prestate în baza anumitor instrumente/dispozitive, inclusiv valori monetare stocate pe instrumente preplătite cu 

scop predeterminat, care pot fi folosite doar într-un mod limitat și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 

a) îi permit titularului instrumentului/dispozitivului respectiv să obțină bunuri sau servicii comercializate cu amănuntul 

doar în încăperile emitentului instrumentului/dispozitivului sau în cadrul unei rețele limitate de comercianți și/sau de prestatori 

de servicii în temeiul unui acord comercial direct cu un emitent profesionist de instrumente/dispozitive; 

b) pot fi utilizate doar pentru obținerea unei game limitate de bunuri sau servicii care sunt interdependente direct din 

punct de vedere funcțional; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L2366
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133297&lang=ro
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c) sunt valabile doar în Republica Moldova, sunt furnizate la solicitarea unei entități private sau a unei entități din 

sectorul public și reglementate de o autoritate publică în scopuri sociale sau fiscale pentru a obține bunuri sau servicii specifice 

de la furnizorii care au un acord comercial cu emitentul instrumentului/dispozitivului;..”. 

”Articolul 21. Procedura de notificare înainte de începerea unor activități 

(1) Persoanele care intenționează să desfășoare oricare dintre activitățile care se încadrează în prevederile art. 2 alin. 

(2) pct. 10)–12) și 15) încep activitatea doar după notificarea Băncii Naționale a Moldovei privind inițierea activității respective. 

(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1), persoanele respective transmit Băncii Naționale a Moldovei o notificare 

care să conțină informații privind denumirea persoanei, adresa sediului/domiciliului, precum și descrierea detaliată a servic iilor 

care urmează a fi oferite, însoțită de documente și informații relevante în acest sens, specificând excepția, indicată la art. 2 

alin. (2) pct. 10)–12) sau 15, în temeiul căreia se consideră că se va desfășură activitatea. 

(3) În cazul în care din informațiile prezentate se constată că persoana intenționează să desfășoare o altă activitate 

decât cea indicată și care nu este supusă licențierii sau să desfășoare o activitate supusă licențierii, Banca Națională a Moldovei 

informează în termen rezonabil persoana despre aceasta, iar în cazul necesității licențierii activității respective, informează și 

agentul constatator relevant. 

(4) Lista persoanelor a căror activitate este încadrată în prevederile art. 2 alin. (2) pct. 10)–12) și 15 se face publică 

printr-un registru ținut de Banca Națională a Moldovei. Registrul include informații privind denumirea persoanei, adresa și 

excepția în temeiul căreia se desfășoară activitatea respectivă. 

(5) În cazul în care persoanele indicate la alin. (1) din prezentul articol desfășoară activitățile menționate la art. 2 alin. 

(2) pct. 10)–12) și 15) fără notificarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei, acestea sunt pasibile de răspundere 

contravențională în conformitate cu art. 2932 alin. (1) din Codul contravențional nr. 218/2008.” 

”Articolul 22. Desfășurarea activității și notificarea în cazul unor servicii de plată exceptate 

(1) Persoanele care desfășoară oricare dintre activitățile menționate la art. 2 alin. (2) pct. 11) lit. a) și/sau b) transmit  

Băncii Naționale a Moldovei, în termen de 60 de zile după finalizarea perioadei de gestiune, o notificare care să conțină 

documente și informații ce demonstrează încadrarea activității în prevederile art. 2 alin. (2) pct. 11) lit. a) și/sau b), precum și 

că valoarea totală a operațiunilor de plată executate în perioada de gestiune nu depășește limita de 20000000 de lei. 

(2) Persoanele care desfășoară oricare dintre activitățile menționate la art. 2 alin. (2) pct. 11) lit. a) și/sau b) notifică  

neîntârziat Banca Națională a Moldovei, conform cerințelor și procedurii stabilite în actele normative ale acesteia, dacă 

valoarea totală a operațiunilor de plată executate până la finalizarea perioadei de gestiune depășește suma de 20000000 de 

lei. 

(3) Banca Națională a Moldovei examinează, conform cerințelor și procedurii stabilite în actele normative ale acesteia, 

în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1) sau (2) din prezentul articol, dacă activitatea 

entității care desfășoară oricare dintre activitățile menționate la art. 2 alin. (2) pct. 11) lit. a) și/sau b) urmează a fi continuată 

doar cu condiția licențierii sau poate fi continuată ca o activitate exceptată de licențiere. Banca Națională a Moldovei comunică 

opinia sa persoanei, precum și, după caz, autorității responsabile de constatarea și sancționarea faptelor prevăzute la art. 

2932 alin. (1) din Codul contravențional nr. 218/2008.” 

Referitor la prevederile art.2 alin.(2) pct.11, art.21 și art.22, dorim să ne ajutați cu o clarificare în ceea ce privește 
aplicabilitatea acestora la activitatea de emitere a tichetelor de masă. 
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Astfel, în înțelegerea noastră, activitatea emitenților de tichete de masă ar fi încadrată la lit.c) din art.2 alin.(2) 
pct.11) în redacția nouă.  Aceasta pentru că tichetele reprezintă valori monetare stocate pe instrumente preplătite 
cu scop predeterminat, care pot fi folosite doar într-un mod limitat și care întrunesc următoarele condiții prevăzute 
pentru a fi exceptate: 

• Tichetele de masă sunt valabile doar în Republica Moldova, nu pot fi folosite în alte țări 

• Emiterea tichetelor se realizează la solicitarea unui angajator, persoană juridică; 

• Tichetele sunt reglementate de Legea nr.166/2017, în scopuri sociale – tichetele reprezentând o alocație 
individuală de hrană primită de angajați, conform art.3 alin.(1) din Legea nr.166/2017, și au un regim fiscal 
aparte, stabilit prin art.7 din aceeași lege; 

• Tichetele pot fi folosite doar în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de 
alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul. 
 

Celelalte situații de exceptare, prevăzute la lit.a) și b) din art.2 alin.(2) pct.11, nu răspund decât parțial condițiilor 
de emitere și utilizare a tichetelor și nu pot fi considerate ca fiind aplicabile acestora, deoarece: 
- Lit.a) din art.2 alin.(2) pct.11 se referă la instrumentul/dispozitivul care permite titularului său să obțină bunuri 

sau servicii comercializate cu amănuntul doar în încăperile emitentului instrumentului/dispozitivului sau în cadrul 
unei rețele limitate de comercianți și/sau de prestatori de servicii în temeiul unui acord comercial direct cu un 
emitent profesionist de instrumente/dispozitive. 

Sub acest aspect, rugăm să observați că tichetele nu se folosesc în locațiile operatorilor emitenți de tichete 
și nici în cadrul unor rețele limitate de comercianți. În cazul tichetelor, legea prevede o destinație specifică 
a utilizării lor, însă nu poate fi vorba de o rețea limitată. Rețelele de comercianți care acceptă tichete sunt 
în continuă creștere. 

În plus, instrumentele prevăzute la lit.a) pot fi emise și la cererea unei persoane fizice, care va avea calitatea 
de consumator în raport cu emitentul (de exemplu, un card de carburant, cardurile de membru, cardurile 
pentru transportul public, tichetele de parcare, etc.) și nu au nicio limită de utilizare la teritoriul Moldovei, 
ca în cazul tichetelor.  

În plus, conform Legii nr.166/2017, tichetele pot fi emise doar la cererea unui angajator (entitate publică 
sau privată), astfel că, din aceste puncte de vedere, tichetele nu se încadrează la excepția de la lit.a), ci la 
lit.c). 

- Lit.b) din art.2 alin.(2) pct.11 se referă la instrumente care pot fi utilizate doar pentru obținerea unei game 
limitate de bunuri sau servicii care sunt interdependente direct din punct de vedere funcțional.  

 

Rugăm să observați că, la fel ca la lit.a), instrumentele prevăzute la lit.b) pot fi emise și la cererea unei 
persoane fizice și nici nu sunt restricționate la teritoriul țării. În plus, bunurile care se pot cumpăra trebuie 
să  fie interdependente din punct de vedere funcțional, ceea ce nu este aplicabil în cazul produselor care 
se cumpără cu tichetele. Legea nr.166/2017 nu prevede astfel de condiții de interdependență funcțională 
pentru produsele alimentare și nici nu ar fi posibil, prin natura acestora.   

Un alt aspect cu privire la care vă rugăm să ne oferiți clarificări se referă la notificarea pe care operatorii de servicii 
exceptate trebuie să o facă Băncii Naționale a Moldovei. 

Din coroborarea art.21 și art.22 introduse prin redacția nouă, obligația de notificare revine operatorilor de servicii 
exceptate de la lit.a), respectiv lit.b) din art.2 alin.(2) pct.11, în funcție de valoarea totală a operațiunilor de plată 
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executate în perioada de gestiune, iar operatorii de servicii exceptate conform lit.c) nu au această obligație de 
notificare, nefiind incluși la art.22. 

În sprijinul interpretării noastre vine și Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 
2009/110/CE şi 2013/36/UE (Directiva PSD2), care a stat la baza adoptării Legii nr.209/2022 și care prevede la 
art.37 alin.(2) că : 

”Statele membre solicită ca prestatorii de servicii care desfășoară oricare dintre activitățile menționate la articolul 
3 litera (k) punctele (i) și (ii), sau care desfășoară ambele activități, pentru care valoarea totală a operațiunilor de 
plată executate în cele 12 luni anterioare depășește suma de 1 milion EUR, să transmită autorităților competente o 
notificare care să conțină o descriere a serviciilor oferite, specificând în temeiul cărei excluderi menționate la 
articolul 3 litera (k) punctele (i) și (ii) se consideră că se efectuează activitatea. 

Pe baza notificării respective, autoritatea competentă ia o decizie motivată corespunzător în temeiul criteriilor 
menționate la articolul 3 litera (k), în cazul în care activitatea nu se califică drept rețea limitată, și informează 

prestatorul de servicii în consecință.” 

Prin urmare, numai furnizorii prevăzuți la art.3 litera (k) punctele (i) și (ii) din Directivă au obligația de a notifica 
autoritățile competente, însă nu și furnizorii de servicii de la lit.(iii) -  
adică de ”instrumente valabile doar într-un singur stat membru, furnizate la solicitarea unei întreprinderi sau a unei 
entități din sectorul public și reglementate de o autoritate publică națională sau regională în anumite scopuri sociale 
sau fiscale pentru a dobândi bunuri sau servicii specifice de la furnizori care au un acord comercial cu emitentul”. 

În România, legislația privind serviciile de plată, adoptată pentru transpunerea PSD2, are chiar o precizare expresă 
privind emiterea tichetelor de masă – a se vedea Legea română nr.209/2019 privind serviciile de plată şi pentru 
modificarea unor acte normative, care încadrează tichetele de masă la excepțiile reglementate conform art.4 
alin.(1) lit.l) și art.105 alin.(2), pentru care nu se prevede vreo obligație de notificare a Băncii Naționale a României: 

”Art.4 

(1) Nu intră în domeniul de aplicare a prezentei legi: 

….l) serviciile iniţiate prin instrumente de plată care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: sunt valabile doar în 
România, sunt furnizate la solicitarea unei entităţi din sectorul public sau privat, sunt reglementate de o autoritate 
publică naţională sau regională în scop social sau fiscal şi pot fi folosite pentru achiziţionarea anumitor bunuri sau 
servicii de la furnizori care au un acord comercial cu emitentul;” 

”Art. 105. Desfăşurarea activităţii în cazul unor servicii de plată exceptate  

(1) Intră sub incidenţa prevederilor art. 4 alin. (1) lit. k) instrumentele de plată care pot fi utilizate exclusiv pentru:  

a) achiziţionarea de bunuri şi servicii comercializate cu amănuntul de emitentul instrumentului de plată;  

b) achiziţionarea de bunuri şi servicii de la un lanţ de comercianţi cu amănuntul care fie operează sub aceeaşi marcă 
cu emitentul, fie au conducere centralizată, metode şi practici de afaceri unitare cu emitentul;  

c) achiziţionarea unui singur tip de bunuri sau servicii ori a unui număr limitat de bunuri sau servicii care sunt 
dependente direct din punct de vedere funcţional.  
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(2) Instrumentele de plată precizate la alin. (1) includ cardurile emise de un comerciant, cardurile de combustibil, 
cardurile de membru, cardurile pentru transportul public, tichetele de parcare, tichetele de masă în măsura în care 
nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l).”  

Nu în ultimul rând,  menționăm că activitatea emitenților de tichete de masă (i.e., ”operare cu tichetele de masă, 
inclusiv de emitere şi de rambursare a valorii acestora”) este reglementată prin lege specială și supusă licențierii 
(Legea nr.166/2017 (art.9)). O eventuală calificare a activității emitenților ca fiind supusă licențierii suplimentare și 
de către Banca Națională a Moldovei (pentru aceeași activitate, doar că din perspectiva de PSP/EME) ar duce, în 
practică, la o dublă supraveghere - situație în care nu ar fi clar care este autoritatea publică decidentă în privința 
funcționării unui operator emitent de tichete.  

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne confirma dacă înțelegerea 
noastră este corectă cu privire la încadrarea activității de emitere a tichetelor de masă în prevederile art.2 alin.(2) 
pct.11) lit.c) și exceptarea operatorilor emitenți de la obligația de notificare a Băncii Naționale a Moldovei 
conform art.21 și art.22 din Legea nr.114/2012, în forma actualizată prin Legea  nr.209/2022. 

În cazul în care este nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm vă stăm la dispoziție pentru detalii, inclusiv în 
cadrul unei eventuale ședințe. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu în calitate de persoană de contact din partea AmCham Moldova 
(veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.  

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

 

Cu respect,  

Mila Malairău  

Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  

 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md  
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