
Ticket Creşa
® 

 
Încurajează revenirea la muncă a salariaţilor 

care au copii mici 
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   Prezenţă internaţională şi locală 

Lider mondial în tichete de servicii preplătite: 

 Activ în 40 de ţări 

 40 milioane de beneficiari 

 Aproape 640 000 companii şi organizaţii client 

 O reţea de 1,4 milioane de parteneri afiliaţi 

 Peste 6 000 de angajaţi 

 

În România, lider naţional în tichete de  servicii 

preplătite: 

 35 000 de companii client 

 1,5 milioane de utilizatori 

 Cea mai mare reţea de parteneri afiliaţi: 60 000 de unităţi 

 Lider de piaţă cu o cotă de 39% 
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Rambursare 
Oferirea soluţiei 

CLIENTI 

Companiile şi instituţiile publice  

pot alege dintr-o gamă de servicii 

simple, eficiente şi personalizate. 

BENEFICIARI 

Apreciază simplitatea şi confortul 

utilizării cardurilor sau a tichetelor de 

servicii, care le îmbunătăţesc nivelul de 

trai şi puterea de cumpărare. 

PARTENERI AFILIATI 

Asigurarea de venituri 

suplimentare, îmbunătăţind 

retenţia clienţilor şi  oferind  

modalităţi securizate de plată 

Utilizarea cardului 

sau a tichetului pentru 

cumpărarea de bunuri 

sau servicii 

Creşterea puterii de  

cumpărare pentru 

scopul propus prin 

distribuirea de tichete 

sau carduri 

Edenred 
Design & Management 

Edenred joacă un rol central în cadrul unei relaţii multilateral avantajoase, 
facilitând interacţiunea între parteneri şi construind relaţii solide şi de durată 
bazate pe încredere. 

   Despre noi 
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   Soluţii 

• Suport  în 
managementul 
programelor sociale 
 

• Oferim soluţii sigure pentru 
a permite autorităţilor şi 
instituţiilor publice să 
distribuie fonduri pentru 
componente cu un scop 
specificat, cum ar fi 
achiziţionarea de produse 
alimentare sau educaţie 

• Recompensarea 
performanţei 
 

• Oferim soluţii personalizate 
pentru companiile ce caută 
modalităţi pentru stimularea 
angajaţilor, îmbunătăţirea 
performanţei forţei de 
vânzări şi pentru a clădi 
relaţii durabile cu clienţii 

 

• Optimizarea 
managementului 
cheltuielilor 
 

• Avem soluţii simple pentru 
companiile care doresc să 
gestioneze cheltuielile de 
afaceri ale angajaţilor mai 
transparent şi eficient. 

• O viaţă mai bună 
pentru salariaţi 
 

• Oferim soluţii inovatoare 
pentru companiile care 
doresc să facă viaţa 
angajaţilor lor mai uşoară 
într-o serie de domenii, 
incluzând alimentaţie, 
transport, sănătate şi 
instruire. 

Beneficii  

extrasalariale 

Managementul 
cheltuielilor 

Programe 
sociale 

Programe de 
incentivare 



Despre Ticket Creşa
® 

 Ticket Creşa® este tichetul de înlocuire a alocaţiei 

de maternitate, emis de Edenred şi încurajează 

revenirea la muncă a salariaţilor care au copii mici.  

 Ticket Creşa® se poate oferi salariaţilor cu copii de 

până la 2, respectiv 3 ani şi care aleg să revină la 

serviciu în schimbul concediului de îngrijire a 

copilului 

 Ticket Creşa® ajută la economisirea timpului şi 

banilor cheltuiţi pentru formarea personalului care ar 

prelua temporar atribuţiile părintelui intrat în 

concediu 

 Valoarea lunară a tichetelor de creşă este în 

prezent de 430 lei 

 Salariaţii pot cheltui liber tichetele Ticket Creşa® , în 

creşe de stat sau particulare, precum şi în unităţile 

educaţionale specializate în servicii de îngrijire şi 

educaţie pentru copii cu vârste de până la 3 ani 
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Despre Ticket Creşa
® 
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 Tichetele pot fi utilizate în următoarele condiţii: 

 

 nu sunt deteriorate şi sunt în termen de 
valabilitate 

 doar în reţeaua partenerilor afiliaţi sistemului 

 dacă nu au fost ştampilate pe verso de către o 
altă unitate afiliată 

 nu se acceptă transformarea tichetelor de 
creşă în bani 

 nu se primeşte rest la tichete 

 

 

 



Elemente de siguranţă şi personalizare 
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Valoare nominală tichet: 

10, 20, 30, 40, 50 lei 

Tichetul poate fi personalizat 

cu LOGO-ul angajatorului 

Hârtie specială cu filigran Datele de identificare 

ale beneficiarului 
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 Ticket Creşa® se acordă conform Legii 193/2006 

privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de 

creşă şi normelor de aplicare a acestei legi.  

 

"Tichetele de creşă se acordă la cerere, unuia dintre 

părinţi sau opţional, tutorelui, celui căruia i s-au 

încredinţat copii spre creştere şi educare sau în 

plasament familial, pe baza livretului de familie", 

conform articolului 4 al acestei legi 

 

 Suma corespunzătoare tichetelor de creşă acordate 

este deductibilă limitat, conform Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal 

 

 Tichetele Ticket Creşa® sunt scutite de la plata 

contribuţiilor sociale, atât pentru companie, cât şi 

pentru angajaţi 

 

Tratament fiscal 



Avantajele Ticket Creşa
®
  

 Economii importante datorită facilităților fiscale: tichetele 

Ticket Creşa® sunt deductibile fiscal limitat şi exonerate 

integral de taxe şi impozite patronale şi salariale 

 Evitarea erodării capitalului de cunoştinţe şi experienţă ale 

salariaţilor prin oferirea acestora a unei motivaţii puternice 

de a reveni cât mai curând la serviciu după naşterea unui 

copil 

 Evitarea pierderii salariaţilor valoroşi 

 Economisirea timpului şi a banilor necesari pentru 

formarea personalului care ar prelua temporar sarcinile de 

serviciu ale părintelui intrat în concediu de îngrijire copil 

timp de 2 ani 

 Consolidarea reputaţiei de companie responsabilă şi de 

bun angajator, reducând pe termen lung cheltuielile şi 

eforturile de recrutare şi retenţie 
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Servicii standard 

 EON – (Edenred Online) plasarea comenzilor de tichete precum şi operaţiuni de administrare 
cont printr-o aplicaţie eficientă, intuitivă şi complexă cu o multitudine de facilităţi  
 

 Servicii de emitere – prin folosirea unei hârtii speciale, ne asigurăm că tichetele emise nu vor fi 
falsificate. 
 
 

 Modalităţi de prezentare – carnete individuale, planşe de tichete, cutii. 
 
 

 Personalizarea tichetelor – cu numele complet şi CNP-ul fiecărui salariat. 
 

 
 Livrare – în perfectă siguranţă, în maximum 24h la sediul sau punctele de lucru ale companiei 

dumneavoastră. 
 
 

 Reţea de afiliere – cea mai extinsă reţea de afiliere din România, numărând peste 65 de unităţi. 
 

 

  Avantajele beneficiarilor tichetelor Edenred – oferte 
speciale în carnete. 
 
 

 Certificat de garanţie – Edenred oferă clienţilor săi un 
certificat de garanţie, care reprezintă angajamentul 
emitentului pentru 100% calitate. 
 
 

 Asistenţă specializată – oferită de Serviciul Clienţi sau 
de reprezentantul dumneavoastră de vânzări. 
 

 Oferte speciale pentru beneficiarii tichetelor Edenred. 
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