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Valoarea tichetelor de masa creste incepand cu salariile lunii 

Mai 2015 

Valoarea unui tichet de masa creste de la 9,35 la 9,41 lei, conform Ordinul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 1069/2015 pentru 
stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 
2015, publicat ieri 28 Mai in Monitorul Oficial nr. 374, Partea I. 
 
Extras din actul normativ: 
Articolul 1 

“ Pentru semestrul I al anului 2015, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui 

tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 

142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

23/2015, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de 

natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 

denominarea monedei nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2006, cu 

completarile ulterioare, si ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, 

cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,41 lei.” 

Ultimele modificari legislative aduse acestui subiect au fost in luna Ianuarie 2015, prin 

publicarea normelor de aplicare a legii 142/1998. Astfel acestea aduceau ca noutate: 

 

 Eliminarea numarului maxim de tichete ce pot fi folosite de catre un angajat 

intr-o zi; 

 

 Clarificarea legaturii timpului de lucru cu numarul de tichete de masa. 

Astfel in cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai 

mare de 8 ore (regim de tura) numarul de zile pentru care se acorda tichete de 

masa se determina prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost 

prezent la lucru in unitatea angajatorului, la durata normala a timpului de munca 

de 8 ore. Fractiile rezultate din calcul se considera ca fiind zi de prezenta, cu 

conditia ca totalul zilelor rezultate sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare 

stabilite conform Normelor; 

 

 Regularizarea numarului de tichete de masa acordate intr-o luna.  

Astfel in cazul in care salariatul utilizeaza intr-o luna un numar de tichete de 

masa mai mare decat numarul de zile lucrate stabilite conform Normelor, iar 

angajatorul nu a incasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate si 

necuvenite, angajatorul va acorda acestuia pentru luna urmatoare un numar de 

tichete de masa egal cu numarul de zile lucratoare, diminuat cu numarul de 

tichete acordate pentru luna anterioara si necuvenite; 
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 Noi aspecte privind valabiliatea tichetului de masa. 

Principiul este acela ca tichetul de masa are valabilitate in anul calendaristic in 

care a fost emis. Excepția este tichetul de masa emis in perioada 1 noiembrie - 

31 decembrie, care poate fi utilizat pana la data de 31 decembrie a anului 

urmator; 

 

 Tichetele de masa sunt netransferabile. 

Tichetele de masa sunt nominale, nu pot sa fie transferate catre o alta persoana 

si nu pot sa fie utilizate de catre alte persoane decat salariatul al carui nume, 

prenume si CNP sunt imprimate pe acesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Despre Accace  

Cu mai mult de 250 de profesionisti si 7 tari afiliate, Accace conteaza ca fiind una din companiile lider de 

consultanta si externalizare din Europa Centrala si de Est. De-a lungul anilor, Accace a dobandit o 

experienta remarcabila, prin intermediul unui portofoliul de client, ce insumeaza 1400 de companii 

internationale. Prin experienta dobandita a reusit sa puna bazele strategice de dezvoltare a unei 

expansiuni, devenind astfel un furnizor de incredere global. 

Birourile Accace se pot gasi in Cehia, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Ucraina si Germania. 

Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de partenerii de incredere ai Accace.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.com 

 

Despre autor 

Cu o experienta cumulata de-a lungul a mai bine de 7 ani in domeniul externalizarii salarizarii si  

administrarii de personal, Maria a reusit sa isi pastreze entuziasmul debordant cu care sa 

depaseasca provocarile atat pe plan profesional cat si pe plan personal.   

In prezent Maria conduce echipa departamentului de externalizare servicii salarizare si 

administrare HR , in cadrul companiei Accace. Fiind o fire pozitiva si curioasa ea reuseste sa 

identifice in primul rand avantajele oricarei situatii, avand o abordare constructiva si orientata 

catre solutii, reusind astfel sa inspire celor din jur credinta ca  orice situatie poate fi rezolvata 

cand este privita din unghiul corect. 

 

 

 

 

Contact  

Maria Cojocariu 

Payroll Manager 

Tel: +40 314 050 440 

E-Mail: maria.cojocariu@accace.com 
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