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Acceptarea la plată a tichetelor de masă pe suport hârtie 

NOUTĂŢI NORME DE APLICARE – LEGE 142/1998 

TICHETE DE MASĂ PE SUPORT HÂRTIE 

http://www.edenred.ro/ro/produse-si-servicii/beneficii-extra-salariale/tichete-de-masa#accepta-plata-cu-br-tichete-de-masa


MODIFICĂRI NORME – PARTENERI AFILIAŢI 
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Principiul - anul în curs Principiul este acela că tichetul de masă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis  

Excepția – anul următor 
Excepția este dată de tichetul de masă emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care 
poate fi utilizat pâna la data de 31 decembrie a anului următor 

Mai mult de 2 tichete 
de masă pe zi 

Noua reglementare nu mai reține limitarea ce a existat în normele anterioare de utilizare a 

numărului de tichete ce pot fi folosite într-o zi 

 NOI ASPECTE PRIVIND VALABILIATEA TICHETULUI DE MASĂ 

 ELIMINAREA NUMĂRULUI MAXIM DE TICHETE CARE POT FI FOLOSITE ȊNTR-O ZI 
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Vechile reguli: 
Unde nu pot fi 

utilizate tichetele 
de masă? 

Ȋn afara regulilor care deja existau şi care au fost actualmente uşor nuanțate (interzicerea utilizării 
tichetelor de masă pentru achiziționarea altor produse decât cele alimentare, interzicerea 
comercializarii ori solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul de masă) au mai aparut şi 
unele reguli noi: 
1. Este interzisă utilizarea tichetelor de masă în magazine, locații, unități, piețe de orice fel, care NU 
vând produse alimentare şi NU au afisate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente 

Legitimația de 
serviciu SAU cartea 

de identitate 

Tichetele de masă 
sunt netransferabile 

2. Utilizarea tichetelor de masă se va putea face nu doar prin intermediul legitimației de serviciu, 
cum era în trecut, ci şi pe baza actului de identitate  

3. Tichetele de masă sunt nominale, nu pot sa fie transferate către o alta persoană şi nu pot să fie 
utilizate de către alte persoane decât salariatul ale cărui nume, prenume şi CNP sunt imprimate pe 
tichet 

 NOI REGULI CE PRIVESC UTILIZATORII DE TICHETE DE MASĂ 

Păstrarea vechilor 
obligații 

Ȋn sarcina unităților afiliate s-au păstrat obligațiile care existau şi în vechile norme, printre care 
amintim:  
 repectarea interdicţiilor care priveau modul de folosire a tichetelor de masă de către utilizator 
 modul de completare a fiecărui tichet de masă pe suport hârtie nominal acceptat la plată 
 comercializarea produselor alimentare fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu 

eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente, respectiv modul de 
prezentare spre decontare a tichetelor de masă 

O nouă obligație 
Pe lângă obligațiile prezentate mai sus, a fost introdusă şi aceea ca unitățile afiliate să implementeze 
sisteme şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii produselor alimentare 
achiziţionate de către utilizatorii de tichete de masă 

 OBLIGAŢIILE UNITĂŢILOR AFILIATE 
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Amenda de la 500 
lei la 1.000 lei 

Ȋncălcarea obligației care priveste implementarea sistemelor şi proceselor organizaţionale care să 

permită verificarea eligibilităţii produselor alimentare achiziţionate de utilizatorii de tichete, precum 

şi cea privind modul de prezentare a tichetelor de masă spre decontare constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei 

Amenda de la 
1.000 lei la 1.500 

lei 

Ȋncălcarea obligației de a nu diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume 

rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente la comercializarea produselor alimentare 

în schimbul tichetelor, încălcarea interdicţiilor care priveau modul de folosire a tichetelor de masă de 

către utilizator, precum şi a modului de completare a fiecărui tichet de masă pe suport hârtie 

nominal acceptat la plată constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 

1.500 lei 

 

 SANCŢIUNI ADMINISTRATIVE APLICABILE UNITĂŢILOR AFILIATE 
 

 Puteți consulta noile norme aici 

http://www.edenred.ro/files/norme-de-aplicare-a-legii-142-privind-acordarea-tichetelor-de-masa-388.pdf
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