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Tot ce vrei să știi despre

în 2022 dacă ești angajat
TICHETE DE MASĂ ELECTRONICE

https://www.avocatoo.ro/
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Pentru că ne dorim să oferim cele mai bune explicații către toți
angajații care ne folosesc produsul, ți-am pregătit un ghid prin
care îți explicăm, fix pe înțelesul tău, cam tot ce ai vrea să știi
despre beneficiile extrasalariale pe care le primești de la
angajatorul tău, în special cardul de masă. 

Tichetul electronic de masă este produsul nostru vedetă (și o să
vezi de ce), și o să descoperi în paginile ce urmează care sunt
avantajele tale dacă ai asemenea beneficii.

O să găsești mai jos toate secretele despre cum să folosești la
maximum tichetele de masă pe care le primești (inclusiv oferte
speciale concepute doar pentru tine) și avantajele pe care le ai ca
posesor de card Edenred. 

să îți explicăm ceea ce este un card de masă, 
să îți prezentăm beneficiile și avantajele noastre și 
să îți arătăm care este câștigul tău. 

Și pentru că știm că vrei să te duci punct ochit, punct lovit, dacă
dai click mai jos pe secțiunea care te interesează, o să aterizezi
fix în capitolul respectiv.

Prin acest ghid, ne propunem:

Sperăm ca la final să fii mai informat când termini de citit și că îți
vom da suficiente motive să recomanzi mai departe către
prietenii tăi, ca să vă bucurați împreună de beneficii.

La ce ar trebui să te aștepți în acest ghid

https://www.avocatoo.ro/


Ce trebuie să reții tu de aici este că de anul acesta, orice fel de
tichet vei primi, acesta va trebui să fie pe suport electronic.  

Iar ghidul acesta vine la fix ca să-ți explice cum îl folosești în
activitățile tale de zi cu zi și cât de ușor e să plătești cu el.
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Niciodată nu știi când ai nevoie să cunoști cadrul legal, iar pentru
că ne pricepem cel mai bine la asta, o să trecem în revistă pe
repede-înainte principalele reglementări în materie. 

Cardul de masă este reglementat în Legea 165 din 10 iulie 2018
privind acordarea biletelor de valoare (în continuare ”Legea nr.
165/2018”). În egală măsură se aplică și normele metodologice
pentru aplicarea legii 165/2018 aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1045/2018.

Legea reglementează regimul tichetelor de masă, al tichetelor
cadou, al tichetelor de creșă, al tichetelor culturale și al
voucherelor de vacanță care pot fi folosite atât pe suport hârtie,
cât și pe suport electronic. 

Totuși, Ordonanța de Urgență 130/2021 prevede faptul că
începând cu 1 februarie 2022, biletele de valoare se vor emite
doar în format electronic. Cele emise pe suport hârtie rămân
valabile până la data lor de expirare și pot fi cheltuite cu ușurință.

U n d e  g ă s i m  r e g l e m e n t a r e a  r e f e r i t o a r e  l a  c a r d u l  d e  m a s ă ?

https://www.edenred.ro/sites/default/files/2022-02/LEGE_165_2018_updated_24_Dec_2021_0.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234923
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249349
https://www.avocatoo.ro/


Uite cum arată un tichet de masă electronic:

La Edenred, tichetele de masă se numesc ”Ticket Restaurant”,
dar nu înseamnă că le poți folosi doar la restaurante. O să
descoperim împreună unde anumite le folosim.
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este mai ușor de folosit
poți plăti inclusiv online cu el la o serie de comercianți 
ai beneficii extra, despre care o să vorbim mai jos.

Tichetul acesta de masă nu este o bancnotă pe care o primești
de la angajatorul tău, ci un beneficiu ”extra”, pe lângă salariu. 

Format fizic sau electronic? Ei bine, până în prezent tichetele de
masă se acordau pe foaie de hârtie, deci în format fizic. Mare
schimbare a apărut de la 1 februarie 2022. Legea spune că în
prezent bonurile de masă se emit doar electronic, deci va fi nevoie
de un card, denumit „de masă”. Pe scurt, încă poți folosi tichetele
de masă pe care le ai în format fizic, însă de la 1 februarie vei primi
exclusiv pe card, cele avute deja fiind în continuare valabile până
la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.

Este un pas spre digitalizare și nu doar atât - îți oferă multe
avantaje din punct de vedere al utilizării:

C e  e s t e  u n  c a r d  d e  m a s ă  ș i  p e n t r u  c e  î l  f o l o s i m ?

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_130_2021.pdf
https://www.avocatoo.ro/


De exemplu, în unitățile de alimentație publică, adică în
restaurante, baruri, fast-food etc. Poți să le mai folosești și în
magazinele alimentare, cantine etc. Lista nu e exhaustivă.

La Edenred e și mai ușor să găsești partenerii imediat, în funcție
de cardul pe care îl ai. Tot ce trebuie să faci este să accesezi
pagina de aici și să setezi aria de acoperire.

Hint: noi îți sugerăm să dai un ochi zilnic și pe pagina de
Facebook Edenred pentru că se postează mereu reduceri
exclusive pentru posesorii de tichete.
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Acum că ai văzut cum arată de fapt un tichet electronic, o să vezi
că în continuare ne vom referi la el prin sintagma ”card de masă”.
Nu de alta, dar nu o să auzi pe cineva să zică ”treceți tichetul de
masă deasupra POS-ului” sau ”plătiți cash sau cu tichete?”

În regulă, dar pot să-mi cumpăr orice cu sumele de pe
cardul de masă ? 

Nu chiar, așa cum îi spune numele, este pentru „masă”, deci poți
achiziționa masa sau produse alimentare. Art. 11 din Legea
165/2018 înșiruie locurile unde poți folosi cardul de masă. 

C e  e s t e  u n  c a r d  d e  m a s ă  ș i  p e n t r u  c e  î l  f o l o s i m ?

https://www.edenred.ro/ro/parteneri-ticket-restaurant
https://www.edenred.ro/ro/parteneri-ticket-restaurant
https://www.avocatoo.ro/


c r a f t e d  b y

6

Așa cum am menționat mai sus, cardul de masă este folosit ca să-
ți plătești cumpărăturile alimentare, să iei prânzul la un restaurant 
împreună cu un coleg de la muncă în timp ce sunteți în pauză sau 
să comanzi direct prin Tazz, fiind singura aplicație cool de food 
delivery care acceptă plata cu cardul de masă. 

Ok, dar ce sume poți primi efectiv?

Sumele care reprezintă tichetele se vor distribui pe cardul de 
masă în funcție de zilele efective lucrate de angajat. Asta 
înseamnă că nu vei primi tichete de masa pentru week-enduri, de 
exemplu și de aceea nu e bine să calculezi tichetele de masă prin 
raportare la numărul efectiv de zile într-o lună. 

Un tichet de masă are valoarea maximă de 30 lei/zi lucrată de 
angajat. 

Art. 10 alin. (1) din Legea 165/2018 spune că angajatorul, 
împreună cu reprezentanții salariaților, decid valoarea tichetelor 
pe care le vor acorda. De aici se poate trage concluzia că un 
angajator poate oferi o sumă mai mică unui angajat care 
lucrează doar part-time, de exemplu, în comparație cu unul 
care lucrează full-time. 

un tichet de masă are o valoare maximă de 30lei
se acordă, de principiu, proporțional cu zilele lucrate
poți primi pe lună, maxim, suma de 30 lei înmulțită cu zilele 
lucrătoare când ai prestat efectiv activitatea

O altă chestiune esențială este că poți folosi cardul de masă doar
pe teritoriul României și doar pentru scopul pentru care a fost
emis, adică pentru alimente și masă. Însă acesta nu poate fi
folosit ca un card bancar, în sensul de a te duce la ATM pentru
a retrage banii, ci vei putea plăti direct contactless.

Hint: am spus mai sus că vorbim de întreg teritoriul României.
Vestea bună este că, spre exemplu, poți plăti cu cardul de masă și
când te duci în delegație, iar comerciantul respectiv acceptă o
asemenea modalitate de plată.

Cu toate acestea, există câteva excepții în ceea ce privește zilele
de lucru conform legii. La calculul sumei totale nu se iau în
considerare zilele în care angajatul a fost în concediu de odihnă,
este în delegație sau detașat în afara localității și primește
diurnă, când este absent de la locul de muncă sau se află în
concediu pentru incapacitatea de muncă.

Pe scurt, pentru tine:

C a r e  e  v a l o a r e a  u n u i  t i c h e t  d e  m a s ă  ș i  c u m  f u n c ț i o n e a z ă ?

https://www.avocatoo.ro/


Dar dacă ești angajat part-time?

Un angajat part-time are dreptul la aceeași contravaloare a
cardurilor de masă ca în cazul unui salariat full-time. Asta
pentru că HG 1045/2018 spune că biletele de valoare se emit în
funcție de zilele lucrate într-o lună, nu de numărul de ore. Așa că,
fie că lucrezi 8 ore pe zi, fie că lucrezi 4, vei putea primi aceeași
sumă pe cardul de masă, în funcție de acordul dintre tine și
angajator.

Mai mult, conform art. 106 din Codul Muncii, un salariat 
 part-time are aceleași drepturi salariale ca un angajat full-time,
deci poate beneficia de tichete de masă egal cu numărul de zile
lucrate.
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angajatul este în concediu de odihnă, 
angajatul este delegat sau detașat în afara localității și
primește indemnizație de delegare/detașare, 
angajatul este absent de la locul de muncă, 
angajatul beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor
evenimente familiale deosebite, sau
angajatul se află în concediu pentru incapacitate de muncă.

Orice salariat poate primi un card de masă, Dacă lucrezi remote,
mai primești tichete de masă?

Avem vești bune pentru tine: ai dreptul la tichete de masă/card
de masă dacă lucrezi de acasă, în telemuncă, asta dacă în mod
normal primeai deja tichete. 

Legea nr. 165/2018 nu distinge între angajatul care muncește fizic
de la birou și cel de acasă. 

Există doar situațiile expres prevăzute în normele metodologice
(în continuare ”HG 1045/2018”) în care nu se pot acorda bonuri de
masă:

De aici rezultă că nu exista o reglementare contrară sau care să
vină să stopeze dreptul de a primi bonuri de masă pentru cei care
lucrează de acasă.

C i n e  p o a t e  p r i m i  t i c h e t e  d e  m a s ă ?

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://www.avocatoo.ro/
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Dacă ești angajat, nu te teme, ai muuuulte beneficii. În primul
rând, comercianții din rețeaua Edenred, care oferă beneficii și
reduceri dacă îți comanzi produse de la ei și plătești cu cardul de
masă. Și nu sunt puțini - Burger King, Starbucks, Domino’s, iar
lista continuă. 

Ca un exemplu concret, chiar zilele acestea ne-am dat comandă
de pe Tazz de la Burger King și am avut opțiunea de a plăti cu
cardul de masă Edenred. Sună bine, nu?

D e  c e  e s t e  i m p o r t a n t  u n  c a r d  d e  m a s ă  ș i  n u  c o n t r a v a l o a r e a  î n  b a n i ?

https://www.avocatoo.ro/
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Ce beneficii am ca angajat dacă primesc un card de
masă? 

Beneficii fiscale

Cred că cel mai atrăgător avantaj pentru tine, ca angajat, ar fi
faptul că nu mai plătești CAS și CASS pe suma respectivă. Plătești
doar impozitul pe venit de 10% care se ia din salariu, iar nu din
valoarea cardului.

Ok, dar nu îl plătești tu - adică din banii ăia pe care îi primești nu
mai trebuie să pui o sumă deoparte ca să o dai la stat, cum s-ar
spune. Angajatorul se ocupă de asta pentru tine - tu trebuie doar
să cheltui banii.

Gestionezi ultra-mega-rapid totul prin aplicația pe mobil
„MyEdenred” 

Descarci aplicația din Google Play sau App Store și gestionezi
simplu și rapid toate cardurile pe care le ai.

C a r e  s u n t  b e n e f i c i i l e  u n u i  c a r d  d e  m a s ă ?

Rămâi motivat în treaba pe care o faci

Tichetele de masă sunt în continuare cel mai apreciat beneficiu 
extrasalarial, conform unei analizei anuale asupra industriei de 
beneficii din România. Includerea tichetelor de masă în oferta 
salarială contribuie la retenția de personal și demonstrează că 
un angajat motivat este un angajat productiv. Fluctuația de 
personal se reduce cu până la 20% prin acordarea tichetelor de 
masă.

Iar pentru că Edenred caută  mereu
să aibă oferte speciale pentru
Ticket Restaurant,  te vei bucura și
mai mult de ofertele exclusive
pentru tine, 10% discount azi la un
taco,  15% discount mâine la o
savarină și poate că în week-end
prindem pe undeva o promoție 1+1
la o cafea. 

Totul, bineînțeles, doar pentru
posesorii de carduri Edenred.

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://www.avocatoo.ro/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edenred.eq.myedenred
https://apps.apple.com/ro/app/myedenred/id1443589821?l=ro
https://appgallery.huawei.com/#/app/C102528599


De ce aș vrea un card de masă dacă sunt angajat?

Tichetele de masă sunt un stimulent important ce oferă o mulțime
de promoții și avantaje practice. 

Unul dintre motivele pentru a avea card de masă Edenred, este
plata online pe platforma Tazz și Freshful. Sunt multe reduceri pe
Tazz și Freshful la o gamă largă de comercianți care acceptă
carduri Edenred. 

Toate ofertele și reducerile lunare se adaugă beneficiilor cardului
de masă, iar în plan personal poate fi un adevărat ghid de
disciplină financiară, căci poți să-ți gestionezi eficient banii alocați
pentru mâncare și alimente.
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C a r e  s u n t  b e n e f i c i i l e  u n u i  c a r d  d e  m a s ă ?

https://www.avocatoo.ro/
https://www.edenred.ro/ro/trc-tazz
https://www.edenred.ro/ro/freshful
https://www.freshful.ro/info/faq
https://tazz.ro/


Ai un venit extra pe lângă salariu

Există această preconcepție că primesc tichete de masă doar
persoanele care au un venit mic, dar nu este așa, orice salariu
ajunge la un plafon, iar un card de masă va aduce un venit mai
generos. Ar trebui să te bucuri că nu mai există bonuri de masă,
pentru că de la 1 februarie 2022 s-au transformat într-un card.
Chiar pare că ne mai digitalizăm puțin. Cardul de masă
funcționează ca o extensie a cardului tău de zi cu zi. 

Poți cheltui întreaga sumă, până la ultimul leu

De ce să plătești cafeaua cu un card normal când ai putea plăti
cu un card de masă? Nu ai fi putut să o plătești cu bonurile de
masă tipărite dacă te-ar fi costat mai puțin de 20 de lei, nu
primeai rest, deci adio matematică avansată. 

Dacă cumva ai stat pe la vreo casă de marcat și ai văzut cum
persoanele calculau ”tichete de masă” și ce trebuie să mai ia pe
lângă ca să facă o sumă rotundă, află că acum ai scăpat de asta. 
Poți folosi suma de pe cardul de masă oricum dorești tu,
indiferent de sumă (desigur, nu poți depăși suma pe care o ai pe
card, dar poți să iei o cafea de 16 lei azi și covrig cu ciocolată de 4
lei mâine). 
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Legea îți spune că poți primi anumite avantaje, dar asta nu 
înseamnă că trebuie să profiți de ele (dar de ce nu ai face-o?). 

Nu știu de ce nu ai accepta, sunt niște bani în plus. Probabil că vei 
spune că nu vrei să fii limitat la ce să folosești banii, dar oricum îți 
cumperi de mâncare - în locul cardului tău de salariu poți folosi 
direct cardul de masă. 

Uite, hai să vedem concret: dacă negociezi cu angajatorul tău să 
primești 400 de lei în plus la salariu, vei primi în mână doar 234 de 
lei, deoarece angajatorul trebuie să plătească taxe salariale de 
40%față de 10% cât ar plăti dacă îți oferă un card de masă. În 
schimb, dacă ceri 400 de lei în tichete de masă, vei primi … 400 de 
lei :) 

Acum probabil te-am captivat (dacă nu am făcut-o tot ar trebui să 
citești totul, poate îți va schimba perspectiva) și ai vrea să știi care 
sunt avantajele concrete. 

C a r e  s u n t  a v a n t a j e l e  u n u i  c a r d  e l e c t r o n i c  d e  m a s ă ?

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://www.avocatoo.ro/


Știai că poți cheltui suma asta și online?

Ai citit bine. Cardurile de masă nu sunt doar carduri pe care le
poți folosi în restaurante fizice sau la magazine. Le poți folosi
online, chiar și pentru delivery. Poți să comanzi de la
restaurantele tale preferate și să primești mâncarea acasă. 

Te ajută să faci alegeri sănătoase

Pandemia chiar ne-a dat peste cap, dar să vedem și partea plină
a borcanului. Acum se acordă mai multă atenție nutriției și
influența acesteia asupra sănătății. Edenred are numeroși
parteneri care promovează alimentația sănătoasă, iar printre
aceștia se enumeră Lifebox și Saladbox. 

Cu toții știm că „health is wealth”, iar aceasta poate să îți
modelează întreaga viață. Sigur, acum nu ai probleme, dar
sănătatea e o investiție pe termen lung.
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Ai oferte speciale, concepute special pentru tine

Acum poate prinzi și o ofertă specială la cafea dacă folosești
cardul de masă (Edenred are o colaborare cu Starbucks). Ce? Nu
știai că poți beneficia de oferte dacă folosești un card de masă?
Mai ții minte că în facultate primeai reduceri în anumite locuri
doar pentru că erai student? Aici intervin cei de la Edenred, cu un
card de la ei primești foarte multe reduceri, iar ei te țin la curent în
fiecare zi cu ofertele lor.

E destul de fain dacă analizezi totul. Nu uita să verifici în fiecare zi
aplicația MyEdenred și pagina de Facebook pentru aceste oferte
speciale. 

Poți economisi suma asta pentru cheltuieli mai generoase

Ești plătit în fiecare zi pentru munca pe care o prestezi, iar în plus
mai primești și niște bani doar ca să mănânci, și să bei o cafeluță.
Mulți angajați preferă să își desfășoare munca în sistem remote și
chiar dacă nu mai merg în fiecare zi la birou, cardul de masă este
alimentat în continuare.

C a r e  s u n t  a v a n t a j e l e  u n u i  c a r d  e l e c t r o n i c  d e  m a s ă ?  

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://www.facebook.com/edenred.romania
https://www.avocatoo.ro/


c r a f t e d  b y

ai un venit suplimentar, pe lângă salariu, și suma pe care ai fi 
cheltuit-o pe mâncare, în cuantumul de 400 de lei, îi poți pune 
deoparte, în borcanul cu economii
primești noi oferte constant (urmărește pagina de Facebook a 
celor de la Edenred, that’s the thing you need)
cardul este versatil, îl poți folosi de la restaurant până la 
magazinul de la colț
poate fi folosit în Tazz și Freshful, singura aplicație pentru 
livrări de mâncare care acceptă cardurile de masă Edenred  
plătești ușor, contactless
ai la dispoziție o aplicație pentru gestionarea fondurilor 
(MyEdenred)
influențează menținerea unui stil de viață sănătos

Ca să rezumăm totul, ai destul de multe avantaje:
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C a r e  s u n t  a v a n t a j e l e  u n u i  c a r d  e l e c t r o n i c  d e  m a s ă ?

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://www.avocatoo.ro/
https://www.edenred.ro/ro/myedenredapp


Mai ai o săptămână până la următorul salariu. În ultimele trei 
săptămâni ai avut o tonă de cheltuieli, deoarece toate facturile s-
au scumpit, rata inflației e în creștere și, pe lângă toate astea, 
aniversarea cu partenerul tău ți-a cauzat o mică daună în buget. 
E marți seara, mergi obosit spre casă și tot ce vrei să faci este să 
te relaxezi cu o cină caldă, dar îți amintești că săptămâna asta 
trebuie să plătești și chiria. Te simți frustrat că încă nu ai primit 
oferta mult visată de promovare de la angajatorul tău, însă îți 
amintești că, pe de o parte, a fost băiat finuț când a decis să îți 
ofere cardul de masă. Intri repede pe Tazz, vezi secțiunea cu 
plată Edenred și îți apare un zâmbet pe buze. Poate că nu e așa 
de rău să fii adult.

Cardul de masă Edenred vine ca un mic salvator în momentele 
de genul și nu numai. Este adaptat și adaptabil tehnologiei 
cotidiente, întrucât funcționează ca un card normal (de salariu) 
contactless, îl poți integra în portofelul tău virtual (merge de 
minune cu Apple Pay și Google Pay și cu aplicația MyEdenred) și, 
evident, poți face plăți online în siguranță sub licența Mastercard – 
cei de la Edenred se ocupă temeinic de securitate. 

c r a f t e d  b y
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Soluții digitale: plătești cu telefonul 

Suntem în 2022, spune-mi ce nu faci cu smartphone-ul tău, ca să-
ți spun cine ești! Cu toții știm că viața noastră devine din ce în ce
mai practicabilă odată cu avansarea tehnologiei. Ne scutește de
multe bătăi de cap când vrem să folosim servicii, să cumpărăm
fleacuri și să ne menținem pe linia de plutire. 

Fie că angajatorul tău te “răsplătește” cu ore suplimentare la job,
fie pur și simplu trăiești un stil de viață super hectic, mereu răsufli
ușurat când îți amintești că ai MyEdenred pe telefon la o atingere
distanță și, uite, nu e nevoie să gătești nici în seara asta. Ai timp să
te uiți fără a te simți vinovat la serialul ăla de la care nu-ți poți lua
ochii, de cartea pe care te chinui să o citești încă din prima
săptămână a lui ianuarie sau de puțină yoga înainte de culcare că,
deh, trebuie să te menții zen.

Totul sunăm impecabil, nu? Te simți atât de liber când îți amintești
că ai o mulțime de oameni care îți stau la dispoziție când ai o zi
proastă și nu mai vrei să fii adult. Sau când vrei să îți surprinzi
părinții cu un prânz delicios, ca la ei acasă, însă nu prea le ai cu
gătitul și vrei să le demonstrezi că te descurci. Totuși, ți-ai
imaginat vreodată scenariul de mai jos?

C e  p o ț i  f a c e  c u  u n  c a r d  d e  m a s ă ?

https://www.avocatoo.ro/
https://www.edenred.ro/ro/myedenredapp
https://www.edenred.ro/ro/trc-tazz
https://www.edenred.ro/ro/apple-pay?fbclid=IwAR0VuCCuHGmQgs_cwNQZkI_FYDBwJvi8JB8dkXgf2F2XtDohzyRAAFeNEpw
https://nocash.ro/edenred-romania-lanseaza-propria-solutie-de-plati-mobile-pentru-android/
https://www.edenred.ro/ro/myedenredapp


Poți plăti către o gamă largă de comercianți

Faptul că primești cardul de masă Edenred (Edenred Ticket
Restaurant Card) e un lucru mai inovator decât crezi. Știm
despre dorințele tale de a încerca ceva nou, iar Edenred a venit
cu rezolvare perfectă pentru a încuraja concurența. 

În prezent, rețeaua dispune de peste 65.000 de parteneri, ceea
ce înseamnă că ai o mare libertate în a-ți alege modul în care
dorești să cheltuiești tichetele virtuale. O poți face atât fizic, cât
și online. 

Cum îți poți da seama dacă un comerciant acceptă plata cu un
card de masă Edenred? Este foarte simplu: tot ceea ce trebuie să
faci este să intri aici și să verifici dacă magazinul/restaurantul tău
preferat este pe listă sau verifici direct in aplicație, în harta
disponibilă cu geo-localizare. Foarte probabil să îl găsești acolo
sau, în caz contrar, să te aștepți să îl vezi în viitorul apropiat,
întrucât Edenred își actualizează selecția de parteneri în mod
constant, fiind o soluție flexibilă și durabilă atât pentru tine, cât
și pentru angajatorul tău. Dacă vrei sa ne faci o recomandare, o
așteptam cu drag aici. 

c r a f t e d  b y
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Plus că ce e cool aici este că poți să vezi mereu istoricul
tranzacțiilor efectuate și să vezi cât te-au costat cumpăraturile de
ieri fără să mai cauți bonul. Nu-ți face griji, totuși, banii cash nu
mai sunt la modă așa că Edenred te ajută să fii în trend. 

Foarte multe țări încearcă să reducă utilizarea banilor în formă
fizică, iar Suedia a ajuns să reducă până la 3% utilizarea cash-ului
în 2020, iar pandemia a facilitat tranziția către o lume dominată
de plățile cu cardul. Majoritatea persoanelor spun că nu s-ar mai
întoarce la clasicul sistem de plată după ce s-au obișnuit cu
sistemul POS și din ce în ce mai multe afaceri mici încep să
implementeze sistemul electronic de plată. 

Dar cum o vedem concret? Avem Legea nr. 191 din 19 iulie 2018
care modifică OUG nr. 193 din 12 decembrie 2002, iar marea
concluzie este aceea că toți comercianții cu amănuntul sau
prestări de servicii care au o cifră de afaceri de peste 50.000 de
euro sunt obligați să accepte plata cu cardul prin sistemul POS.
Așa cum se poate observa, ne putem aștepta ca în puțin timp să se
poată plăti cu cardul la orice magazin, indiferent de cât de mic
este.

C e  p o ț i  f a c e  c u  u n  c a r d  d e  m a s ă ?

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante-25344141-9-din-10-romani-sunt-multumiti-sistemul-tichete-prefera-includerea-acestora-pachetul-salarial.htm
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203080
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/183598
https://www.avocatoo.ro/
https://www.edenred.ro/ro/edenred-ticket-restaurant-card
https://www.edenred.ro/ro/parteneri-ticket-restaurant
https://www.statista.com/statistics/674315/cash-usage-in-sweden-by-payment-size/
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/12/27/why-the-post-pandemic-payments-future-is-digital/?sh=2072baf62510


Pagina de Facebook Edenred postează aproximativ zilnic, chiar
și de mai multe ori în aceeași zi, oferte cool de care să te bucuri
dacă deții un card de masă. 

Un exemplu: poftă de un mic dejun gustos fără prea multe bătăi
de cap? Uite, ai aici 10% reducere la un local din Timișoara. Vrei
să bei o cafea bună și te gândești că ar mai merge totuși ceva în
plus? Promoția asta îți oferă o mică gustare la achiziționarea cu
tichetele de masă Edenred.

c r a f t e d  b y
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Pe de altă parte, fiind vorba de un partener atât de mare, de
obicei vei vedea și la intrarea în magazinul fizic un stiker mare cu
Edenred sau poți întreba comerciantul dacă acceptă plata cu
cardul de masă Edenred. Pssst: cel mai probabil acceptă, pentru
că Edenred are un număr foarte mare de parteneri.

Beneficiezi de oferte speciale în rețeaua Edenred

Nu-ți spunem să alegi Edenred degeaba. Evident că există alte
companie sau posibilități pentru a obține tichete de masă, însă
am scris acest ghid în special pentru a-ți arăta varietatea de
parteneri pe care Edenred i-a pregătit în rețeaua lor proprie și cum
îi poți folosi spre avantajul tău. 

În momentul de față, Edenred este printre singurele soluții de pe
piața românească în ceea ce privește biletele de valoare care
colaborează în strânsă legătură cu diverși comercianți pentru a
obține cât mai multe oferte, astfel încât tu îți poți folosi beneficiile
oferite de angajatorul tău la maximum. Win-win situation!

C e  p o ț i  f a c e  c u  u n  c a r d  d e  m a s ă ?  

https://www.avocatoo.ro/
https://www.facebook.com/edenred.romania/
https://www.facebook.com/edenred.romania/photos/a.809487789090309/5031723526866693
https://www.facebook.com/edenred.romania/photos/a.809487789090309/5022640174441695


Intri în comunitate

După cum vezi, ofertele sunt create special pentru tine.
Indiferent că vorbim de restaurante, cafenele sau magazine, ești
un pic privilegiat să primești oferte exclusive. 

Una este să primești 400 de lei în tichete de masă și alta este să ai
promoții care te ajută să economisești chiar și 20% din această
sumă. Pentru că la final de lună vei avea practic 480 de lei în plus,
pe lângă salariu.

Punem pariu că prietenii tăi vor vrea și ei?

c r a f t e d  b y
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Nu trebuie să îți faci griji în ceea ce privește locația: ofertele sunt
personalizate în funcție de oraș și, evident, sunt mai variate în
online. Sarcina ta este doar să fii creativ și să profiți cât mai
repede – se dau ca pâinea caldă (no pun intended)!

Susții afacerile locale

Edenred a început la final de 2021 o campanie intitulată ”Vocea
magazinelor de lângă tine”. Asta pentru că în rețeaua Edenred nu
găsești doar marile lanțuri de magazine sau restaurante, ci și
”afacerile de colț”, care fac parte din comunitate.

Ai un aprozar, un mic magazin cu bunătăți ardelenești sau o
trattoria care face cea mai bună pizza din cartier? Sunt șanse
foarte mari să fie parte din Edenred și să te bucuri de aceste
beneficii. 

Și este un win-win: tu poți susține afacerile tale locale, iar ele vor
crește în continuare.

C e  p o ț i  f a c e  c u  u n  c a r d  d e  m a s ă ?
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poți plăti contactless cu ajutorul telefonului mobil la POS
poți plăti chiar și online 
ai o gamă variată de parteneri comerciali din care să alegi,
în funcție de preferințe
primești oferte speciale concepute exclusiv pentru tine.

Pe scurt, scurt

Am spus despre cardul tău de masă aproape tot ce vrei să știi
despre el, dar mai facem o recapitulare de final, ca să fie totul bine
pus la punct:

NU uiți de card și nici nu îl ignori (sunt persoane care nu au,e 
dar și-ar dori)
îți instalezi MyEdenred sau rogi pe cineva să te ajute (dacă nu 
știi cum să o faci, poți suna chiar și la Edenred în call-center și 
te vor ajuta cu toate informațiile)
profită de cât mai multe oferte, chiar și de pe canapea (ai 
nevoie doar de o conexiune la internet)
NU pierde cardul de masă (dacă se întâmplă îl poți bloca 
temporar, dar angajatorul trebuie anunțat ca să-ți comande 
unul nou)
NU uita PINul (este ușor să îl afli sau să-l schimbi, dar ar fi un 
stres în plus)
Bucură-te de experiența Edenred cu oferte și servicii exclusive

Mic manual de utilizare 

Trebuie să reții că un card de masă nu este o simplă bucată de
plastic de care să uiți. Acea mică bucățică de plastic te bagă într-o
comunitate, iar prin toate acele oferte de care tu te-ai bucurat ai
susținut micile afaceri și mai departe îți poți învăța copilul să
aprecieze calitatea și să nu se mulțumească cu mai puțin. Echipa
Edenred a fost cu tine la fiecare pas gata să îți ofere ajutorul și să
se asigure că nevoile tale sunt îndeplinite. 

https://www.avocatoo.ro/
https://www.edenred.ro/ro/myedenredapp


Tot ce vrei să știi despre

în 2022 dacă ești angajat
TICHETE DE MASĂ ELECTRONICE

https://www.avocatoo.ro/
https://www.edenred.ro/ro



