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În Monitorul Oficial al României nr. 770 / 
23.09.2019 a fost publicat Ordinul nr. 2892 / 1253 
al Ministrului Finanțelor Publice și al Ministrului 
Muncii și Justiției Sociale pentru stabilirea 
valorii nominale indexate a unui tichet de masă 
pentru semestrul II al anului 2019 (denumit în 
continuare “Ordinul”) 

 Monitorul Oficial al Romaniei No. 770 / 23 
September 2019 has published the Finance 
Minister’s and Labor Minister’s Order no. 2892 
/ 1253 for establishing the indexed nominal 
value of a meal voucher for the second 
semester of 2019 (hereinafter reffered to as ”The 
Order”). 

În acest sens, valoarea nominală a unui tichet de 
masă nu poate depăși 15,18 LEI, conform 
Ordinului.  

 In this regard, according to the Order provision, 
the nominal value of a meal voucher shall not 
exceed the value of LEI 15,18. 

Ordinul stabilește modificarea valorii nominale, 
începând cu luna octombrie 2019 și până în luna 
martie 2020. 

 The Order provisions will enter into force starting 
October 2019 until March 2020. 
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Legal News este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, 
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări 
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Legal News contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide 
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this 
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa                                     
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying 
your full name and title, as well as the name of your company. 


