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Modificarea valorii nominale
a tichetelor de masă

Changes of the meal
vouchers nominal value

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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