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Studiul oferă o evaluare a impactului macroeconomic al creșterii valorii 
nominale a tichetelor de masă din România. Acest exercițiu este menit să 
arate că, în urma crizei financiare și într-un mediu economic marcat de 
instabilitate și resurse limitate, tichetele de masă se pot dovedi a fi un 
instrument valoros pentru creșterea beneficiilor angajaților și sprijinirea 
afacerilor. Tichetele de masă pot fi văzute ca instrumente ale politicii sociale 
folosite de companii și de stat pentru a oferi beneficii sub formă de 
indemnizații sociale angajaților lor, ele descurajează munca la negru, susțin 
activitatea economică și crearea de locuri de muncă. În plus, utilizarea lor 
conduce la o productivitate a muncii mai mare, angajați sănătoși și susține 
consumul casnic și colectarea suplimentară de TVA. Dovezile arată că, cu cât 
suma primită de angajat sub formă de tichete de masă este mai mare, cu 
atât mai multe sunt beneficiile. 

Analiza include trei teme principale. Prima temă prezintă o imagine de 
ansamblu a diferitelor sisteme de tichete de masă din întreaga lume, include 
exemple și evidențiază legătura directă dintre valoarea tichetelor de masă și 
beneficiile socio-economice pe care le generează, cea de-a doua secțiune 
oferă o analiză în profunzime a tichetelor în România, în timp ce cea de-a 
treia temă oferă dovezi cu privire la efectele creșterii valorii nominale a 
tichetelor de masă. Prin utilizarea unui model econometric și a unei analize 
de scenarii, am demonstrat efectul general pozitiv în ceea ce privește 
creșterea veniturilor la bugetul general consolidat, TVA colectat de stat, 
impozitul pe venit plătit de către angajați, alte aspecte generatoare de efecte 
indirecte.  

Rezultatele datelor analizate arată că, în România, valoarea reală a tichetelor 
de masă a scăzut de-a lungul timpului ca rezultat al neindexării cu indicele 
prețului de consum (IPC) în fiecare semestru, așa cum fusese inițial plănuit. 
În plus, dacă în condițiile actuale valoarea nominală a tichetelor de masă ar 
crește cu 1% atunci veniturile totale colectate la bugetul de stat vor crește cu 
1.58%, ceea ce dovedește că până și o majorare mică este benefică.  Acest 
lucru înseamnă că dacă numărul de utilizatori și numărul tichetelor de masă 
rămân constante (Scenariul 1) există un impact direct și indirect pozitiv 
asupra bugetului de stat printr-o schimbare a valorii nominale a tichetelor. În 
cazul în care numărul de utilizatori va urma același tipar ca și economia în 
ansamblu (Scenariul 3), veniturile statului vor fi chiar mai mari decât în cazul 
Scenariului 1. Cel de-al doilea scenariu arată că, pentru a maximiza efectele 
veniturilor la bugetul de stat, creșterea valorii nominale este o opțiune mai 
bună decât creșterea numărului de tichete prin lărgirea numărului de 
utilizatori.   

O creștere în valoare nominală a tichetelor de masă ar aduce, în afară de 
venituri mai mari la buget, beneficii sociale și economice pentru angajați și 
angajatori. În cazul angajatorilor, tichetele de masă sunt un mecanism de 
micșorare a taxelor plătite la stat, o metodă de manifestare a 
responsabilității sociale și un instrument motivațional, în timp ce pentru 
angajați, tichetele de masă reprezintă o creștere a puterii de cumpărare, un 
mijloc de motivație și un mijloc de îmbunătățire a calității vieții și sănătății. 
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INTRODUCERE 
Sistemele  de tichete de masă sunt instrumente de politică socială folosite de 
stat și de către companii, astfel încât să ofere indemnizații sociale angajaților 
lor, prin asigurarea unei mese în timpul orelor de lucru sau o alternativă de 
completare a coșului alimentar de zi cu zi. Ca atare, tichetele de masă  sunt 
atât o măsură cu o puternică componentă socială cât și un mecanism pentru 
corectarea deficiențelor macro-economice structurale în termeni de 
evaziune fiscală și încurajare a consumului casnic.  

Din punctul de vedere al statului, avantajele acestui sistem sunt directe, 
deoarece este ușor de stabilit, promovează trasabilitatea, contribuie 
la“albirea” economiei gri, descurajează munca la negru, susține activitatea 
economică și crearea de locuri de muncă de-a lungul canalului de distribuție 
și în sectorul agro-alimentar. În același timp, în comparație cu alte 
instrumente de politică din sfera socio-economică, tichetele de masă sunt 
mai ușor de implementat decât alte alternative, asigură mai multă 
transparență și au mai puține dezavantaje, din punctul de vedere al 
costurilor și externalităților negative.  

Acordarea tichetelor de masă crește puterea de cumpărare a beneficiarilor în 
ceea ce privește bugetul personal (bani și tichete) alocat pentru consumul 
alimentar. Drept urmare, la nivelul economiei, vânzările de produse 
alimentare cresc în urma plății prin tichete, extinzând astfel baza de 
impozitare a TVA-ului. De asemenea , utilizarea tichetelor de masă susține 
raportarea completă a cheltuielilor gospodărești, sub forma de plăți care pot 
fi urmărite de-a lungul canalului de distribuție.  

Astfel, beneficiile cuantificabile ale tichetelor de masă sunt ușor de 
observat într-o economie și dovezile indică legături directe între 
dimensiunea beneficiilor și valoarea totala a tichetelor de masă acordate la 
un moment în timp.  

La nivel de companie, utilizarea tichetelor de masă este atât un mijloc de 
satisfacție și motivație a angajatului, cât și un instrument de negociere și un 
stimulent fiscal utilizat pentru a încuraja angajatorii să pună în aplicare  o 
astfel de politică socială în cadrul companiei. În ceea ce privește beneficiarii, 
tichetele de masă favorizează nu numai comercianții mari, dar și magazinele 
locale și operatorii de restaurant care le acceptă. În ceea ce privește impactul 
socio-economic, tichetele de masă sunt, de asemenea, o manifestare a 
creșterii responsabilității sociale a companiilor, o dovadă a implicării 
corporative în promovarea angajării, condiții de muncă îmbunătățite și 
condiții generale de trai mai bun pentru angajații lor. În plus, prin corelarea 
tichetelor de masă cu zilele lucrătoare efectuate, sistemul promovează 
prezența și reduce absențele neplanificate de la locul de muncă.  

Pentru angajați, tichetele de masă sunt un factor motivațional și un mijloc de 
a crește consumul casnic de produse alimentare. Când sunt utilizate pentru 
pentru a asigura o masă în timpul orelor de lucru, tichetele s-au dovedit 
eficiente în îmbunătățirea calității vieții și a sănătății beneficiarilor, printr-o 
alimentație mai bună și un program de lucru mai echilibrat, crescând 
productivitatea muncii. 

Prin urmare, cu cât valoarea nominală a tichetelor de masă este mai mare, 
cu atât sunt mai mari beneficiile lor în ceea ce privește motivația și puterea 
de cumpărare. 

Există numeroase 
argumente care susțin 
introducerea și utilizarea 
tichetelor de masă într-o 
economie, cu atât mai 
mult atunci când industria 
agro-alimentară joacă un 
rol important, economia 
gri fiind semnificativă și 
resursele financiare 
tradițonale limitate. 

 

Pentru companii, tichetele 
de masa sunt un 
mecanism de micsorare a 
taxelor plătite către stat, 
o manifestare de 
responsabilitate sociala si 
un instrument de 
motivare a angajatilor. 

Efectele directe ale 
tichetelor de masă includ 
scăderea economiei 
informale, o creștere a 
veniturilor statului, 
crearea de locuri de 
muncă, precum și 
motivarea angajaților. 
Creșterea consumului în 
restaurante și în diferite 
tipuri de magazine, 
productivitate mai mare a 
muncii, angajați mai 
sănătoși și TVA-ul 
suplimentar ar putea fi 
văzute ca un efect indirect 
al utilizării tichetelor de 
masă.  
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SCOPUL LUCRĂRII  
 
Scopul acestui studiu este de a furniza informații relevante cu privire la 
efectele unei potențiale creșteri a valorii nominale a TM, în contextul 
economiei românești și lupta permanentă pentru revenirea economică, 
menținând, în același timp, un nivel rezonabil de protecție pentru angajați și 
stimulente pentru companii.  

Trei teme principale vor fi acoperite de analiză: 

1. Descrierea sistemului tichetelor de masă în alte țări ca mijloc de a crea un 
impact pozitiv asupra performanței angajaților și de a stimula sectorul 
întreprinderilor, ca principale motoare ale dezvoltării economice. Această 
secțiune oferă o privire de ansamblu a situației actuale la nivel mondial 
precum și exemple de alte economii care folosesc sistemul de TM, remarci 
explicative cu privire la mecanism și legăturile dintre TM și unii indicatori 
macroeconomici cheie, astfel încât sa fie evidențiată relația directă între 
valoarea TM și beneficiile socio-economice pe care le generează. 

2. Analizarea din perspective multiple a impactului provocat de creșterea 
valorii nominale a tichetelor de masă în România. Această secțiune este 
menită să arate efectele sociale și economice ale creșterii valorii nominale a 
tichetelor de masă, inclusiv o descriere a situației actuale, beneficii în 
vigoare în prezent, limitele și implicațiile pentru diverse părți implicate: 
guvernul, companiile și angajații. 

3. Prezentarea scenariilor creșterii valorii nominale și a impactului, într-o 
manieră încât să ofere o imagine de ansamblu a acestei chestiuni. Cele trei 
scenarii, bazate pe modele econometrice, includ calcule cu privire la 
impactul financiar asupra bugetului general consolidat – TVA colectat de 
către stat, impozitul pe profit plătit de către comercianții cu amănuntul și 
producătorii de alimente, impozitul pe venit plătit de către angajați, etc. – 
atât pe termen scurt cât și pe termen mediu (5 ani). În afară de acestea, s-
au luat în considerare alte aspecte generatoare de impact indirect: 
beneficiile din diminuarea economiei subterane, creșterea contribuției 
industriei alimentare la PIB, performanța angajaților, susținerea dezvoltării 
sectorului întreprinderilor, creșterea consumului etc.  

Acest studiu acoperă 
trei teme: dimensiunea 
internațională, analiza 
din perspective multiple 
și scenarii comparabile 
privind majorarea 
valorii nominale a 
tichetelor de masă.  
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CONTEXTUL INTERNATIONAL  
 

Tichetele de masă au fost introduse pentru prima dată de către guvernul 
britanic, după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, ca un instrument 
non-financiar dedicat angajatorilor care au dorit să le ofere angajaților acces 
la o masă completă în timpul zilei de lucru. Ulterior, măsura a fost adoptată 
de multe alte țări și sistemul a fost adaptat și extins pentru a deveni un 
instrument fiscal adevărat, cu tratamente fiscale speciale, în scopul de a 
încuraja companiile sa-l adopte. Sistemul tichetelor de masă există acum în 
40 de țări, printre care 19 sunt state membre ale UE. 

În general, tichetele de masă sunt în mare parte accesibile tuturor 
categoriilor de angajați, indiferent de salarii. În unele cazuri, restricții se pot 
aplica funcționarilor publici și altor categorii de angajați din instituții publice. 
În unele tari, cum ar fi Franța și Belgia, un procent din costul total al 
tichetelor de masă este, de asemenea, suportat de angajați. În Italia, 
tichetele de masă sunt scutite de taxe. Valoarea netă a unui tichet de masă 
este determinată printr-un contract colectiv de muncă și beneficiarul este 
scutit de asigurări sociale și impozit pe venit. Tichetul italian are o valoare de 
aproximativ 5,29 EURO. 

În mai multe țări, cum ar fi Slovacia, Republica Cehă, Franța și Germania, 
valoarea maximă a tichetului de masă maxim scutită de taxe este indexată 
automat cu inflația. 

Olanda este un caz special: deși nu atribuie taxe mai mici/scutesc de taxe  
tichetele, angajatorii pot plăti masa de prânz angajaților, sub rezerva unui 
beneficiu impozabil. În cazul Republici Cehe, valoarea unui tichet de masă 
este formata dintr-o parte deductibila și una ne-deductibilă.  

 

TABEL 1  VALORILE  NOMINALE  ALE  TM  ȘI  PONDEREA  LOR  ÎN  SALARIUL  MIN/MEDIU  

BRUT  ÎN DIFERITE  ȚĂRI  DIN  UE 

Țara 
Valoarea 
nominală 

TM  (€) 

Salariul 
min. 

brut (€) 

Ponderea 
% a TM în 

salariul 
min. brut 

Salariul 
mediu 

brut (€) 

Ponderea 
% a TM în 

salariul 
mediu 
brut 

România 2.1 179.36 25.76% 500 9.24% 
Bulgaria 1.4 158.50 19.36% 395 7.77% 
Republica Cehă 3.87 308.30 27.62% 1330 6.40% 
Slovacia 4 337.70 26.06% 810 10.86% 
Spania 9 752.85 26.30% 1946 10.17% 
Belgia 7 1,501.82 10.25% 3192 4.82% 
Franța 10.58 1,430.22 16.27% 2410 9.66% 

*Calcule bazate pe o medie de 22 de zile lucrătoare pe lună 
Sursa: Eurostat 2013, calculele autorului 

 
Ideea de bază a utilizării tichetelor de masă este că acestea ar trebui să 

permită beneficiarului să cumpere o masă/masa de prânz în timpul zilei de 

lucru. Ca atare, legarea valorii nominale a TM de indicatorii macroeconomici, 

Scutirile de taxe sunt, în 
general, folosite ca 
mijloc de motivare a 
angajatorilor pentru a 
participa la sistemul de 
tichete de masă 

 

În majoritatea țărilor, 
TM pot fi utilizate în 
restaurante si în 
unitățile de vânzare a 
produselor alimentare. 

 

Obiectivul acestei secțiuni 
este de a oferi o scurtă 
contextualizare a utilizării 
sistemului de TM, precum 
și exemple de bune 
practici relevante în ceea 
ce privește proiectarea 
sistemului.   
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cum ar fi salariul minim, rata inflației sau a prețurilor produselor alimentare, 

este un mijloc de evitare a deprecierii și menținerii scopului instrumentului.  

 

TABEL 2  VALOAREA  NOMINALA  A TM  VS.  PREȚURILE  UNEI  MESE 

Țara 
Valoarea 

nominală a TM 
(€) 

Masă Combo la 
McDonald’s (€) 

Raport TM/ 
preț masă 

România 2.1 4.05 0.52 
Bulgaria 1.4 3.58 0.39 
Republica Cehă 3.87 4.69 0.83 
Slovacia 4 5 0.80 
Spania 9 6.5 1.38 
Belgia 7 7.5 0.93 
Franța 10.58 7 1.51 

Sursa: http://www.numbeo.com/cost-of-living, 2013   

 

Tabelul de mai sus arată diferențele în valoare nominală de la țară la țară. 
România și Bulgaria au cea mai mică valoare a tichetelor de masă, un salariat 
permițându-și sa plătească doar jumătate dintr-o masă la McDonald’s cu un 
tichet. Situația este total diferită în țări precum Spania, Belgia și Franța, țări 
în care valoarea unui TM este chiar de 5 ori mai mare decât cea din România. 
Această valoare mică nu este justificată, uitându-ne la prețurile din tabelul 
de mai jos. De exemplu, prețul laptelui în România este foarte similar cu cel 
din Franța, în timp ce diferența de valori a tichetelor este de 8,48 EURO.         

  

TABEL 3  PREȚURILE  PRODUSELOR  ALIMENTARE  ÎN UE 

Produs alimentar Franța Spania Belgia Republica Cehă Slovacia România Bulgaria 
Lapte (normal), 1 
litru 

1.00 € 0.80 € 0.80 € 0.63 € 0.70 € 0.9 € 0.97 € 

Pâine albă 
proaspătă(500g) 

1.20 € 1.00 € 1.50 € 0.78 € 0.78 € 0.45 € 0.51 € 

Orez (1kg) 2.00 € 1.00 € 2.00 € 1.17 € 1.00 € 1.13 € 1.02 € 
Ouă (12) 2.73 € 1.50 € 2.00 € 1.56 € 1.80 € 1.8 € 1.53 € 

Brânză locală (1kg) 10.00 € 8.00 € 10.00 € 6.26 € 6.25 € 4.5 € 4.09 € 

Piept de pui 
(dezosat, fără piele), 
(1kg) 

9.40 € 6.00 € 9.50 € 5.86 € 5.00 € 4.28 € 4.6 € 

Mere (1kg) 2.44 € 1.50 € 2.00 € 1.09 € 1.05 € 0.9 € 1.02 € 
Portocale (1kg) 2.00 € 1.20 € 2.50 € 1.17 € 1.20 € 1.01 € 1.02 € 
Roșii (1kg) 2.13 € 1.50 € 1.70 € 1.37 € 1.20 € 1.13 € 1.02 € 
Cartofi (1kg) 1.20 € 0.85 € 1.29 € 0.55 € 0.40 € 0.45 € 0.51 € 
Salată verde (1 
bucată) 

1.00 € 0.86 € 1.00 € 0.76 € 0.80 € 0.45 € 0.97 € 

Apa(sticla de 1.5l ) 0.85 € 0.50 € 1.00 € 0.51 € 0.60 € 0.56 € 0.41 € 

Sursa: http://www.numbeo.com/cost-of-living, 2013   

 

http://www.numbeo.com/cost-of-living/
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
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Republica Cehă 

Un studiu recent realizat de Universitatea Economică din Praga ilustrează 
faptul că veniturile generate din tichetele de masă pentru bugetul de stat 
ceh sunt în general pozitive. Acesta a prezentat faptul că 67% dintre angajați 
ar mânca în birourile lor, dacă nu ar avea un sistem de catering sau tichete 
de masă.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În Republica Cehă, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 100 Kč 
(3.87€), angajații fiind în măsura sa plătească mai mult de ¾ din prețul minim 
al unei mese la restaurant cu un singur tichet. În ceea ce privește prețurile 
produselor alimentare din Republica Cehă, un individ ar putea mânca cu 
ușurința un prânz sănătos cheltuind un singur tichet. 
 

Spania 

Folosirea tichetelor de masă este o sursă importantă de economii pentru 
acele companii care sunt nevoite să acopere costurile de întreținere ale 
angajaților. Astfel, se permite reducerea costurilor asociate cu închirierea 
unui spațiu care servește ca sală de mese (cost foarte ridicat în cazul 
companiilor localizate în orașele mari), costul de a construi o sală de mese, 
cu echiparea acesteia, personal calificat și asigurare în caz de intoxicație 
alimentară. În plus, se arată că tichetele de masă, precum și alte măsuri 
similare au ca efect pozitiv creșterea productivității muncii și reducerea 
absenteismului. 

În funcție de prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil într-o 
companie/industrie, Spania aplică, de asemenea, un sistem prietenos pentru 
tichetele de masă. Poziția sau funcția persoanei în cauză, precum și industria 
și mărimea companiei influențează reglementările aferente. În medie, un 
tichet de masă spaniol are o valoare netă cuprinsă între 6.00 EURO și 10.50 
EURO, iar beneficiarul respectiv este scutit de asigurări sociale și impozitul 
individual pe venit. În Spania, se poate plăti mai mult de 90% din valoarea 
unei mese la restaurant cu tichete de masă.  

 

 



  

12 
 

Franța 

În Franța, tichetele de masă sunt considerate un element cheie al politicii de 

nutriție la nivel național și sănătate publică. Acestea acoperă 98% din 

companiile cu mai puțin de 250 de angajați și aproape de 60% din angajații 

lor folosesc tichete de masă. Eliminarea tichetelor de masă pentru a plăti 

angajatul în bani, ar fi o idee dezastruoasă pentru angajat și sănătatea 

publică. Acest lucru ar slăbi baza antreprenorială, în timp ce statul 

desfășoară politici costisitoare pentru a promova dezvoltarea întreprinderilor 

mici și micro. 

Un studiu relativ recent realizat în Franța a arătat că mai mult de 90% din 

angajați sunt de părere ca este important sau foarte important să poată avea 

o pauză de prânz. De asemenea, a fost ilustrat faptul că aproximativ 70% din 

angajații care primesc tichete de masă au o pauza de masă care durează mai 

mult de 30 de minute, în timp ce 45% dintre angajații care nu beneficiază de 

tichete au o pauza de prânz mai mică de 30 de minute. Calitatea pauzei de 

masă pentru angajați este esențiala din următoarele puncte de vedere: 

sănătate, productivitatea muncii și climatul social la locul de muncă. 

Angajații francezi își permit să plătească pana la 88% dintr-o masă la 
restaurant cu un singur un tichet. De asemenea, ei își pot permite să 
cumpere diferite alimente sănătoase și sa-și pregătească propria masă de 
prânz cu valoarea unui singur tichet. 

 

Bulgaria 

Introducerea tichetelor de masă în economia Bulgariei a avut același efect 
benefic precum și în alte economii sănătos dezvoltate, efect susținut de 
literatura de specialitate. Efectul de “albire” a fost mai evident în sectoarele 
în care colectarea TVA-ului este semnificativă. Mai mult, s-a dovedit că 
tichetele de masă au creat profit, atât pentru angajați cât și pentru 
angajatori. Acesta este motivul pentru care organizațiile patronale și 
sindicatele au apărat sistemul tichetelor de masă în Bulgaria. 

La o privire mai atentă asupra efectelor bugetare, sistemul de tichete de 
masă în Bulgaria a dus la transferul complet al profiturilor angajaților, efectul 
fiscal total, luând in considerare faptul că toate posibilele schimbări indirecte 
sau dinamice din economie sunt pozitive și reprezintă o creștere de aproape 
60% a veniturilor bugetare. 

Angajații din Bulgaria primesc bonuri de masă în valoare de numai 60 BGN   
(adică aproximativ 30,68 EURO) într-o luna. Valoarea este mică având în 
vedere prețurile produselor alimentare și faptul că un angajat își permite să 
plătească doar un sfert de masă la restaurant cu un tichet de masă. 

 

Valoarea nominală a tichetelor de masă în România este una dintre cele mai 
scăzute din Europa și, pentru a garanta o nutriție mai bună, o valoare 
majorată a acestora ar compensa pentru creșterea inflației și ar contribui la 
repornirea creșterii economice.  
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Dacă analizăm valoarea zilnică a unui tichet de masă considerând că ar trebui 
să acopere costul unei mese de prânz într-un local de profil, putem observa 
cu ușurință că suma alocată este departe de a fi suficientă.    
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For a possible 
maximum of 23 
working days in a 
month an employee 
can reach the upper 
limit value of 
215,05lei/month. At 
this point, compared to 
other instruments used 
to increase the 
employee’s incomes, 
meal vouchers are the 
most convenient way to 
supplement the income 
of employees dedicated 
only an amount of food 
expenditure. 
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PREZENTARE DE ANSAMBLU A SISTEMULUI 

TICHETELOR DE MASĂ DIN ROMÂNIA  
 

CADRU LEGISLATIV  

Introducerea tichetelor de masă a fost făcută prin Legea nr. 142 din 9 iulie 
1998 privind acordarea tichetelor de masă (fragment). Potrivit acesteia, 
angajații care aparțin companiilor autonome, instituțiilor publice sau altor 
persoane fizice sau juridice care angajează personal prin semnarea unui 
contract de munca, denumit în continuare angajator, pot primi o alocație 
lunară personală de alimente, dată sub formă de tichete, costurile fiind 
suportate integral de angajator. 

În ceea ce privește valoarea nominală a unui tichet de masă, legea prevede 
că aceasta va fi indexată semestrial cu indicele preturilor de consum 
înregistrat la produsele alimentare și furnizat de Comisia Națională pentru 
Statistică. 

Până la 1 iulie 2010, sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de 
angajator au fost deductibile fiscal și angajatul a fost scutit de impozitul pe 
venit sub formă de salariu, dar apoi impozitarea pe venit de 16% a 
angajaților a fost introdusă la valoarea nominală a tichetelor de masă 
primite.  

Tichetele de masă pot fi utilizate în unitățile de alimentație publică (cantină, 
restaurant, bufet), super/hypermarket-uri și alte asemenea unități care au 
contract cu unitățile emitente ale serviciilor respective. În cazul în care 
valoarea de cumpărare este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor, 
se interzice acordarea sumei rămase în bani. 

Având în vedere prevederile Legii 142/1992 privind acordarea tichetelor de 
masă, articolul 31 prevede metoda utilizată pentru a determina valoarea 
nominală a unui tichet de masă. Astfel, valoarea nominală indexată a unui 
tichet de masă este stabilita de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în 
fiecare semestru, în raport cu indicele prețurilor de consum pentru 
produsele alimentare, comunicat de Comisia Națională pentru Statistică. 

De exemplu, pentru prima jumătate a anului 1999, valoarea nominală 
indexată a unui tichet de masă a fost determinată prin înmulțirea valorii 
maxime nominale a unui tichet de masă, 15.000lei (ROL), cu indicele 
preturilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, calculat ca raportul 
dintre nivelul mediu al acestui indicator în a doua jumătate a anului 1998 și 
media aceluiași indice înregistrat în primul semestru al anului 1998. Mai mult 
de cât atât, pentru următorii ani a fost aplicată  această formulă și ajustată în 
consecință. Având în vedere că datele la care acești indici ai prețurilor de 
consum sunt făcuți publici de către Comisia Națională pentru Statistică, 
valoarea unui tichet de masă, valabil pentru ultima lună a semestrului, va fi 
utilizată pentru următoarele două luni ale semestrului următor.  

Dacă valoarea nominală a tichetelor de masă ar fi fost indexată în fiecare 
semestru, astăzi tichetele de masă ar valora 9,7lei/zi. Evoluția poate fi 
văzuta în tabelul de mai jos. Calculele au fost efectuate luând în considerare 
anul 1997 ca o bază fixă pentru indicele prețurilor de consum. 

 

For a possible 
maximum of 23 
working days in a 
month an employee 
can reach the upper 
limit value of 
215,05lei/month. At 
this point, compared to 
other instruments used 
to increase the 
employee’s incomes, 
meal vouchers are the 
most convenient way to 
supplement the income 
of employees dedicated 
only an amount of food 
expenditure. 

Pentru un maxim 
posibil de 23 de zile 
lucrătoare într-o lună, 
un angajat poate 
ajunge la valoarea 
maximă de 215,05 
lei/lună.În acest 
moment, în comparație 
cu alte instrumente 
folosite pentru a crește 
veniturile angajatului, 
tichetele de masă sunt 
cel mai convenabil mod 
de a suplimenta 
veniturile angajaților 
dedicate pentru 
alimente. 
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     FIGURA1 VALOAREA  NOMINALĂ  A TM  DACĂ AR  FI  FOST  INDEXATE  SEMESTRIAL 

 

 

 

  

 

 

 

 Sursa: Ministerul Muncii, calculele autorului, 2013 

 

CONTEXTUL MACROECONOMIC 

Tichetele de masă au fost introduse în România în anul 1999, într-o perioadă 
de contracție economică (trei ani la rând cu un PIB în scădere), o rată istorică 
ridicată a șomajului (aproximativ 12%) și investitori străini punând la îndoială 
capacitatea țării de a rambursa datoria externă.  

Pe parcursul primului an de implementare a sistemului de TM, peste 130 de 
mii de angajați au primit tichete de masă, reprezentând o cotă de piață de 
2,76%. Piața tichetelor de masă a evoluat rapid, câștigând o cotă de piață de  
50% în doar 10 ani.  

 

 FIGURĂ 1  COTA  DE  PIAȚĂ  A TICHETELOR  DE  MASĂ 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cheque Dejeuner, 2012 

 
În ceea ce privește numărul maxim de angajați care primesc tichete de masă, 
vârful a fost atins în 2007, când România a cunoscut o perioadă de creștere 
economică. Pe de altă parte, cea mai mare răspândire a acestora a fost 
atinsă în 2005, când mai mult de 61% din forța de muncă a beneficiat de 
tichete de masă. După 2007, numărul a început să scadă împreună cu 
numărul total de salariați din România, ca rezultat direct al crizei economice. 
Această regresie a fost, de asemenea, cauzată de decizia de a suspenda 
acordarea tichetelor de masă pentru sectorul public în anul 2010 și 
introducerea impozitării tichetelor de masă, făcând sistemul mai puțin 
atractiv pentru companii. 

Obiectivul acestei secțiuni 
este de a prezenta un 
scurt rezumat al 
sistemului de politici al 
TM din România, pentru a 
observa evoluția valorii 
nominale a TM, în ceea ce 
privește principalii 
indicatori 
macroeconomici. În plus, 
reprezintă o introducere a 
secțiunii următoare în 
care sunt analizate 
efectele creșterii valorii 
nominale a TM.  
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Mai mult de 2,1 milioane de angajați din sectorul privat beneficiază de 
tichete de masă. Acest lucru înseamnă că, în anul 2012, aproape jumătate 
(49,14%) din numărul de angajați din România au primit tichete de masă. 
Chiar mai mult, datele furnizate de Cheque Dejeuner în noiembrie 2012 au 
arătat că 55% din beneficiarii tichetelor de masă lucrează în companii cu 
250+ angajați, 26% lucrează în companii de 50-249 de angajați, în timp ce 
restul de 19% sunt angajați în companii mici (1-49 de angajați). Același studiu 
a arătat că 45,7% dintre beneficiarii finali sunt femei și 54,3% sunt bărbați. 
Angajații cu vârste cuprinse între 41-50 de ani reprezintă categoria care 
primește aproape o treime din tichetele de masă emise. 

 

TABEL 4  DISTRIBUȚIA ÎN FUNCȚIE  DE  VÂRSTĂ  ȘI  SEX A BENEFICIARILOR  FINALI  AI  TM 

Vârsta Femei Bărbați Total 
0-20 0.3% 0.5% 0.7% 
21-30 9.2% 10.7% 19.8% 
31-40 13.6% 14.0% 27.5% 
41-50 14.8% 16.4% 31.1% 
51-60 7.5% 11.1% 18.6% 
Peste 60 0.5% 1.7% 2.2% 
Total 45.7% 54.3% 100.0% 
Sursa: Statistici realizate de Cheque Dejeuner peste 500.000 utilizatori în  Noiembrie 

2012 

Potrivit Ministerului Român de Finanțe, 422.688.414 tichete de masă au fost 
distribuite în 2012, însumând 3 786 915 587 lei. 

Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, PIB-ul se află într-un trend 
ascendent începând cu anul 2011. Tabelul de mai jos prezintă modificări 
procentuale față de anii anteriori.  

  

 TABEL 5  ESTIMAREA  TENDINȚEI  PIB-ULUI 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PIB 
(mld. lei) 

523,7 556,7 587,5 623,3 660,6 696,3 

PIB 
(creștere 
reală %) 

-1,1 2,2 0,7 1,6 2,2 2,4 

 Sursa: Comisia Națională de Prognoză, Mai 2013 

 

În ceea ce privește evaluarea economiei informale, studii recente ale OCDE 

au arătat dimensiunea și dezvoltarea economiei subterane ( în procente din 

PIB), în 39 de țări OECD. România are, în continuare, un nivel ridicat al 

economiei informale, dar din analiza dinamicii dimensiunii sale se poate 

observa că în ultimii zece ani măsurile luate au dus la scăderea sa, în prezent 

urmând o tendință de descreștere. 

PIB-ul reflectă suma 

valorii de piață a 

tuturor bunurilor și 

serviciilor destinate 

consumului final din 

toate sectoarele 

economiei unei țări 

într-un an. El reprezintă 

un bun indicator al 

stării generale și a 

trendurilor dintr-o 

economie și este luat în 

considerare atunci când 

se iau decizii de politică 

socială și economică. 

 

Tichetele de masă contribuie 

la “albirea” economiei și 

descurajează munca la 

negru, în special în industria 

alimentară. Cu cât utilizarea 

TM este mai mare, cu atât 

efectele pozitive sunt mai 

vizibile în economie. Efectele 

pozitive asupra economiei 

informale ar trebui luate în 

considerare atunci când se 

decide politica tichetelor de 

masă.   
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TABEL 6  DIMENSIUNEA  ȘI  DEZVOLTAREA  ECONOMIEI  SUBTERANE   (%  DIN PIB) 

Sursa: F. Schneider, A. Buehn (Octombrie 2012), Shadow Economies in Highly 

Developed OECD Countries: What Are the Driving Forces? Lucrarea  Nr. 6891 și F. 

Schneider, Șize and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 

other OECD Countries from 2003 to 2012: Some New Facts 

Indicele prețurilor de consum (IPC) este, probabil, cel mai important 

indicator al inflației. Acesta conține modificări ale prețurilor produselor 

pentru coșul de consum de bază. Inflația este direct legată de puterea de 

cumpărare a unei monede din propriile frontiere și afectează poziția pe 

piețele internaționale. În cazul în care economia se dezvoltă în condiții 

normale, creșterea IPC poate aduce o creștere a ratei de bază. Aceasta, la 

rândul ei, duce la o creștere a atractivității unei monede. Potrivit Institutului 

Național de Statistică, per total și pe grupe de mărfuri și servicii, indicele 

prețurilor de consum și rata medie a inflației a fost:    

 

TABLE 1  INDICELE  PREȚURILOR  DE  CONSUM  ȘI  RATA  MEDIE  A INFLAȚIEI,  IULIE  2013 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Comunicat de presă nr. 173, 10
 
Iulie 2013 

 

Aceeași sursă confirmă că, în iunie 2013, față de luna precedentă, prețurile 

alimentelor au scăzut cu 0,7%, în timp ce prețurile mărfurilor alimentare și 

prețurile serviciilor au crescut cu 0,3% și 0,9%.  

Alți indicatori importanți sunt cei legați de șomaj și ocupare, care reflectă 

starea generală de sănătate a economiei sau a ciclului de afaceri. Pentru a 

înțelege cum funcționează o economie, este esențial să se știe cât de multe 

locuri de muncă sunt create sau distruse, ce procent din forța de muncă 

lucrează în mod activ și cât de mulți oameni sunt șomeri noi. Pentru a 

măsura inflația, este de asemenea important să se monitorizeze rata la care 

salariile cresc.   

 

Țara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

România 34.4 33.7 33.5 33.6 32.5 32.2 31.4 30.2 29.4 29.4 29.8 29.6 29.1 

Polonia 27.6 27.7 27.7 27.7 27.4 27.1 26.8 26.0 25.3 25.9 25.4 25.0 24.4 

Bulgaria 36.9  36.6  36.1  35.9  35.3 34.4  34.0  32.7  32.1  32.5  32.6 32.3 31.9 

  
Iunie 2013 comparat cu: Rata medie a inflației 

Mai 2013 Decembrie 2012 Iunie 2012 2013 2012 
TOTAL 100,01 102,07 105,37 0,3 0,3 
Produse alimentare 99,28 101,52 105,76 0,3 0,3 
Produse non-
alimentare 

100,26 102,72 105,84 0,4 0,2 

Servicii 100,88 101,60 103,53 0,3 0,3 

Indicele prețurilor de 

consum (IPC) și inflația 

sunt indicatori 

macroeconomici 

importanți. Aceștia sunt 

utilizați în calculul valorii 

nominale indexate a TM 

în fiecare semestru.  

 

În termeni reali, 

valoarea tichetelor de 

masă a scăzut în timp, 

deoarece nu a mai fost 

indexată cu valoarea 

inflației. Acest lucru 

înseamnă că se pot 

cumpăra mai puține 

produse alimentare cu 

un tichet decât în trecut.    
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TABEL 7  DINAMICA  INDICATORILOR  OCUPĂRII  LOCURILOR  DE  MUNCA  ȘI  A 

ȘOMAJULUI 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Șomeri BIM (număr de persoane) 575.547 680.683 725.150 730.217 701.210 
Rata șomajului (%) 4,4 7,8 7 5,2 5,6 
Rata de ocupare a locurilor de muncă (%) 63,6 60,6 59,6 59,6 - 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Online TEMPO Series, 2013 

 

În România, legea stabilește un salariu minim lunar reprezentând suma 

minimă pe care un angajator o poate plăti angajatului. Tabelul de mai jos 

prezintă evoluția salariului minim.  

 

TABEL 8  EVOLUȚIA  SALARIULUI  MINIM 

 

 Sursa: Ministerul Muncii, 2013 

 

Potrivit INS, veniturile brute includ salariile sau drepturile în bani și în natură 

cuvenite salariaților pentru munca efectiv prestată (inclusiv ore 

suplimentare), în funcție de salariu, beneficii și compensare, ca procent din 

salariu sau în sume fixe, alte adaosuri, sumele plătite pentru timpul nelucrat 

(indemnizațiile pentru recreere și educație, de sărbători și alte zile libere, 

sume plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), primele, 

vacanțele și alte sume plătite din fondul de salarii  conform cu reglementările 

sau contractele colective de muncă, sumele plătite în profitul net și alte 

fonduri ( inclusiv tichetele de masă). 

An Suma 

2000 -1 Februarie 700.000 ROL 

2000 - 1 Decembrie 1.000.000 ROL 

2001 1.400.000 ROL 

2002 1.700.000 ROL 

2003 2.500.000 ROL 

2004 2.800.000 ROL 

2005 310 RON 

2006 330 RON 

2007 390 RON 

2008 – Ianuarie - Septembrie 500 RON 

2008 – Octombrie-Decembrie 540 RON 

2009 600 RON 

2010 600 RON 

2011 670 RON 

2012 700 RON 

2013 – Februarie-Iunie 750 RON 

2013 – începând cu Iulie 800 RON 

Tichetele de masă ajută 

la crearea de locuri de 

muncă de-a lungul 

lanțului de distribuție și, 

indirect, în industria 

alimentară prin 

stimularea consumului.   

 

Rata ocupării forței de 

muncă/ Rata șomajului 

reflectă starea generală 

a economiei și bazinul 

de potențiali beneficiari 

ai tichetelor de masă. 

Reprezintă indicatori 

importanți atunci când 

se consideră 

dimensiunea pieței 

tichetelor de masă și, ca 

urmare, baza de taxare 

și consum a populației.  
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Din punct de vedere al dinamicii, valoarea nominală indexată a tichetelor a 

fost semnificativ mai mică decât minimul mediei, astfel încât ponderea 

dintre cuantumul lunar al tichetelor de masă și minimul mediei a scăzut de 

3 ori. O reducere a valorii nominale în funcție de scăderea inflației nu ar fi 

benefică, deoarece ar putea cauza instabilitate pe piața muncii și tensiuni 

sociale. Aceasta a fost practic o situație extraordinară; în general, inflația 

tinde să crească mai degrabă decât sa scadă.  

Câștigul salarial mediu lunar brut reprezintă raportul dintre sumele brute 

plătite salariaților de către agenții economici în perioada de referință, 

indiferent pentru ce perioadă se cuvin, și numărul mediu de salariați. 

Numărul mediu al salariaților reprezintă o medie aritmetică simplă calculată 

pe baza efectivelor zilnice de salariați din perioada de referință în cauză.  

Salariul nominal net se obține prin scăderea din salariul brut a contribuțiilor 

angajaților, taxe, asigurarea socială și contribuția salariaților la bugetul de 

șomaj. 

Salariul mediu lunar este raportul dintre sumele plătite angajaților de către 

agenții economici în luna de referință și numărul de angajați. Angajații care 

nu sunt angajați cu normă întreagă sunt incluși în proporția în care lucrează, 

prevăzută în contract. Numărul de angajați include doar persoane care au 

fost plătite în luna respectivă. Nu se iau in considerare: salariații aflați în 

concediu fără plată, în grevă, detașați la lucru în străinătate și cei al căror 

contract de muncă a fost suspendat. 

 

TABEL 9  PONDEREA  TM  ÎN VENITUL  NOMINAL  NET/BRUT  ȘI  SALARIUL  MIN PE  

ECONOMIE 

Anul/ 
Semestrul 

Salariul 
mediu 

nominal 
net 

Salariul 
mediu 

nominal 
brut 

Salariul 
minim 

Valoare
a 

nominal
ă a TM 

Valoarea totală 
a TM intr-o 

lună (pentru o 
medie de 22 

zile lucrătoare) 

Ponderea 
valorii totale 
a TM într-o 

lună în 

câștigul 

salarial 
mediu 

nominal net 

Ponderea 
valorii totale 
a TM într-o 

lună în 
salariul minim 

2008 I 1309 1761 500 7.88 173.36 9.84% 34.67% 

2008 II 1507 1761 540 8.31 182.82 10.38% 33.86% 

2009 I 1361 1845 600 8.48 186.56 10.11% 31.09% 

2009 II 1361 1845 600 8.72 191.84 10.40% 31.97% 

2010 I 1391 1902 600 8.72 191.84 10.09% 31.97% 

2010 II 1391 1902 600 8.72 191.84 10.09% 31.97% 

2011 I 1444 1980 670 9 198 10.00% 29.55% 

2011 II 1444 1980 670 9 198 10.00% 29.55% 

2012 I 1507 2063 700 9 198 9.60% 28.29% 

2012 II 1507 2063 700 9 198 9.60% 28.29% 
Sursa: Institutul National de Statistică, TEMPO Online Time Series, Ministerul Muncii, 2013 

Ponderea TM în 

salariul minim arată că 

acest tip de ajutor 

social este esențial 

pentru angajați. O 

valoare crescută a 

tichetelor de masă va 

mări consumul casnic 

de produse alimentare.  
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Tabelul de mai sus subliniază faptul că majorarea veniturilor nu a fost 

proporțională cu majorarea valorii tichetelor de masă. De exemplu, între 

2008 și 2012, câștigul salarial nominal mediu brut a crescut cu 17,15%, 

salariul minim cu 40%, în timp ce valoarea nominala a tichetelor de masă cu 

14,21% . Această diferență poate fi văzuta in figura de mai jos. 

 

FIGURĂ 2  EVOLUȚII  ALE  SALARIULUI  MINIM  VS.  VALOAREA  MEDIE  LUNARĂ  A  TM 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Ministerul Muncii, calculele autorului, 2013 
 

Privind mai atent la indicatorii din industria alimentară, există date oficiale 

până în 2010 cu privire la producție, consumul intermediar și valoarea 

adăugată brută de activități,  așa cum se observă în tabelul de mai jos. 

Potrivit INS, consumul intermediar reprezintă valoarea bunurilor și serviciilor, 

excluzând activele fixe, utilizate ca intrări într-un proces de producție, care 

sunt fie transformate, fie consumate în întregime în procesul de producție. 

 

TABEL 10  PRODUCȚIE,  CONSUMUL  INTERMEDIAR  ȘI  VALOAREA  ADĂUGATĂ  BRUTĂ  ÎN FUNCȚIE  DE  ACTIVITATE 

*milioane lei, prețuri curente 

  Anul Producție Consum intermediar 
Valoare 

adăugată brută 

Fabricarea de produse alimentare, 
băuturi și produse din tutun 

2008 73368,2 45977,6 27390,6 

2009 71090,4 44427,0 26663,4 

2010 70717,9 41780,3 28937,6 

Hoteluri și alte facilitați de cazare, 
restaurant și alte servicii de 
catering 

2008 20320,8 11792,8 8528,0 

2009 20327,8 11870,2 8457,6 

2010 14126,8 8975,0 5151,8 

Sursa: Institutul National de Statistică, Anuarul Statistic Român din 2012 

 

Valoarea nominală a 

unui tichet de masă nu 

a crescut proporțional 

cu salariul minim. Dacă 

ambele ar fi crescut în 

același mod, puterea 

de cumpărare a 

angajaților ar fi fost 

mai mare. 
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 D INAMICA CHELTUIELILOR ALIMENTARE  

Cea mai mare creștere a cheltuielilor de consum a avut loc între 2007 și 
2008, când cheltuielile medii lunare de persoană au crescut cu aproape un 
sfert (24,4%), în timp ce cheltuielile de consum au crescut cu 25,54% în doar 
un an. Mai mult, în această perioadă de creștere economică, cheltuielile cu 
produse alimentare și băuturi, sectorul produselor non-alimentare și al 
serviciilor au avut o creștere semnificativă. Apoi, în perioada de recesiune, 
cheltuielile cu servicii și produse non-alimentare au înregistrat creșteri mici, 
cât și cheltuielile cu produsele alimentare și băuturi. Tabelul de mai jos 
prezintă dinamica de consum din 2008 până în 2012; se poate observa cu 
ușurință modul în care consumul și cheltuielile totale au fost oscilante. 

 

TABEL 11  MEDIA  LUNARĂ A  CHELTUITELOR  TOTALE  PER  PERSOANĂ 

Diferența a/a %  

 2008  2009  2010  2011  2012  

Total Cheltuieli 24,45% 7,23% 1,03% 6,52% 2,97% 

Cheltuieli de consum 25,54% 7,90% 1,15% 3,33% 5,27% 
- Cheltuieli cu alimente și băuturi 25,75% 7,51% 0,41% 5,10% 5,61% 
- Cheltuieli cu produsele non-
alimentare 

28,42% 6,23% 0,55% 1,64% 4,83% 

- Cheltuieli cu serviciile 21,75% 10,58% 2,81% 3,22% 5,38% 
Sursa: Institutul National de Statistică și calculele autorului, 2013 

 

 

Analiza structurii cheltuielilor totale de consum într-o gospodărie, incluzând 

toate categoriile sociale de la sfârșitul anului 2012, arată că produsele 

alimentare și băuturile non-alcoolice dețin o pondere majoritară în totalul 

cheltuielilor de consum. Astfel, în medie, 41.9% din cheltuielile de uz casnic 

merg către produse alimentare și băuturi. În cazul unui angajat, produsele 

alimentare și băuturile non-alcoolice ocupă, de asemenea, primul loc, însă cu 

un procent mai scăzut (38%) decât media celorlalte categorii sociale. Locul 

doi este ocupat de cheltuielile destinate locuinței, apă, electricitate, gaze și 

alți combustibili (16.7% pentru o gospodărie medie, 16.3% pentru angajați), 

fiind urmate de cheltuielile cu privire la băuturile alcoolice și tutun (7.8% 

pentru o gospodărie medie și 8.3% pentru o gospodărie de angajați). 

 

 

Industria alimentară și 

HORECA sunt 

impactate pozitiv de 

creșterea valorii 

nominale a TM. De 

aceea, este interesant 

de observat 

comportamentul de 

consum al românilor și 

dinamica cheltuielilor 

pentru produsele 

alimentare.  

 

Angajatii români 

cheltuiesc mai mult de 

38% din veniturile lor 

pe produse alimentare 

si băuturi non-

alcoolice. Pentru un 

angajat plătit cu 

salariul minim, 

alocația acordată prin 

tichete de masă nu 

este suficientă pentru 

a-și plăti zilnic o masă 

timp de o lună. 
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 FIGURĂ 3  STRUCTURA  CHELTUIELILOR  TOTALE  DE  CONSUM  PE  GOSPODĂRIE  

CONSIDERÂND  ANGAJAȚII   CA ȘI  CATEGORIE  SOCIALĂ,  2012 

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2013  

 

Din valoarea totală a cheltuitelor lunare de persoană alocate produselor 
alimentare, 21.15% sunt reprezentate de cheltuieli cu produsele cerealiere, 
15.13% de cheltuieli cu carnea proaspăta, 7.82% sunt alocate pentru carne, 
urmată de legume și legume conservate, lapte, brânză, fructe și grăsime. 
Tabelul de mai jos este util în realizarea unei analize detaliate asupra 
impactului introducerii tichetelor de masă pe diferite segmente din industria 
produselor alimentare. 

 

TABEL 12  CHELTUIELILE  CU  PRODUSELE  ALIMENTARE  ÎN ANUL  2012  – MEDIA PE  CAP  

DE  LOCUITOR 

Cheltuielile cu produsele alimentare în 
anul 2012 – media lunară pe cap de 
locuitor 

 Valoare (lei) % 

Cheltuieli Totale 184,94 100,00% 

Cereale și produse cerealiere 39,12 21,15% 
Carne proaspătă 27,99 15,13% 

Produse din carne 14,46 7,82% 

Conserve de carne și carne cu legume 0,73 0,39% 
Pește, produse și conserve din peste 6,64 3,59% 

Lapte 13,16 7,12% 
 Brânzeturi și smântână 12,71 6,87% 
Ouă 3,58 1,94% 

Grăsime 8,55 4,62% 

Fructe 10,5 5,68% 
Legume și conserve de legume 12,72 6,88% 

În urma consumului 

exprimat în calorii și 

substanțe nutritive, se 

poate observa că 

românii au început să 

fie mai atenți la ceea 

ce consumă. O valoare 

crescută a tichetelor de 

masă va determina un 

comportament mai 

sănătos al angajaților.  

 

Produse alimetare si 
bauturi non-

alcoolice 
38.0% 

Bauturi alcoolice si 
tutun 
8.3% 

Imbracaminte si 
incaltaminte 

5.9% 

Mobilier, 
echipamente de 

intretinere a casei 
16.3% 

Mobilier, 
echipamente de 

intretinere a casei 
4.0% 

Sanatate 
2.5% 

Transport 
7,7% 

Comunicare 
5.5% 

Recreere si cultura 
4.4% 

Educatie 
1.0% 

Hoteluri cafenele si 
restaurante 

1.7% 

Diverse bunuri si 
servicii 
4.7% 
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Apă minerală și băuturi non-alcoolice 6,19 3,35% 

Băuturi  alcoolice 5,7 3,08% 

Alte produse 22,89 12,38% 
Sursa: Institutul National de Statistică și calculele autorului, 2012 

 

Un studiu recent (2012) realizat de către Academia Romană prin intermediul 
Institutului pentru Studierea Calității Vieții2, include următoarele alimente ca 
făcând parte din coșul minim necesar de cumpărături: 

  Carne și produse din carne. Între carnea de porc, de vită și de pui, 
cea mai mare cantitate de carne consumată de români s-a stabilit a 
fi carnea de porc, deoarece aceasta intră in obiceiul de consum al 
adulților din România.  

 Lapte și derivate din lapte (în special brânză și iaurt). 

 Grăsimi. A fost ales uleiul de floarea soarelui în valoare de 
600ml/luna/persoană. 

 Legume: ceapă, morcov, usturoi și pătrunjel. Acestea pot fi folosite 
pentru diferite feluri de mâncare din țara noastră datorită 
disponibilității acestora în fiecare sezon. Alte legume consumate din 
abundență sunt cartoful, fasolea uscată, fasolea verde și roșiile (mai 
ales pe parcursul verii). 

 Fructe. Merele sunt cele mai consumate în toate sezoanele, 
aproximativ 4.5kg/lună/persoană adultă. 

 Zahăr și dulciuri. Sunt consumate în cantitatea redusă, în jurul a 
70g/zi/persoană adultă. 

 Cafea. 1 ceașcă/zi. 
 

Consumul de alimente exprimat în calorii și nutrienți este corespondentul în 
calorii și în unele substanțe nutritive (proteine, lipide și carbohidrați) a 
produselor alimentare din consumul unei persoane într-o anumită perioadă 
de timp (de obicei o zi). 

 

TABEL 13  EVOLUȚIA   CONSUMULUI  DE  ALIMENTE  EXPRIMAT  ÎN  CALORII  ȘI  

NUTRIENȚI  (MEDIA  ZILNICĂ  PE  PERSOANĂ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Soursa: Institutul Național de Statistică, 2013 
 

Un alt aspect important care trebuie inclus în dinamica cheltuielilor cu 
alimentele este prețul plătit de fiecare angajat pentru a-și procura o masă de 
prânz. În zilele noastre, meniul zilei este foarte popular și mai ieftin decât 
comanda “a la carte”. Tabelul de mai jos evidențiază gama de prețuri pentru 
un astfel de meniu. Selecția a fost realizată prin intermediul internetului, prin 

Consumul exprimat în calorii 
și nutrienți 

2008 2009 2010 2011 2012 

Calorii (număr) 2484,3 2487 2445,8 2405,8 2399,7 
Proteine (grame) 82,8 83,1 81,8 80,7 80,8 
Lipide (grame) 85 85,2 84,3 82,8 83,1 
Carbohidrați (grame) 316,6 316,4 310,1 305,5 303,2 

În urma consumului 

exprimat în calorii și 

substanțe nutritive, se 

poate observa că 

românii au început să 

fie mai atenți la ceea ce 

consumă. O valoare 

crescută a tichetelor de 

masă va determina un 

comportament mai 

sănătos al angajaților. 
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consultarea on-line a ofertelor zilnice din meniurile restaurantelor din 
diferite orașe din România.  

 

TABEL 14  NIVELUL  PREȚULUI  MENIULUI  ZILEI  PE  LOCAȚII  2013 

Oraș Nume restaurant Preț (lei) Conținut 
Timișoara Restaurant - Cateleya 12.9 Supă + fel principal + salată + chiflă 

Timișoara 
Pub - British Pub 

 
10 

Supă + fel principal + salată + la alegere: 
apa/ bere/ vin/cafea 

Cluj - Napoca 
Catering - Brand 

Catering 
10 Supă + fel principal + salată + chiflă 

Cluj - Napoca Restaurant - Picola 13 Supă + fel principal + desert 

București Restaurant - Provence 14 Supă + fel principal + clătite 

București 
Restaurant – Carul cu 

bere 
11,9 Fel principal + băutura 

Constanța 
Catering – Catering 

complet 
13 

Supă + pui la grătar + orez cu spanac + 
chiflă 

Constanța Restaurant – Steluța 10 Fel principal + salată + chiflă 

Iași  
Restaurant – Moara de 

Foc 
15 Supă + fel principal + desert 

Iași 
Restaurant - Vechile 

Coline 
15 Supă + fel principal + desert 

Râmnicu Vâlcea Restaurant - 4 persoane 13 
Supă + fel principal + salată + chiflă 

+desert 

Râmnicu Vâlcea Restaurant - Flamingo 11 Supă + fel principal + salată + chiflă 
Sursa: adrese de internet, selecția autorului, 2013 

 

Tabelul de mai sus arată că 9.35 lei (valoarea unui tichet de masă) nu sunt de 
ajuns pentru a cumpăra un meniu pentru masa de prânz, cel mai ieftin meniu 
fiind 10 lei. Cu alte cuvinte, angajatul are nevoie de o valoare crescută a 
tichetelor de masă pentru a-și putea cumpăra prânzul la serviciu sau pentru a 
lua masa de prânz cu mâncare preparată în prealabil acasă.  

Dacă în trecut a mânca în oraș era un semn de avuție și un semn de statut 
social ridicat, în zilele noastre, deși s-au păstrat aceleași valențe sociale, a 
devenit mai mult o necesitate. Datorită multitudinii de activități zilnice, 
mesele acasă se rezumă, de obicei, la micul dejun în fugă sau o cină târzie. 
Mai mult, lipsa de timp sau aptitudini nu permit întotdeauna prepararea 
corespunzătoare a produselor la domiciliu. Astfel, nu doar datorită motivelor 
menționate anterior, este important să existe mijloacele necesare pentru a 
servi o masă de prânz adecvată. Aici intervin tichetele de masă. Acestea 
reprezintă un instrument disponibil care poate facilita cumpărarea de 
alimente de către angajați.  

 

 

 

 

 

Cu o valoare crescută a 

tichetelor de masă, 

angajatii se vor orienta 

mai mult spre calitatea 

alimentelor decât spre 

cantitate, fapt ce va 

determina cheltuieli mai 

puține pe medicamente 

și în sectorul public de 

sănătate.  

 

http://www.azilapranz.ro/timisoara/pub-british-pub-98.html
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O valoare crescută a tichetelor de masă, adaptate la situația din piață, va 
aduce, pe lângă deja cunoscutele beneficii sociale, și un comportament mai 
sănătos din partea angajaților. De asemenea, o valoare crescută a tichetelor 
de masă va însemna că angajații se vor orienta mai mult după calitatea 
alimentelor și nu cantitatea acestora. Cumpăratul de mâncare ieftină, de 
calitate scăzută, se răsfrânge negativ asupra corpului uman și va genera mai 
multe cheltuieli pentru medicamente și sistemul public de sănătate.  
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EFECTELE MACROECONOMICE ALE CREȘTERII 

VALORII NOMINALE A TICHETELOR DE MASĂ  
 

Baza pentru analiza ce subliniază efectele tichetelor de masă în economie  ia 
în considerare impactul direct și indirect asupra mediului de afaceri și 
veniturilor statului, pornind de la principiul de sustenabilitate pe termen 
mediu și lung a unui sistem funcțional, bazat pe efecte în cascadă și de auto-
dezvoltare și anume, creșterea în valoare totală a pieței tichetelor de masă, 
în ceea ce privește valoarea nominală sau numărul de beneficiari, într-un 
mediu stabil și urmând tendințele economiei. Pentru a determina efectul 
macroeconomic al creșterii valorii tichetelor de masă trebuie întocmit un 
model econometric care poate cuantifica aceste efecte. 

Prin urmare, în această secțiune, vom folosi un sistem de mai multe modele 
de ecuații pentru analiza de politici. Practica folosirii modelelor econometrice 
pentru a proiecta efectele diferitelor măsuri și apoi alegerea celei mai 
potrivite este destul de comună atât în rândul academicienilor, cât și a  
specialiștilor. Pe scurt, modelul econometric folosește următoarele variabile: 

(1) Numărul beneficiarilor tichetelor de masă. Evoluția și trendul numărului 
beneficiarilor tichetelor de masă din România între anii 2000 și 2012 sunt 
evidențiate în figura de mai jos. 

 

FIGURĂ 4  EVOLUȚIA NUMĂRULUI BENEFICIARILOR TICHETELOR DE MASĂ  ÎNTRE ANII 

2000 ȘI 2012  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sursa: Informații de la Ministerul de Finanțe, 2013 

După cum poate fi observat în tabelul de mai sus, numărul de beneficiari a 

crescut constant până în anul 2008, urmând o scădere până în anul 2012. 

(2) Cum această lucrare se concentrează pe posibilitatea creșterii valorii 

tichetelor de masă, am analizat corelația dintre valoarea medie a tichetelor 

Pentru a calcula impactul 

macroeconomic al 

creșterii valorii nominale 

a tichetelor de masă 

trebuie utilizat un model 

econometric potrivit, care 

să poată cuantifica aceste 

efecte. 
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de masă și venitul adus la bugetul de stat. Conform așteptărilor, există o 

corelație pozitivă, puternică între cele două variabile, după cum este 

evidențiat și în figura de mai jos. 

 

 FIGURA 6  CORELAȚIA  ÎNTRE  VENITUL  LA BUGETUL  DE  STAT  ȘI  VALOAREA  MEDIE  A 

TICHETELOR  DE  MASĂ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sursa:Institutul Național de Statistică, calculele autorului, 2013  

Pentru a evalua impactul valorii tichetelor de masă asupra bugetului de stat 
propunem o abordare prin modele econometrice de sisteme cu ecuații 
simultane (SES). 

Spre deosebire de modelul cu o singură ecuație în care variabila dependentă 
(Y) este o funcție de variabilele independente (X), alte variabile Y sunt printre 
variabilele independente în fiecare model de SES. Variabilele Y din sistem 
sunt determinate simultan de către ecuațiile din sistem. 

Există câteva metode de a estima coeficienții din sistem. Cea mai des folosită 
abordare se numește metoda variabilelor instrumentale sau VI. Când mai 
multe variabile instrumentale sunt disponibile, acestea sunt combinate cu 
ajutorul regresiei (în primul stadiu) și apoi sunt folosite într-o a doua 
regresie. Această metodă este denumită metoda celor mai mici pătrate în 
două etape, 2SLS (sau TSLS).   

 

Propunem următorul model de ecuații simultane: 

(1) Veniturile la bugetul de stat sunt o funcție de numărul de titluri de 

utilizatori de tichete de masă, valoarea individuală a unui tichet de masă 

și o variabilă „dummy”, luând în considerare efectul impozitării cu 16 % a 

tichetelor de masă (începând cu anul 2011). 

(2) Cea de-a doua ecuație a MES reprezintă ecuația clasică a consumului ca 

funcție de venitul disponibil. În economie, funcția consumului este o 

singură funcție matematică folosită în exprimarea cheltuielilor de 

consum. Aceasta a fost dezvoltată de John Maynard Keynes și detaliată 

în cea mai cunoscută carte a sa, The General Theory of Employment, 

Interest and Money. Funcția este folosită în calculul consumului total 

dintr-o economie, fiind compusă din consumul autonom care nu este 

Între venitul la bugetul 
de stat și valoarea 
medie a tichetelor de 
masă există o corelație 
pozitivă,  astfel cele 
două variabile vor fi 
incluse în modelul 
econometric. 

 

 

Modelele de ecuații 
simultane reprezintă o 
clasă de modele a căror 
esență se află într-un 
proces de generare a 
datelor care depinde de 
mai multe ecuații care 
interacționează între 
ele pentru a produce 
datele observate. 
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influențat de venitul curent și consumul indus care este influențat de 

nivelul veniturilor economiei.  

(3) Cea de-a treia ecuație conectează încasările totale la bugetul de stat cu 

valoarea totală a tichetelor de masă emise. 

(4) În același timp, numărul de utilizatori de TM depinde de mediul 

macroeconomic general al unei țări redat de către Produsul Intern Brut 

(PIB) care reprezintă valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor 

finale oficial recunoscute și produse într-o țară într-o anumită perioadă 

de timp. 

(5) De asemenea, am inclus ca fiind relevant TVA-ul colectat din industria 

alimentară și sectorul HORECA, fără TVA-ul colectat de la tichetele de 

masă ca fiind dependente de valoarea totală a tichetelor de masă și 

consumul total privat de bunuri și servicii agro - alimentare. 

(6) La rândul ei, valoarea totală a tichetelor de masă depinde de valoarea 

totală a numărului de utilizatori și valoarea individuală a unui tichet de 

masă.   

Ecuațiile de la (1) la (6) sunt scrise formal în sistemul de mai jos: 

 

The equations from (1) to (6) are formally written in the system below: 
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Unde: 

Revenues reprezintă veniturile la bugetul de stat din sistemul tichetelor de 
masă (TVA plus taxa pe profit – 16% începând cu 2011); 
Users reprezintă numărul de beneficiari; 
Value reprezintă valoarea unui tichet de masă; 
Consumption reprezintă consumul populației de produse agro-alimentare și 
servicii; 
Disp_Income reprezintă venitul disponibil al fiecărei familii; 
GDP reprezintă valoarea de piață oficial recunoscută a tuturor produselor și 
serviciilor produse într-o țară într-o anumită perioadă de timp. 
Dummy este o variabilă fictivă care ia în considerare efectul taxării cu 16% a 
tichetelor de masă (începând cu 2011). 
VAT_food reprezintă TVA colectat din industria agroalimentară și sectorul  
HORECA, fără TVA colectat din tichetele de masă. 
Total_Vouchers_Value reprezintă valoarea totală a tichetelor de masă 
disponibile în piață. 
Pentru a obține estimările sub formă de coeficienți de elasticitate, toate 
variabilele au fost transformate în formă logaritmică. 

Sistemele de ecuații 

simultane realizează 

conexiunile dintre 

variabile. De exemplu, 

TVA-ul colectat din 

industria alimentară și 

sectorul HORECA sunt 

strâns legate de 

valoarea totală a 

tichetelor de masă și de 

consumul populației. De 

asemenea, veniturile la 

bugetul de stat sunt 

influențate de numărul 

utilizatorilor TM, de 

valoarea acestora și 

nivelul de taxare.  
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Datorită limitărilor în disponibilitatea datelor, a trebuit să estimăm valorile 
TVA-ului pentru produsele agro-alimentare (TVA_food), consum 
(Consumption) și ale venitului disponibil al fiecărei familii (Disp-income), 
obținând astfel un set de date actualizate și complete.  
Ca metodă de estimare am folosit proporția acestor trei variabile în PIB, 
deoarece am observat că acesta rămâne relativ constantă în anii de după 
criza financiară. 
Reprezentarea grafică a evoluției variabilelor pentru întreaga perioada de 
timp poate fi observată în imaginea de mai jos. 
 

 

FIGURA 7  EVOLUȚIA VARIABILELOR, INCLUZÂND ESTIMĂRILE   

 
    Sursa: Institutul Național de Statistică, 2013 

 
Anumite variabile, cum ar fi valoarea importurilor și rata de schimb euro-leu, au 
fost eliminate, deoarece erau nesemnificative din punct de vedere statistic, 
obținând astfel un nou model ai cărui coeficienți sunt semnificativi din punct de 
vedere statistic. 

 
Setul complet de date utilizate pentru estimarea SES în Eviews este prezentat în 
tabelul de mai jos. 
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TABEL 15  SET  DE  DATE 

Anul Utilizatori 
Valoare 

nominală 
(lei) 

Valoare 
totală a 

tichetelor 
(mil.lei 
prețuri 

curente) 

Venituri 
(mil.lei 
prețuri 

curente) 

TVA 
alimente 
(mil.lei 
prețuri 

curente) 

Consum 
(mil. lei 
preturi 

curente) 

Venit 
disponibil 
(lei prețuri 
curente) 

PIB 
(mil.lei 
prețuri 

curente) 

2000 804158 2.50 237 54 585 12165 389 80985 
2001 1349441 3.75 808 175 864 18968 522 117946 
2002 1877209 4.75 1037 235 1056 20605 659 152017 
2003 2072321 5.55 1666 366 1333 25519 795 197428 
2004 2074848 6.30 2253 484 1694 32975 1086 247368 
2005 2786589 6.90 3058 664 2326 38076 1212 288955 
2006 2841740 7.28 3624 778 2718 45800 1386 344651 
2007 2917107 7.48 4131 879 3410 52590 1687 416007 
2008 2841877 8.09 4817 1014 4308 63053 2132 514700 
2009 2447000 8.66 4229 895 3474 62032 2316 501139 
2010 2376000 8.72 3759 795 3010 71469 2304 523693 
2011 2185920 8.72 3836 1534 3038* 75975* 2417* 556708 
2012 2177149 9.35 3787 1515 3268* 80172* 2475* 587466 

 Sursa:Institutul Național de Statistică și Ministerul de Finanțe, 2013 
*-estimările autorului 

 

 

EFECTE ASUPRA BUGETULUI DE STAT  

 

Efectele asupra bugetului de stat sunt directe, indirecte și induse. 

1. Efecte directe: 

 Dezavantaj al statului: deficitul legat de scutirea de taxe și asigurări 

sociale cu privire la valoarea nominală a unui tichet de masă; 

 Avantaj al statului: Creșterea taxării și a contribuțiilor sociale datorită 

creării de locuri de muncă și scăderii economiei informale, plata unor 

alocații de șomaj mai mici, taxe mai mari sau noi și TVA colectat de la 

rețeaua de afiliați.  

 Impozitul pe venit. Cu cât valoarea nominală a unui tichet de masă 

crește, încasările la bugetul de stat sunt mai mari datorită unei baze 

de taxare mai mare.  

 Impozite pe salarii. Având în vedere că tichetele de masă ajută la 

crearea de locuri de muncă noi, veniturile pot fi colectate la bugetul 

de stat prin impozitul pe salariu al noilor oameni angajați. 

 Plata de contribuții sociale. ”Albirea” economiei și crearea de locuri 

de muncă pentru care sunt plătite contribuții sociale cresc încasările 

la bugetul de stat.  

 Recolectare de TVA. Având o valoare nominală mai ridicată a 

tichetelor de masă, venituri importante la bugetul de stat pot 
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proveni din surplusul de TVA colectat din achiziționarea de mâncare 

și produse alimentare ca rezultat al creșterii consumului populației.  

 Impozitul pe profit. O putere de cumpărare crescută a angajaților 

generează profit companiilor afiliate sistemului tichetelor de masă, 

care la rândul lui generează venituri la bugetul de stat prin aplicarea 

impozitului pe profit surplusului câștigat de firme. 

 Venituri din taxa profesională. 

 Impozitarea investițiilor. 

 Beneficii precum plata mai scăzută a șomajului/ajutorului de șomaj.  

Considerând că sistemul tichetelor de masă creează locuri de muncă,  

bugetul de stat poate economisi reducând numărul șomerilor sau al 

persoanelor care lucrează ”la negru” plătind, în consecință, o sumă 

totală mai mică, ca ajutoare pentru șomeri.  

2. Efecte indirecte: 

Cheltuieli crescute în restaurante și  în sectorul de distribuție datorită 

activității și consumului crescut (valoare creată de salariile adiționale 

plătite angajaților, impozite plătite către guvern, contribuții sociale, TVA 

suplimentar, etc.) și costul administrativ al sistemului (comparat cu plăți 

numerar sau ordine de plată). 

3. Efecte induse: 

Efectele cheltuielilor suplimentare ale gospodăriilor și ale guvernului 

datorate creșterii puterii de cumpărare, precum și diverse investiții. În 

plus, trebuie adăugat că un astfel de impact duce, fără îndoială, la 

reducerea costurilor sociale ale excluderii și insecurității (sănătate , 

educație , etc. ), și îmbunătățește, de asemenea, calitatea vieții 

beneficiarilor (reduce stresul și crește productivitatea , mai puțin 

absenteism sau prezență ridicată la serviciu, accidente de muncă , etc.) și 

calitatea serviciilor datorită profesionalismului sectorului. Astfel de 

efecte pot fi greu  de măsurat , dar putem menționa următoarele : 

 Igiena produselor alimentare și îmbunătățirea sănătății 

beneficiarilor și a familiilor acestora; 

 Impact asupra motivației și productivității angajaților (și 

bunăstare crescută, general vorbind); 

 Consolidarea competitivității companiilor,  strategie de recrutare 

în atragerea de noi talente; 

 Absență scăzută, prezență ridicată, accidente de muncă și 

intoxicații alimentare (inclusiv câștiguri pentru Ministerul 

Finanțelor și Ministerul Muncii) 

 Influențarea economiei informale, care conduce la alte beneficii, 

cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor datorită 

profesionalismului acestui sector. 

 Consum și investiții mai mari în alte sectoare ca sumă dedicată 

cheltuirii pe alimente, care aduce beneficii viitoare din punct de 

vedere fiscal; 
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 Reducerea costurilor sociale ale excluderii și insecurității 

(sănătate , educație , etc.) 

Veniturile fiscale la bugetul de stat sunt generate fie direct, din cheltuieli 

suplimentare/consum alimentar prin tichete de masă (TVA suplimentar, 

impozit pe profit și TVA aplicat emitenților de tichete de masă și circuitului 

general al tichetelor de masă), fie indirect prin TVA aplicat la alimente și 

sectorul HORECA. 

Acest model are toți coeficienții statistic semnificativi  la un  nivel de 5%. 

Astfel, putem observa ce se întâmplă cu fiecare variabilă considerată și cum 

impactează bugetul de stat. 

 

 Valoarea tichetelor de masă. Coeficientul de elasticitate al valorii 

tichetelor de masă este 1.58%, ceea ce înseamnă elasticitate. Cu alte 

cuvinte, o creștere a valorii tichetelor de masă  va duce la o creștere 

a veniturilor, într-o măsura mai mare. Deci, dacă valoarea tichetelor 

de masă crește cu 1%, veniturile vor crește cu 1,58%. De exemplu, 

dacă valoarea nominală a unui tichet se va mări față de nivelul actual 

de 9,35 lei la 9,4435 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 9,35 bani 

(1%), veniturile totale la bugetul de stat vor crește față de valoarea 

actuală de 1515 milioane lei la 1538,937 milioane lei, și anume o 

creștere absolută de 23,937 milioane lei. 

 Numărul beneficiarilor tichetelor de masă. Un alt coeficient care are 

o importanță economică semnificativă și este, de asemenea, statistic 

semnificativ, este coeficientul de elasticitate aferent numărului de 

beneficiari. Dacă numărul beneficiarilor tichetelor de masă crește 

cu 1%, veniturile la bugetul de stat vor crește cu 0.7428%, o valoare 

pozitivă, dar mai mică decât creșterea determinată de o potențială 

creștere a valorii nominale a tichetelor de masă. Dacă venitul 

disponibil al gospodăriilor crește cu 1%, va determina o creștere a 

consumului de 0.9513%, ceea ce din nou este un efect pozitiv asupra 

sistemului tichetelor de masă. 

 Valoarea bonurilor de masă și numărul de beneficiari. Dacă am 

surprinde simultan modificarea numărului de beneficiari și 

valoarea nominală a tichetelor de masă, luând în considerare 

valoarea totală variabilă, am putea spune că impactul asupra 

veniturilor este pozitiv și semnificativ statistic. Coeficientul de 

elasticitate, în acest caz, este de 1,0505, ceea ce înseamnă: dacă 

valoarea totala a tichetelor de masă crește cu 1%, veniturile la 

bugetul de stat vor crește cu 1,0505%, o valoare mai mică decât 

creșterea determinată de modificarea valorii tichetelor de masă. 

 PIB. Numărul beneficiarilor este sensibil la mediul economic general 

din țara surprinsă prin indicatorul PIB. Daca PIB-ul crește cu 1%, 

numărul beneficiarilor va crește cu 0.4390%. 
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Astfel, pentru a crește încasările la bugetul de stat, valoarea nominală a 

tichetelor de masă ar trebui să crească, mai degrabă decât numărul 

beneficiarilor tichetelor de masă. 

 Consumul și numărul beneficiarilor. Există, de asemenea, alți 

doi factori cu impact asupra TVA-ului, și anume numărul 

beneficiarilor și consumul. Consumul are un impact mai mare 

asupra TVA-ului decât numărul beneficiarilor. Dacă consumul 

crește cu 1%, atunci TVA-ul va crește cu 0.7527%, iar dacă 

numărul beneficiarilor crește cu 1%, atunci TVA-ul colectat va 

crește cu 0.5349%. 

 

EFECTELE MACROECONOMICE ALE CREȘTERII 

VALORII TICHETELOR DE MASĂ  

Există numeroase efecte care ar trebui luate în considerare atunci când se 

evaluează impactul creșterii valorii tichetelor de masă. Din punct de vedere 

macroeconomic , am găsit următorii factori ca fiind relevanți: 

 Există o pondere semnificativă a plăților salariale la ”negru” în 

sectorul privat; astfel, angajatorii au o alternativă de a reduce taxele 

și costul real per angajat; 

 Creșterea numărului de salariați prin dezvoltarea agenților de piață 

care să administreze tichetele și creșterea numărului de locuri de 

muncă (însă într-o măsură mai mică) din sistemul bancar; 

 Reducerea costurilor de îngrijire medicală asociate cu boli datorate 

sărăciei și dietelor neadecvate. 

 Deducerile fiscale privind costul forței de muncă duc, în general, la 

creșterea venitului total disponibil al angajaților și, prin urmare, la 

creșterea consumului; 

 Comerțul cu amănuntul și industria alimentară au încă un nivel 

relativ ridicat al veniturilor nedeclarate și neimpozitate; utilizarea 

tichetelor de masă cu o valoare crescută încurajează raportarea 

corectă a veniturilor, profiturilor și costurilor forței de muncă. 

 Raportarea corectă a încasărilor, profiturilor și costurilor cu munca; 

 Comerțul cu amănuntul și industria alimentara au o valoare 
domestică adăugată mai mare decât media pe economie; creșterea 
cheltuielilor de consum a produselor alimentare va duce la o rată de 
angajare mai mare și, prin urmare, a plății impozitelor asociate. 
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ANALIZA SCENARIILOR PRIVIND IMPACTUL UNEI 

VALORI CRESCUTE A TICHETELOR DE MASĂ 

ASUPRA BUGETULUI DE STAT  

 

La acest punct este necesară o examinare mai profundă a impactului creșterii 

valorii tichetelor de masă. Analiza scenariilor este un proces de analiză a 

posibilelor evenimente viitoare, luând în considerare rezultatele alternative 

posibile. Acest tip de analiză este utilizat pentru a prognoza comportamentul 

economic. 

În această secțiune vom prezenta mai multe alternative. Experiența a 

demonstrat că trei scenarii sunt cele mai potrivite pentru dezbateri 

ulterioare și selectarea celui mai adecvat. 

Așa cum am menționat mai devreme, veniturile fiscale la bugetul de stat sunt 

generate fie direct, din cheltuieli suplimentare/consum alimentar prin 

tichete de masă (TVA suplimentar, impozit pe profit și TVA aplicat emitenților 

de tichete de masă și circuitului general al tichetelor de masă), fie indirect 

prin TVA aplicat la alimente și sectorul HORECA. Ținând cont de variabilele 

utilizate în modelul econometric (valoarea nominală a TM, venituri, TVA, 

consum, etc.), analiza scenariilor prezintă rezultatele pentru diferite valori 

ale unui tichet de masă. Mai exact, pentru un anumit comportament al 

variabilelor (presupunând astfel o anumită ipoteză), vom verifica ce se poate 

întâmpla în acea situație precisă. 

 

SCENARIUL 1 

Primul scenariu se bazează pe următoarea ipoteză: numărul de utilizatori 

rămâne constant, la nivelul din 2012 (2177149 utilizatori) și, de asemenea, 

numărul de tichete de masă emise. Toate celelalte variabile 

macroeconomice și de context sunt constante. 

Am calculat impactul direct și indirect asupra veniturilor bugetului de stat 

la niveluri diferite ale valorii nominale a tichetelor, pornind de la 9,35 la 12 

lei, până la 15 lei. 

Calculele pas cu pas sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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TABEL 16  IMPACTUL  DIRECT  –PRIN  TVA AFERENT  TICHETELOR  DE  MASĂ ȘI  

VENITURILOR  FISCALE 

Valoare 
nominală 
tichet (lei) 

Modificare 
relativă a valorii 

nominale vs. 
valoare de  bază 

Venituri directe 
(TVA  plus 

venituri fiscale) - 
mil. Lei 

Modificare 
relativă a 

veniturilor vs. 
valoare de bază 

9.35 - 1515 - 

10 7% 1789 18% 

10.5 12% 1933 28% 

11 18% 2081 37% 

11.5 23% 2233 47% 

12 28% 2389 58% 

15 60% 3402 125% 
Sursa: Calculele autorului, 2013 

Se poate observa cu ușurință, în tabelul de mai sus, impactul pozitiv datorat 

creșterii valorii tichetelor de masă. Astfel, pentru o creștere de numai 65 de 

bani (7%), veniturile bugetare cresc cu 18%. 

Mai mult, la o valoare nominală a tichetelor de masă de 12 lei, veniturile 

directe vor crește cu 58%, ceea ce înseamnă, în termeni nominali, 2389 

milioane lei. Pentru o valoare nominală a tichetelor de 15 lei, creșterea este 

relativ mare, de 125% în termeni relativi , adică 3402 milioane lei. 

Există, de asemenea, un impact indirect prin TVA-ul aplicat la alimente și 

sectorul HORECA. Calculele secvențiale sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

TABEL 17  IMPACT  INDIRECT  – PRIN  TVA APLICAT  LA ALIMENTE  ȘI  SECTORUL  HORECA    

Valoare 
nominală 
tichet (lei) 

Modificare 
relativă a 

valorii 
nominale vs. 

valoare de  
bază 

Valoare 
totală 
tichete 
mil.lei 

Venituri 
indirecte - 

mil. Lei 

Modificare 
relativă vs. 
valoare de 

bază 

9.35  - 3787 3268  - 

10 7% 4572.81 3783 16% 

10.5 12% 4923.45 3888 19% 

11 18% 5282.79 3992 22% 

11.5 23% 5650.63 4093 25% 

12 28% 6026.79 4192 28% 

15 60% 8449.58 4753 45% 
Sursa: Calculele autorului, 2013 

Din nou, la 12 lei creșterea relativă este de 28%, adică 4192 milioane lei. La 

15 lei, creșterea relativă este  de 45%, adică 4753 milioane lei. 

Prin urmare, creșterea totală la bugetul de stat – la 12 lei valoarea nominală 

a tichetului de masă – se ridică la 6581 milioane lei,  iar la o valoare nominală 

de 15 lei a tichetului de masă, la 8155 milioane lei. 
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SCENARIUL 2 

 

Putem trece acum la un alt scenariu, bazat pe următoarele ipoteze: 

Numărul de tichete de masă rămâne constant, dar numărul de utilizatori 

variază în funcție de procentajul de angajatori care migrează la noua valoare 

a tichetelor. Toate celelalte variabile macroeconomice și variabile de context 

sunt constante. 

Din nou, am calculat impactul direct și indirect asupra veniturilor bugetului 

de stat la diferite niveluri ale valorii nominale a tichetelor, de la 9,35 la 12 lei, 

până la 15 lei. 

Calculele pas cu pas sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

TABEL 18  IMPACTUL  DIRECT  –PRIN  TVA AFERENT  TICHETELOR  DE  MASĂ ȘI  

VENITURILOR  FISCALE 

Valoare 
nominală 
tichet (lei) 

Modificare relativă a 
valorii nominale vs. 

valoare de  bază 

Număr de 
utilizatori 

Venituri 
directe 

(TVA  plus 
venituri 
fiscale) - 
mil. Lei 

9.35 -  
 10 7% 1723 14% 

10.5 12% 1861 23% 

11 18% 2003 32% 

11.5 23% 2149 42% 

12 28% 2299 52% 

15 60% 3275 116% 
Sursa: Calculele autorului, 2013 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus , la o valoare nominală a 

tichetului de 12 lei, veniturile directe la bugetul de stat vor crește cu 31%, 

ceea ce în termeni nominali înseamnă 1985 milioane lei. La o valoare 

nominală a tichetului de 15 lei, veniturile directe se vor majora cu 58%, ceea 

ce în termeni nominali înseamnă 2394 milioane lei. 

Există, de asemenea, un impact indirect , prin TVA aplicat la alimente și 

industria HORECA. Calculele secvențiale sunt prezentate în tabelul de mai 

jos. 
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TABEL 19  IMPACT  INDIRECT  – PRIN  TVA APLICAT  LA ALIMENTE  ȘI  SECTORUL  HORECA    

Valoare 
nominală tichet 
(lei) 

Număr de 
utilizatori 

Valoare totală 
Venituri 

Indirecte - mil. 
Lei 

9.35 3787 3268 - 

10 5980 4180 14% 
10.5 6439 4296 17% 
11 6909 4410 20% 
11.5 7390 4522 23% 

12 7882 4632 26% 

15 11051 5251 43% 
Sursa: Calculele autorului, 2013 

 

Din nou, la o valoare de 12 lei  a unui tichet creșterea este de 18% în termeni 

relativi, adică 3871 milioane lei. La 15 lei, majorarea este de 25% în termeni  

relativi, ceea ce înseamnă 4087 milioane lei. 

Prin urmare, creșterea totală la bugetul de stat – la 12 lei valoarea nominală 

a tichetului de masă – este de 5856 milioane lei în timp ce creșterea totala la 

bugetul de stat pentru 15 lei valoarea nominală a tichetului de masă este de 

6481 milioane lei. 

 

SCENARIUL 3 

În cel de-al treilea scenariu, presupunem că numărul de utilizatori va urma 

același tipar ca și economia în ansamblu. 

Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, în 2014 PIB-ul nominal va crește cu 

7,3% în comparație cu 2013. 

Deoarece în model am folosit o ecuație care leagă PIB-ul nominal de 

numărul de utilizatori de tichete de masă, am estimat, bazându-ne pe 

această ipoteză, că numărul de utilizatori va fi de aproximativ 2975185. 

Ca și în celelalte două scenarii precedente, am calculat impactul direct și 

indirect asupra veniturilor bugetului de stat la niveluri diferite ale valorii 

nominale a tichetelor de masă, de la 9,35 la 12, până la 15 lei. 

Calculul pas cu pas este prezentat în tabelul de mai jos: 
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TABEL 20  IMPACTUL  DIRECT  –PRIN  TVA AFERENT  TICHETELOR  DE  MASĂ ȘI  

VENITURILOR  FISCALE 

Valoare 
nominală 
tichet (lei) 

Modificare relativă 
a valorii nominale 

vs. bază 

Venituri directe 
(TVA  plus venituri 

fiscale) - mil. Lei 

Modificare 
relativă vs. 

Bază 

9.35   1515   

10 7% 2257 49% 

10.5 12% 2438 61% 

11 18% 2625 73% 

11.5 23% 2816 86% 

12 28% 3012 99% 

15 60% 4290 183% 
Sursa: Calculele autorului, 2013 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, la o valoare nominală a 

tichetului de 12 lei, veniturile directe vor crește cu 99%, ceea ce în termeni 

nominali înseamnă 3012 milioane de lei. La o valoare nominală a tichetului 

de 15 lei, veniturile directe se vor majora cu 183%, în termeni nominali 

însemnând suma de 4290 milioane lei. 

Există, de asemenea, și un impact indirect, prin intermediul TVA la alimente 

și din sectorul HORECA. Calculele secvențiale sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 

 

TABEL 21  IMPACT  INDIRECT  – PRIN  TVA APLICAT  LA ALIMENTE  ȘI  SECTORUL  HORECA    

Valoare 
nominală 
tichet 
(lei) 

Modificare 
relativă a valorii 

nominale vs. 
valoare de  bază 

Valoare 
totală 

Venituri 
indirecte - 

mil. Lei 

Modificare 
relativă vs. 
valoare de 

bază 

9.35   3787 3268   

10 7% 5980.43 4180 28% 

10.5 12% 6439.00 4296 31% 

11 18% 6908.95 4410 35% 

11.5 23% 7390.02 4522 38% 

12 28% 7881.97 4632 42% 

15 60% 11050.55 5251 61% 

Sursa: Calculele autorului, 2013 

Din nou, la 12 lei, creșterea relativă este de 42%, adică 4632 milioane lei. La 

15 lei, creșterea este de 61% în termeni relativi, adică 5251 milioane lei. 

Astfel, majorarea totală la bugetul de stat – la 12 lei valoarea nominală a 

tichetelor de masă – este de 7644 milioane lei, iar pentru valoarea nominală 

de 15 lei  aceasta este de 9541 milioane lei. 

Cu scopul de a sintetiza creșterea veniturilor la bugetul de stat, putem realiza 

următorul tabel: 
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TABLE 2  REZUMAT  AL  CELOR  TREI  SCENARII  PENTRU  O  VALOARE  NOMINALĂ  A 

TICHETELOR  DE  MASĂ  DE  12  LEI 

Milioane lei 

Scenariul Nr. 1 Scenariul Nr. 2 Scenariul Nr. 3 

Direct Indirect Total Direct Indirect Total Direct Indirect Total 

2389 4192 6581 1985 3871 5856 3012 4632 7644 
Sursa: Calculele autorului, 2013 

Până acum, primul scenariu pare a fi cel mai fezabil, deși cifrele celui de-al 

treilea scenariu arată cel mai promițător. Câștigul maxim pentru bugetul de 

stat ar fi dacă ipoteza de cercetare a celui de-al treilea scenariu se va 

concretiza. 

În ceea ce privește veniturile obținute la bugetul de stat, folosind tichete de 

masă cu valoarea nominală de 15 lei, acestea sunt relativ mari, dar punerea 

în aplicare a măsurilor politice pentru a atinge acest obiectiv sunt discutabile, 

așa că ne-am abținut de la extinderea comentariilor. 

În graficul următor am prezentat evoluția variabilelor de interes, potrivit 

celor 3 scenarii. 
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FIGURA 8  CREȘTEREA  VENITURILOR  LA  BUGET  POTRIVIT  SCENARIILOR  PROPUSE  LA  

DIFERITE  NIVELURI  A  VALORII  NOMINALE  A TICHETELOR  DE  MASA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sursa: Calculele autorului, 2013 

 

După cum poate fi observat din graficul de mai sus, creșterea veniturilor 

bugetare este destul de stabilă până la valoarea de 12 lei. După acest prag, 

creșterea devine bruscă în cazul primului și celui de-al treilea scenariu, în 

timp ce venitul bugetar crește mai puțin în cazul celui de-al doilea scenariu. 
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CONCLUZII  
 

 Folosirea tichetelor de masă reprezintă o metodă complexă de a combina 

atât obiective economice,  cât și obiective sociale. În urma crizei financiare și 

într-un mediu economic marcat de instabilitate și resurse limitate, tichetele 

de masă se pot dovedi a fi un instrument valoros în creșterea beneficiilor 

angajaților și sprijinirea întreprinderilor. După cum arată estimările globale 

ale indicatorilor macroeconomici, cum ar fi PIB-ul, rata inflației, ocuparea 

forței de muncă, etc., un trend economic pozitiv este de așteptat pe termen 

mediu, care asigură o bună sincronizare pentru creșterea  valorii nominale a 

tichetelor de masă.  

După cum s-a arătat în analiză, o creștere a valorii tichetelor de masă ar 

aduce multiple beneficii pentru toate categoriile după cum urmează: 

 Angajați. Folosirea tichetelor de masă cu o valoare nominală mai ridicată 

va crește puterea de cumpărare a beneficiarilor lor în ceea ce privește 

bugetul personal pentru consumul de alimente. De asemenea, tichetele 

de masă sunt un factor de motivare și de îmbunătățire a calității vieții și 

a sănătății. Astfel, printr-o nutriție mai bună, productivitatea muncii va 

crește, în timp ce cheltuielile cu medicamentele și cu sectorul public de 

sănătate vor scădea. 

 Angajatori/Companii. Pentru această categorie, tichetele de masă 

reprezintă un mecanism de reducere a taxelor fiscale, o manifestare a 

responsabilității sociale, fiind în același timp și mai ușor de utilizat decât 

orice alte instrumente. Mai mult, acestea reprezintă o dovadă a 

implicării companiei în susținerea locurilor de muncă, îmbunătățirea 

condițiilor de muncă și a oferirii unei vieți mai bune tuturor 

beneficiarilor lor. De asemenea, prin legarea tichetelor de masă  cu zilele 

de muncă efectuate, sistemul promovează prezența la locul de muncă și 

reduce absențele neplanificate de la serviciu. 

 Guvernul/Bugetul de stat. O valoare crescută a tichetelor de masă va 

spori consumul de produse alimentare, crescând ulterior și TVA-ul 

colectat la bugetul de stat. Alte efecte includ o scădere a economiei 

informale, crearea de locuri de muncă, descurajarea muncii la negru 

asigurând mai multă transparență. Creșterea veniturilor bugetare vor 

proveni din TVA-ul colectat de stat, impozitul pe profit plătit de către 

comercianții cu amănuntul și producătorii de alimente, impozitul pe 

venit plătit de către angajați, etc. 

 Afiliații – întreprinderi și companii de furnizare de servicii din sectorul de 

alimentație publică. Pentru această categorie, creșterea valorii nominale 

a tichetelor de masă ar însemna creșterea cifrei de afaceri, clienți relativ 

stabili, sprijinirea dezvoltării unor politici comerciale sustenabile (stoc de 

mărfuri în conformitate cu obiceiuri alimentare sănătoase – mâncare 
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diversificată și ecologică și politici de prețuri atractive). În plus, este 

stimulată  dezvoltarea rețelei de restaurante, cafenele și servicii de 

catering care livrează masa de prânz sau pachete cu alimente la locul de 

muncă; Mai mult, în ultimii ani, a fost înregistrată o trecere a utilizării 

tichetelor de masă de la unitățile comerciale către agenții comerciali 

care practică prețuri relativ mai scăzute.  

Mai mult decât atât, studiul a arătat că valoarea nominală a tichetelor de 

masă a scăzut de-a lungul timpului, deoarece nu a fost indexată 

semestrial cu inflația. Acest lucru înseamnă că, de fapt, și puterea de 

cumpărare a scăzut.  

Rezultatele arată că, în România, valoarea reală a tichetelor de masă s-a 

redus în termeni reali în timp, ca urmare a neindexării cu indicele 

prețurilor de consum (IPC) în fiecare semestru, așa cum a fost planificat 

inițial. În plus, în condițiile actuale, dacă valoarea nominală a tichetelor 

va crește cu 1%, veniturile totale colectate la bugetul de stat se vor 

majora cu 1,58%, ceea ce dovedește că, chiar și o mică creștere, s-ar 

dovedi benefică. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă numărul de 

utilizatori și tichete emise rămân constante (Scenariul 1), vor exista 

efecte directe și indirecte pozitive asupra bugetului de stat, doar prin 

schimbarea valorii nominale a tichetelor de masă. În cazul în care 

numărul de utilizatori va urma același tipar ca și economia în ansamblu 

(Scenariul 3) și valoarea nominală a tichetelor va crește, veniturile 

statului vor fi chiar mai mari decât în cazul primului scenariu. Cel de-al 

doilea scenariu arată că, pentru a maximiza veniturile la bugetul de stat, 

o creștere a valorii nominale este o opțiune mai bună decât creșterea 

bazinului de beneficiari.  

O creștere a valorii nominale ar avea următoarele beneficii directe 

pentru bugetul de stat: majorarea sumelor provenind din taxe și 

contribuții sociale, alocații mai mici către șomaj, taxe mai mari sau noi 

pe afaceri, TVA colectat din rețeaua celor afiliați, TVA colectat din 

achiziționarea de mâncare și produse alimentare ca rezultat al creșterii 

activității și consumului populației, impozit pe venit și cost mai scăzut al 

angajării. Mai mult , încasări indirecte la bugetul de stat sunt de așteptat 

să vină din cheltuieli suplimentare la restaurante și din lanțul de 

distribuție datorită sporirii activității și creșterii consumului. De 

asemenea, există efecte induse, cum ar fi cheltuieli suplimentare ale 

gospodăriilor și guvernului care sunt legate de creșterea puterii de 

cumpărare, precum și diverse investiții. Mai mult decât atât, ar trebui 

adăugat faptul că un astfel de impact duce, fără îndoială, la minimizarea 

despăgubirilor sociale de excludere și nesiguranță (sănătate, educație, 

etc. ) și modifică, de asemenea, calitatea vieții beneficiarilor (reduce 

stresul și crește productivitatea, mai puțin absenteism, accidente de 

muncă, etc.) și îmbunătățirea calității serviciilor datorită 



  

47 
 

profesionalismului sectorului. Astfel de efecte sunt greu de măsurat, dar 

dintre ele enumerăm îmbunătățirea igienei alimentare și sănătății 

beneficiarilor, consolidarea competitivității companiilor, reducerea 

absenteismului, prezență ridicată la locul de muncă, mai puține 

accidente de muncă și intoxicații alimentare și mai mult consum și 

investiții în alte sectoare în care o sumă dedicată poate fi cheltuită pe 

alimente.  
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ANEXA 
 

Rezultatul generat de software-ul econometric este prezentat mai jos: 

 

System: SYS01    
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 09/17/13 Time: 19:48   
Sample: 2000 2012   
Included observations: 13   
Total system (balanced) observations 78  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     C(1) -7.554446 3.782067 -1.997439 0.0502 
C(2) 1.584295 0.287914 5.502665 0.0000 
C(3) 0.742863 0.293439 2.531572 0.0139 
C(4) 0.555153 0.133969 4.143881 0.0001 
C(5) 3.792148 0.206817 18.33577 0.0000 
C(6) 0.951386 0.028836 32.99260 0.0000 
C(7) -1.825844 0.617177 -2.958380 0.0044 
C(8) 1.050576 0.079499 13.21493 0.0000 
C(9) 9.030105 1.246515 7.244279 0.0000 
C(10) 0.439008 0.098842 4.441500 0.0000 
C(11) -0.485806 1.090978 -0.445294 0.6577 
C(12) 0.371679 0.130150 2.855781 0.0058 
C(13) 0.495188 0.186859 2.650071 0.0102 
C(14) -7.599710 2.756563 -2.756951 0.0077 
C(15) 1.514282 0.189661 7.984170 0.0000 
C(16) 0.859342 0.210542 4.081577 0.0001 
     
     Determinant rezidual covariance 1.08E-14   
     
          
Equation: LOG(INCASARI)=C(1)+C(2)*LOG(VAL)+C(3)*LOG(NR_BENEFICI 
    ARI)+C(4)*DUMMY    
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C  
Observations: 13   

R-pătrat 0.990636   Mean dependent var 6.283313 
R-pătrat ajustat 0.987515   S.D. dependent var 0.949437 
S.E. al regresiei 0.106086   Sum squared rezid 0.101289 
Durbin-Watson stat 2.273725    
     
Equation: LOG(CONSUM)=C(5)+C(6)*LOG(VENIT_DISP)  
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C  
Observations: 13   

R-pătrat 0.990010   Mean dependent var 10.59113 
R-pătrat ajustat 0.989102   S.D. dependent var 0.604127 
S.E. al regresiei 0.063066   Sum squared rezid 0.043751 
Durbin-Watson stat 2.047898    
     
Equation: LOG(INCASARI)=C(7)+C(8)*LOG(TOTAL_VAL)  
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C  
Observations: 13   

R-squared 0.942390   Mean dependent var 6.283313 
Adjusted R-squared 0.937152   S.D. dependent var 0.949437 
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S.E. of Regresșion 0.238019   Sum squared rezid 0.623181 
Durbin-Watson stat 0.678394    
     
Equation: LOG(NR_BENEFICIARI)=C(9)+C(10)*LOG(PIB)  
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C  
Observations: 13   

R-squared 0.647181   Mean dependent var 14.55972 
Adjusted R-squared 0.615106   S.D. dependent var 0.358517 
S.E. of regresșion 0.222423   Sum squared rezid 0.544193 
Durbin-Watson stat 0.530119    
     
Equation: LOG(TVA)=C(11)+C(12)*LOG(TOTAL_VAL)+C(13) 
    *LOG(CONSUM)    
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C  
Observations: 13   

R-squared 0.962168   Mean dependent var 7.627709 
Adjusted R-squared 0.954602   S.D. dependent var 0.624894 
S.E. of regresșion 0.133146   Sum squared rezid 0.177277 
Durbin-Watson stat 1.035301    
     
Equation: LOG(TOTAL_VAL)=C(14)+C(15)*LOG(VAL)+C(16) 
    *LOG(NR_BENEFICIARI)    
Instruments: VENIT_DISP PIB DUMMY VAL C  
Observations: 13   

R-squared 0.985847   Mean dependent var 7.718775 
Adjusted R-squared 0.983017   S.D. dependent var 0.880028 
S.E. of regresșion 0.114685   Sum squared rezid 0.131526 
Durbin-Watson stat 2.142464    
     
      

 

 

 

 

 

 

 


