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JUDETUL GALATI
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CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.
din 26.03.2020
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privind : aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici
si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Umbraresti , judetul Galati , in anul 2020
Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti, judetul Galati;
Nr.de inregistrare si data depunerii: 2003 din 17.03.2020
Consiliul Local a! Comunei Umbraresti, judetul Galati, lntrunit In sedinta ordinara din data
de 26.03.2020;
A vand In vedere Referatul de aprobare a! initiatorului lnregistrat sub nr. 2004 din
17.03.2020;
Avand In vedere Raportul de specialitate a! compartimentului de resort din aparatul de
specialitate lnregistrat sub nr. 2005 din 17.03.2020;
Avand In vedere avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
Avand In vedere prevederile O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand In vedere prevederile art. 3 si ale art.5 din HG nr.215 /2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere Legea-cadru nr.153/20 17 privind salarizarea personalului platit din fond uri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 11 din 17.02.2020 de aprobare a bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
Avand In vedere prevederile art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
In baza art. 139 alin.(3) lit. i) si ale art. 196 alin.(l) lit. a) din O.U .G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta functionarilor
publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Umbraresti , judetul Galati ,in anul
2020, conform anexei Ia prezenta hotarare.
Art.2. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul
financiar-contabil.
---~3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Galati In vederea
. ~~ -. lului cu privire Ia legalitate si se aduce Ia cunostinta publica prin grija secretarului
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ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
PRIMAR
Nr. 2004 din 17.03.2020

REFERAT DE APROBARE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor
de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei comunei Umbraresti, judetul Galati, in anul 2020

Acordarea voucherelor de vacanta este prevazuta de art.9 alin.(3) din OUG nr.90/2017
privind unele masuri fiscal-bugetare coroborat cu art. I alin.(2) din OUG nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta,modificata prin OUG nr. 107/2018 care prevede ca institutiile din
sectorul bugetar pot acorda anual in perioada I ianuarie 2019- 31 decembrie 2020, vouchere de
vacanta in cuantum de 1450 lei pentru un salariat.
Sumele necesare sunt prevazute in buget si permit incadrarea in fondurile alocate pentru
anul2020.
Luind in considerare cele prezentate mai sus propun sa analizati si sa dispuneti aprobarea
proiectului de hotarare initiat.

ROMANIA
JUDETUL GALA Tl
COMUNA UMBRARESTI
PRIMAR
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Nr. 2005 din 17.03 .2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor
de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei comunei Umbraresti, judetul Galati, in anul 2020

Proiectul de hotarare a fost initiat in baza prevederilor art.9 alin.(3) din OUG nr.90/2017
privind unele masuri fiscal-bugetare coroborat cu art. I alin.(2) din OUG nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanta,modificata prin OUG nr. 107/2018, care prevede ca institutiile
din sectorul bugetar pot acorda anual in perioada I ianuarie 2019- 31 decembrie 2020, vouch ere
de vacanta in cuantum de 1450 lei pentru un salariat.
Sumele necesare sunt prevazute in buget si permit incadrarea in fonclurile alocate pentru
anul2020.
Este de competenta Consiliului local de a analiza si adopta proiectul de hotarare initiat.
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In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din
OUG nr. 57 din 3.07.20 19, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor
de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei
Umbraresti, judetul Galati, in anul 2020

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de specialitate
Prin urmare, comisia de specialitate:
Nu avizeaza;

/X.... Avizeaza favorabil, in forma propusa;
Avizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente:
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ln conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG
nr. 57 din 3.07.20 19, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor
de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei
Umbraresti, judetul Galati, in anul 2020

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare ;
Referat de aprobare
Raport de specialitate
Prin urmare, comisia de specialitate:
Nu avizeaza;
f1(.A vizeaza favorabil , in forma propusa;

Avizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente:
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In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lite) din OUG
nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor
de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei
Umbraresti, judetul Galati, in anul 2020

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de specialitate

Prin urmare, comisia de specialitate:
~-tHtvizeaza;

A vizeaza favorabil , in forma propusa;
Av+~ea'2:a-fa-vtJr-abi-l-,--e-~::~-tl·r-marearele-a:m-errdamente :
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Anexa Ia HCL nr. 15 din 26.03.2020

REGULAMENT
privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici ~i personalul
contractual din cadrul Primariei Comunei Umbraresti

Temei legal
A vand in vedere:
../ Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de
vacanta, pub Iicata In Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009,
aprobata cu modificarile ~i completarile ulterioare aduse de Ordonan~a de Urgen~a nr. 58 din 26
iunie 201 0; Legea nr. 94 din 1 iulie 20 14; Ordonanta nr. 8 din 31 iulie 20 14; Legea nr. 173 din
29 iunie 2015 ; Ordonanta de Urgenta nr. 46 din 30 iunie 2017 si Ordonanta de Urgenta nr. 107
din 7.12.2018;
../ Hotararea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata In Monitorul Oficial nr. 145 din 9 martie
2009, aprobata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
../ Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
prin · includerea modificarilor ~i completarilor aduse de: Ordonanta de urgenta nr. 90 din 6
decembrie 2017; Ordonanta de urgenta nr. 91 din 6 decembrie 2017; Legea nr. 2 din 3 ianuarie
2018;
../ Hotararea Consiliului Local Umbraresti nr.11/17.02.2020 privind aprobarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
Institutiile ~i autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare ~i subordonare, implicit
Primaria Comunei Umbraresti , judetului Galati, acorda, conform legii , In perioada de
referinta I ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, In lim ita sumelor prevazute In buget alocate cu
aceasta destinatie, o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, In cuantum de de
1.450 lei pentru un salariat, In conditiile art. I alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului legal de acordare a voucherelor de
vacanta, modul de calcul al numarului de vouchere ce se acorda fiecarui functionar publ ic/
salariat din cadrul Primariei Comunei Umbraresti , raportat Ia perioada efectiv lucrata, conditiile
de valabilitate ale voucherelor, faptele ce constituie contraventie ~i sanctiunea aplicata conform
legii.
Art. 1 CADRUL LEGAL DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE V ACANTA

(1) In scopul recuperarii ~i lntretinerii capacitatii de munca, a motivarii personalului
contractual ~i functionarilor publici din cadrul Primariei Comunei Umbraresti judetului Galati,
ordonatorul principal de credite acorda acestora vouchere de vacanta, In valoare de 1.450 lei

pentru ftecare funqionar/salariat, In conditiile art. I alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
(2) Termenul de , voucher de vacanta" va ft interpretat ca fiicand referire atat Ia
voucherul de vacanta pe suport hartie dit ~i Ia voucherul de vacanta pe suport electronic.
(3) Voucherele sunt destinate achizitionarii pachetelor de servicii turistice In conformitate
cu prevederile legii , se acorda in limita sumelor prevazute In buget, alocate cu aceasta destinatie,
au o valoare nominala de 50 lei sau 100 lei si un termen de valabilitate de un an de Ia data
emiterii. In cazul voucherului pe suport elect~onic termenul de valabilitate al voucherului nu
trebuie confundat cu termenul de valabilitate al suportului electronic.
(4) Sumele reprezentand costul imprimatului voucherului de vacanta pe suport hartie,
respectiv costul suportu1ui electronic sau al lnlocuirii acestuia, precum ~i costul emiterii
voucherului de vacanta pe suport hartie/electronic, dupa caz, contractate cu unitatea emitenta ~i
primite de catre angajator, se suporta, In cazul institutiilor publice, de Ia alineatul «Aite cheltuieli
cu bunuri ~i servicii » al articolului bugetar «Alte cheltuieli» de Ia titlul «Bunuri ~i servicii », In
conformitate cu prevederile art. 7 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de
vacanta.
(5) Valoarea voucherelor de vacanta emise pe suport hartie, respectiv valoarea
voucherelor de vacanta alimentata pe suport electronic, nu poate depa~i lntr .. un an calendaristic
valoarea stabilita potrivit art. I alin . (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 8/2009, pentru un
beneftciar.
(6) Contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta, precum ~i costurile aferente
emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic ~i/sau costul imprimatelor reprezentand
voucherele de vacanta pe suport hartie nu pot ft transferate de catre angajator In sarcina
beneftciari lor.
(7) Potrivit prevederilor pet. 14 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare, a art. 78
alin. (5) din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, "valoarea tichetelor de masa, tichetelor
de cre~a ~i a voucherelor de vacanta acordate potrivit legii, luata In calcul Ia determinarea
impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominala. Veniturile respective se impoziteaza
ca venituri din salarii In luna In care acestea sunt primite", cota de impozitare conform legii ftind
de 10%.
Valoarea nominala a voucherelor de vacanta nu se cuprinde In baza de impozitare
lunara a contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor art. 142 lit. r, din Codul fiscal.
(8) Conform dispozitiilor art.9 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor
de vacanta angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanta cu respectarea stricta a
prevederilor legale.
(9) Voucherele de vacanta pe suport hdrtie nu pot fi distribuite de angajatori , daca ace~tia
Ia data stabilita pentru distribuire nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea
nominala a voucherelor de vacanta pe suport hartie achizitionate, inclusiv costul imprimatelor
reprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie.
(I 0) Valoarea nominata a voucherelor de vacanta pe suport electronic nu poate fi
transferata de catre unitatile emitente catre beneftciari daca angajatorii nu au achitat unitatii
emitente, Ia data stabilita pentru transfer, contravaloarea nominala totala a voucherelor de
vacanta pe suport electronic achizitionate ~i costurile legate de emiterea voucherelor de vacanta
pe suport electronic.
(II) Conform prevederilor art. 10 din normele metodologice: "Angajatorii sunt obligati sa
organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model In anexele nr. 1, 3 ~i 5,
pentru voucherele de vacanta pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model

In anexele nr. 2, 4 ~i 6, pentru voucherele de vacanta pe suport electronic", formulare ce sunt
anexate Ia prezentul regulament, evidenta care va fi asigurata de catre Biroul financiar- contabil.
(12) inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea ~i utilizarea
voucherelor de vacanta se face cu respectarea Legii contabilitii!ii nr. 82/1991 , republicata ~i a
reglementarilor cantabile aplicabile.
(13) Evidenta mi~carii voucherelor pe suport hartie se tine Ia valoarea nominala imprimata
pe acestea. Gestionarea voucherelor, conform legii se efectueaza de catre persoana imputernicita
in acest sens, in scris, de catre conducere, conform art 25 alin. (3) din normele metodologice
privind acordarea voucherelor de vacanta.
(14) Personalul angajat care a beneficiat de vouchere de vacanta ~i ulterior acordarii i se
suspenda contractu! individual de munca sau caruia ii inceteaza contractu! individual de munca
inaintre de expirarea valabilitatii voucherului, este obligat sa restituie contravaloarea voucherelor
necuvenite corespunzatoare perioadei nelucrate.
( 15) Restituirea contravalorii vouch ere lor de vacanta pe suport electronic/hartie se face cu
respectarea dispozitiilor art. 8 din OUG nr. 37/2000 privind reglementarea unor masuri
financiare In domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008 .
( 16) Nu vor primi vouch ere de vacanta fo~tii functionari publici ~i angajati cu contract
individual de munca care ~i-au incheiat activitatea In perioada de valabilitate a
voucherului,precum si functionarii publici ~i angajatii cu contract individual de munca din cadrul
institutiei care beneficiaza de concediu pentru cre~terea copilului In varsta de pana Ia 2 ani,
respectiv pana Ia 3 ani In cazul copilului cu handicap, functionarii publici ~i angajatii care au
activitatea suspendata sau se afla in concediu fiira plata.
(17) Vor beneficia de vouchere de vacanta functionarii publici ~i angajatii cu contract
individual de munca aflati in una din urmatoarele situatii : concediu de incapacitate temporara de
munca,concediu de maternitate, concediu pentru rise maternal , concediu pentru ingrijire copil
bolnav. Conform art.l45 alin.(4) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, situatiile mai sus
enumerate sunt considerate perioade de activitate prestata.
(18) Sunt scutiti de Ia restituirea voucherelor de vacata neutilizate functionarii
publicilsalariatii al caror raport de serviciu/contract individual de munca a lncetat in perioada de
valabilitate a voucherelor din motive neimputabile lor: deces, reducere de posturi.
( 19) In cazu I restitu iri i voucherelor de vacanta/a contravalori i acestora, datorita neuti Iizari i
sau acordarii necuvenite, cu eel putin 5 zile lucratoare lnainte de sfiiqitul perioadei de
valabilitae, beneficiarilor li se va recalcula ~i restitui in luna imediat urmatoare impozitul aferent
si
voucherelor de vacanta
, retinut
,
, returnate.
(20) Voucherele de vacanta nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate
publica, alese ~i numite.

Art.2 OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
(I) Conform prevederilor art. 10 din normele metodologice: "Angajatorii sunt obligati sa
organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model In anexele nr. 1, 3 ~i 5,
pentru voucherele de vacanta pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model
In anexele nr. 2, 4 ~i 6, pentru voucherele de vacanta pe suport electronic", formulare ce sunt
anexate Ia prezentul regulament, evidenta care va fi asigurata de catre Biroul financiar contabil .
(2) inregistrarea In contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea ~i utilizarea
voucherelor de vacanta se face cu respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 , republicata ~i a
reglementarilor cantabile aplicabile.

(3) Evidenta mi$carii voucherelor pe suport hartie se tine Ia valoarea nominala imprimata pe
acestea. Gestionarea voucherelor, conform legii se efectueaza de catre persoana lmputernicita In
acest sens, In scris, de catre ordonatorul principal de credite, conform art 25 alin. (3) din normele
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
(4) Evidenta tranzactiilor cu voucherele de vacanta pe suport electronic se realizeaza de catre
unitiltile emitente prin intermediul unui sistem informatic care sa permita stocarea
corespunzatoare a datelor.
(5) In cazul incetarii raporturilor de munca $i in cazul acordarii de catre angajator de
vouchere pe suport electronic necuvenite, angajatorul are obligatia de a comunica in timp uti!
unitatii emitente informatiile relevante, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorii catre
angajator.
(6) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre uniUitile afiliate peste valoarea
voucherelor de vacanta se suporta de catre titularul voucherelor.
(7) Salariatii cu contract individual de munca partial beneficiaza de vouchere proportional cu
timpul de munca prestart.
(8) Functionarii publici/salariatii numiti/angajati in perioada de valabilitate a voucherului,
vor beneficia de vouchere proportional cu perioada lucrata in acest interval.
(9) Angajatorul este obligat sa informeze beneficiarul voucherelor de vacanta pe suport
electronic cu privire Ia data alimentarii $i valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul
electronic.

Art. 3 DREPTURILE

~I

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR

(1) Voucherele de vacanta se acorda in perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2020.
(2) Beneficiarii care nu doresc sa primeasca vouchere de vacanta depun o solicitare scrisa In acest sens
Ia institutia angajatoare, In termen de 15 zile de Ia data aprobarii prezentului regulament.
(3) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanta sunt singurele personae indreptatite sale
utilizeze in perioada mentionata pe acestea $i in exclusivitate pentru achitarea pachetului de

serv ic i i con tractat.
(4) Utilizarea vouchereleor se face numai pe baza actului de identitate.
(5) Beneficiarii au dreptul sa i$i aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor
turistice. Prin unitate afiliata se intelege toti operatorii economici cu activitate de turism din
Romania, autorizati de Autoritatea Nationala pentru Turism, care accepta vouchere de vacanta ca
modalitate de plata $i care au contracte incheiate cu unitatea emitenta de vouchere de vacanta.
(6) In cazul cumulului de functii , voucherele vor fi acordate de angajatorul unde beneficiarul
In cauza i$i are functia de baza.
(7) Se interzice beneficiarilor de vouchere:
primirea unui rest de bani Ia voucherul de vacanta,
comercial izarea voucherelor,
utilizarea voucherelor pentru achizitionarea altor servicii decat cele turistice.
(8) La sfar$itul perioadei de valabilitate sau Ia data incetarii raporturilor de munca beneficiarul

are obligatia de a restitui angajatorului voucherele acordate ~i neutilizate sau necuvenite, potrivit
prevederilor legale. Valoarea nominala a voucherelor pe suport electronic neutilizata in perioada
de valabilitate va fi restituita angajatorului de unitatea emitenta.

Art. 4. OBLIGATIILE EMITENTULUI
(1) Sa asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanta pe suport hartie ~i /sau
suport electronic.
(2) Sa asigure securitatea livrarii voucherelor de vacanta Ia angajator.
(3) Sa comunice angajatorului lista cu unitatile afiliate cu care a lncheiat contracte.

Art. 5. ELEMENTELE DE VALABILITATE ALE VOUCHERULUI DE VACANT A
lmprimatul reprezentand voucherul de vacanta trbuie sa cantina urmatoarele elemente:
seria numerica lntr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de vouchere de
vacanta comandate de angajator In baza contractului de achizitii a voucherelor de vacanta,
emitentul ~i datele sale de identificare: denumirea, sediul, numarul de lmatriculare la
oficiul registrului comertului,
angajatorul ~i datele sale de identificare: denumire, sediu, numar de identificare Ia
oficiul registrului comertului ~i codul unic de lnregistrare,
datele beneficiarului: numele, prenumele ~i CNP-ul beneticiarului care este In drept sa
utilizeze voucherele de vacanta,
valoarea nominala a voucherelor de vacanta, in cifre ~i In litere care este inscrisa de
angajator In comanda transmisa unitatii emitente,
spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat, locati ~i ~tampila unitatii
afiliate,
interdiqia unitatii afiliate de a plati diferenta In bani dintre valoarea voucherelor de
vacanta ~i valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta,
perioada de valabilitae a utilizarii voucherelor de vacanta: luna ~i anul emiterii, luna ~i
anul expirarii,
interdictia
de a utiliza voucherele de vacanta
In alte locuri deciit In uniUitile
afiliate,
'
'
'
elementul de identitate vizuala a! brandului de turism a! Romaniei.
Suportul electronic emis de unitatile emitente rebuie sa aiba lnscrise sau stocate
urmatoarele elemente obligatorii:
emitentul ~i datele sale de identificare,
angajatorul ~i datele sale de identificare,
numele, prenumele ~i CNP-ul beneficiarului care este In drept sa utilizeze voucherele
de vacanta,
interdictia
de a utiliza voucherele de vacanta
In alte locuri deciit In unitiHile
afiliate,
'
'
'
numarul de identificare unic, Ia nivel de emitent, al suportului electronic,
perioada de valabilitate a suportului electronic,

elementele de siguranta ale suportului electronic: CIP, PIN;
cuvintele, VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC" cu Iitere majuscule pe fata
suportului electronic,
elementul de identitate vizuala a! brandului de turism a! Romaniei.

Art. 6. CONTRACTUL PENTRU ACHIZITIONAREA VOUCHERELOR DE
VACANTA
Angajatorul achizitioneaza voucherele de vacanta de Ia unitatea emitenta in baza unui
contract de achizitie publica, incheiat conform Iegii.
Contractu!, lncheiat de angajator cu unitatea emitenta a voucherelor de vacanta, va cuprinde
urmatoarele clauze obligatorii:
necesarul estimat de vouchere,
costul imprimatului reprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie, respectiv
costul suportului electronic, precum ~i costul emiterii voucherului de vacanta pe suport hartie ori
electronic, dupa caz,
informatii cu privire !a unitatile afiliate !a care beneficiarii pot folosi voucherele de
vacanta,
modul de administrare ~i utilizare a voucherelor de vacanta pe suport electronic,
inclusiv modul in care beneficiarul poate sa consulte soldul disponibil Ia un moment dat pe
suportul electronic, procedura de inlocuire sau blocare a voucherelor de vacanta in caz de furt ori
pierdere, costurile lnlocuirii,
conditiile privind responsabilitatile partilor ~ i rezilierea contractului,
obligatia angajatorului de a colecta de Ia salariatii sai ~ ide a transfera catre unitatile
emitente toate datele personale ~i informati ile referitoare Ia salariati, care sunt necesare pentru
emitere, utilizarea, procesarea ~i decontarea tranzaqiilor cu vouchere de vacanta, In conditiile
Legii nr. 677/2001 privind proteqia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter
personal ~i Iibera circulatie a acestor date, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
obligatia unitatii emitente de a pastra In conditii de siguranta datele primite de !a
angajator ~i de a nu le utiliza In alte scopuri decat cele pentru care au fost primite,
obligatia angajatorului de a instrui salariatii sa nu vanda ~i sa foloseasca voucherele de
vacanta doar In scopul achizitionarii de servicii turistice de Ia unitatile afiliate.

Art. 7. MODALITATEA DE CALCUL AL NUMARULUI DE VOUCHERE LA
CARE ARE DREPTUL FUNCTIONARUL/SALARIATUL
In cazul In care beneficiarul a fost prezent partial Ia locul de munca , voucherele de
vacanta se vor acorda dupa urmatorul mod de calcul: 29 (numarul maxim de vouchere) se
lmulte~te cu raportul dintre numarul de zile de activitate prestata de functionar/salariat In
perioada de referinta ~i numarul de zile Iucratoare .

ART. 8. CONTRAVENTII ~I SANCTIUNI
Constituie contraventii, daca nu au fost savar~ite In astfel de conditii lncat sa fie
considerate, potrivit legii penale, infractiuni, ~i se sanctioneaza cu 3 pana Ia 6 puncte-amenda:
distribuirea de catre angajatori catre beneficiari a voucherelor de vacanta sau transferul
de catre unitatile emitente catre beneficiari a valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport
electronic, tara respectarea stricta a prevederilor legale,
distribuirea de catre angajator catre beneficiari a voucherelor pe suport hartie, daca Ia
data stabilita pentru distribuire nu a achitat unitatii emitente, integral, valoarea nominata a
voucherelor de vacanta pe suport hartie achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand
voucherele de vacanta pe suport harti e,
transferul valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic de ciHre
unitatile emitente catre beneficiari, daca angajatorii nu au achitat unitatii emitente, Ia data
stabilita pentru transfer, contravaloarea nominal totala a voucherelor de vacanta pe suport
electronic achizitionate ~i costurile legate de emiterea voucherelor pe suport electronic.
transferul de catre angajator catre beneficiari a contravalorii nominale a voucherelor de
vacanta, precum ~i costurile aferente emiterii voucherelor pe suport electronic ~i/sau a costului
imprimatelor reprezentand vouchere de vacanta pe suport hartie,
nerealizarea de catre unitatile emitente a evidentei tranzactiilor cu vouchere pe support
electronic, prin intermediul unui sistem informatic care sa permit stocarea corespunzatoare a
datelor In conditii de protectie ~i siguranta pe o perioada de eel putin 5 ani.
Constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu 2 pana Ia 6 puncte-amenda utilizarea de
catre beneficiari a voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute
de legiuitor.
Un punct-amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara
garantat In plata, stabilit In conditiile legii.
Constatarea contraventiilor ~ i aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu
atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice ~i de catre personalul cu atributii
de control din cadrul Ministerului Turismului.
Prezentul Regulament se aduce Ia cuno~tinta functionarilor publici si salariatilor din
cadrul Primariei comunei Umbraresti de catre secretarul comunei.
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