Intrebari si raspunsuri Vouchere de Vacanta
Sumar Legislatie
ELEMENTE IMPLEMENTARE SISTEM
1. Voucherele de vacanta se pot acorda doar
angajatilor care au contract de munca

2. Modul de acordare pentru institutiile
bugetare si companiile de stat (personalul
contractual si functionarii publici)

EXTRACT LEGISLATIE
OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
Art.1 alin. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a
personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii,
bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţă.
Se retine impozit pe venit in valoare de 10% din suma acordata sub forma de vouchere de vacanta
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 2 (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă stabilesc de comun acord cu organizaţiile sindicale legal
constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii beneficiarilor contractarea
achiziţionării voucherelor de vacanţă cu unităţile emitente, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.
(2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă contractează serviciile privind emiterea voucherelor de vacanţă cu
unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
ART. 3 (1) Angajatorii, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau reprezentanţii beneficiarilor, vor stabili, prin
contractele colective de muncă, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma
voucherelor de vacanţă, care să prevadă:
a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma
voucherelor de vacanţă, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă;
c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.
(2) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură
indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu
această destinaţie.

3. Care este modalitatea de estimare a valorii
voucherelor de vacanță, respectiv dacă
pentru estimarea valorii se vor lua în calcul
atât valoarea serviciilor de editare, tipărire,
livrare și gestionare a tichetelor, cât și
valoarea nominală înscrisă pe acestea?
4. Institutiile publice acorda vouchere de
vacanta in perioada 1 iulie 2017 - 30
noiembrie 2018. Dupa aceasta perioada
modul de acordare se va stabili printr-o
hotarare de guvern.

Va rugam consultati site-ul AgențieiNațională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) unde exista opinia prin care se decide faptul ca la valoarea
licitatiei NU se calculeaza valoarea nominala, ci doar costul serviciilor. http://anap.gov.ro/web/estimare/.

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
Art. 1 alin. (2) Instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri
proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie
2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un
salariat.
LEGE-CADRU Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Art. 24, alin (4) Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă. Modalitatea de
acordare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

5. Exista posibilitatea de a se acorda vouchere
de vacanța si salariatilor cu timp partial de
lucru?

In conformitate cu art.106, Codul muncii stabileste ca salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile
salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile. Drepturile salariale se acorda
proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Legea 53/2003 privind Codul Muncii, ART. 106 (1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile
salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.
6. Cum se procedeaza in cazul salariatilor cu
mai multe fractiuni de norma?

In cazul salariatiatilor cu fractiuni de norma, salariatul anunta in scris unitatea de la care alege sa primeasca voucherele de vacanta si are
obligatia sa anunte tot in scris in termen de 10 zile lucratoare celelalte unitati unde activeaza si sa le aduca la cunostinta alegerea facuta.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
Art . 12. (3) În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia
de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporţional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, care au mai mulţi
angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către
angajatorul unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul
indemnizaţiei de vacanţă alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de
maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată.

7. Exista posibilitatea de a se acorda si
salariatilor care au iesit la pensie la data
acordarii?

In cazurile in care funcţionarii publici şi angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul instituţiei au incheiat activitatea prin pensionare
sau demisie inainte de data acordarii voucherelor de vacanta,acestia nu pot primi vouchere deoarece nu se indeplineste conditia legala de a fi
incadrati cu contract de munca.

8. Cum se acorda voucherele de vacanta
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
personalului care a lucrat partial in perioada ART. 12 (2) Cuantumul acordat salariaţilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (2), sub forma voucherelor de vacanţă se stabileşte, în
1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018
condiţiile legii, de către angajatori proporţional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an
calendaristic.
(3) În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază,
potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporţional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, care au mai mulţi
angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către
angajatorul unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul
indemnizaţiei de vacanţă alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de
maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea realizată.
9. Elemente obligatorii pentru contractul
incheiat de angajator cu unitatea emitenta

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 4 Contractul pentru achiziţionarea voucherelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele
clauze:
a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanţă;
b) costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia,
precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie ori electronic, după caz;
c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanţă;
d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;
e) modul de administrare şi utilizare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte
soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic în
caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;
f) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile
referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă, în

condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi completările ulterioare;
g) obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel
pentru care au fost primite;
h) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească voucherele de vacanţă doar cu scopul de a achiziţiona serviciile
prevăzute la art. 23, de la unităţile afiliate;
i) alte clauze considerate necesare de către părţi.

10. Care sunt elementele care pot diferentia in
cadrul unei proceduri, firmele care tiparesc
vouchere de vacanta?

In acest moment, la majoritatea procedurilor din SICAP pe acest produs este aplicat un mod de calcul asemantor pentru a determina
castigatorul procedurii:
• Pretul (in acest moment pretul este de 0,01 lei contract – toate serviciile incluse)
• Numarul de unitati care accepta la plata voucherele de vacanta. In Februarie 2018 existau cca 4,400 de unitati turistice care care
accepta vouchere de vacanta pe suport de hartie si alte 1,100 agentii si hoteluri care accepta vouchere de vacanta pe suport electronic
• Sunt de evitat cerinte lipsite de valoare pentru angajat sau instituitie: numar de stele la hoteluri, termen de livrare, plata la termen (care
nici nu este posibila), etc.
• Experienta similara constituie cel mai credibil argument si cel mai de neconstestat.
• Piata este impartita in 3 jucatori , dupa cum urmeaza:

Numar de licitatii castigate in perioada 01.07.2017-31.03.2018
*conf SEAP.ro (SICAP)
60.00%

48%

40.00%

36%
16%

20.00%
0.00%
Sodexo

11. Voucherele de vacanta pot fi utilizate
conform legii exclusiv pentru servicii
turistice in Romania care includ obligatoriu
cazare.

UP

Edenred

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
ART.1 alin. (7) Conţinutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziţiona prin intermediul voucherelor de vacanţă va fi stabilit prin
normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achiziţionate de către unităţile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanţă se face în structuri de primire turistice,
autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 23 (1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza voucherelor de vacanţă poate cuprinde servicii de cazare,
alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.
(2) Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii de cazare.

12. Cardurile nu pot fi incarcate decat cu sumele OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
aferente voucherelor de vacanta si nu pot
Art. 2 (2^3) Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.
permite retragere de numerar
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă

ART 8^1, alin 3) Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a
voucherelor de vacanţă acordate de către angajator.
(4) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă să permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar
sau plăţi către alte unităţi ce nu sunt unităţi afiliate conform legii.
13. Angajatorii au obligatia legala de a plati in
avans contravaloarea nominala a
voucherelor de vacanta si costurile de
emitere. Nerespectarea acestei obligatii este
contraventie.

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
Art. 3 (7) Angajatorul care contractează cu o unitate emitentă serviciul de emitere a voucherului de vacanţă pe suport electronic achită
contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă distribuite angajaţilor, precum şi costul emiterii suportului electronic.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART 9 alin. (3) În cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronic, unitatea emitentă transferă beneficiarilor valoarea nominală a
voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu respectarea strictă a prevederilor legale.
(4) Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic nu poate fi transferată de către unităţile emitente către beneficiari, dacă
angajatorii nu au achitat unităţii emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanţă pe suport
electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic.
ART. 24 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii
penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu 3 până la 6 puncte-amendă:
a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanţă sau transferul de către unităţile emitente către beneficiari a
valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale;
b) distribuirea de către angajatori a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat
unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor
reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie;
c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic de către unităţile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu
au achitat unităţii emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic
achiziţionate şi costurile legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic;

14. Sumele aferente voucherelor de vacanta sunt
pastrate in conturi distincte si conform legii
nu pot fi utilizate in alte scopuri

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
Art. 2 (2^4) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând
încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul
contractelor încheiate cu angajatorii şi cu unităţile afiliate.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 18 Unităţile emitente sunt obligate:
a) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la societăţi bancare ori unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor
derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, respectiv încasarea de la
angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi
rambursarea de sume către unităţile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie
prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective. Închiderea acestor conturi sau subconturi de
plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă
pe suport hârtie emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate;
b) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la societăţi bancare ori unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor
derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, respectiv încasarea de
la angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi
rambursarea de sume către unităţile afiliate, fie direct de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, fie indirect, prin
intermediul organizaţiilor specializate/schemelor de plăţi naţionale ori internaţionale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a
voucherelor de vacanţă pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective.
Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic se face între unităţile afiliate şi unităţile emitente, prin intermediul
instituţiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizaţiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizaţii care
dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai

15. Obligatia unitatii emitente de a identifica
unitatea afiliata si de a se garanta utilizarea
cardului exclusiv pentru servicii turistice la
unitatile affiliate care au contract incheiat
cu unitatea emitenta.

16. Obligatia unitatii turistice de a afisa
autocolantele furnizate de unitatile emitente.

după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport
electronic emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate;
c) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 7, 9 şi 11, pentru voucherele de
vacanţă pe suport hârtie, şi, respectiv, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 şi 12, pentru voucherele de vacanţă pe
suport electronic, şi să transmită date centralizatoare Ministerului Finanţelor Publice;
d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanţă la angajator şi a celor returnate de la unităţile afiliate;
e) să asigure elemente de securitate ale voucherului;
f) să asigure transparenţa şi managementul circuitului financiar;
g) să nu utilizeze sumele aferente voucherelor de vacanţă pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
h) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită autorizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic,
exclusiv la şi doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice
sectorului, în conformitate cu ordonanţa de urgenţă şi cu prezentele norme metodologice şi în măsura în care identitatea unităţii afiliate poate
să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacţiei, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 18 Unităţile emitente sunt obligate: h) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită autorizarea tranzacţiilor cu
vouchere de vacanţă pe suport electronic, exclusiv la şi doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea
emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu ordonanţa de urgenţă şi cu prezentele norme metodologice şi în
măsura în care identitatea unităţii afiliate poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacţiei, în baza unuia sau mai
multor elemente de identificare ale acesteia

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 20^2 (1) Unităţile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente, în conformitate cu prevederile prezentelor
norme metodologice, sunt identificate conform art. 18 lit. h), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a
permite unităţilor emitente cu care au încheiat contracte de servicii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, să
autorizeze on-line tranzacţiile cu vouchere de vacanţă pe suport electronic efectuate de către beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliată care
are un contract de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă în baza legii.
(2) Elementele de identificare prevăzute la art. 18 lit. h) şi solicitate de unităţile emitente se menţionează în contractul încheiat între
unitatea afiliată şi unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare menţionat la art. 18 lit. h), unitatea afiliată este
obligată să informeze unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare.
(3) Unităţile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente trebuie să afişeze la intrarea în unităţile lor turistice
autocolantele speciale furnizate de către unităţile emitente.
ART. 20^3
(1) Entităţile procesatoare şi alte organizaţii specializate utilizate de unităţile emitente pentru a realiza tranzacţiile cu vouchere de vacanţă
sunt îndreptăţite să primească şi să utilizeze oricare din informaţiile menţionate la art. 20, (n.a. datele cardurilor) iar unităţile emitente trebuie
să furnizeze aceste informaţii la solicitarea entităţilor procesatoare sau a organizaţiilor specializate implicate în realizarea tranzacţiilor cu
vouchere de vacanţă.
(2) Informaţiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de
vouchere de vacanţă.

17. Perioada de valabilitate a voucherelor de
vacanta este– 1 an de la data alimentarii
respective pentru cardul de vacanta

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
ART. 2 (4) Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de
valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 7^1 (1) Valoarea voucherelor de vacanţă emise pe suport hârtie, respectiv valoarea voucherelor de vacanţă alimentată pe suport
electronic, nu poate depăşi într-un an calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, pentru un beneficiar.

(2) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru
voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
Pentru voucherul de vacanta pe suport hartie exista obligatoriu conform legii tiparit pe voucher: luna şi anul emiterii şi luna şi anul
expirării
Art. 20, alin. 1, lit.h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanţă: luna şi anul emiterii şi luna şi anul expirării;
18. Valori care pot acordate pe an:
• Privat: contravaloarea a 6 salarii minime pe
economie – 11.400 de lei
• Public: 1450 de lei (în perioada 1 iulie 2017
- 30 noiembrie 2018)

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
ART 1, alin. (4) (4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât
cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat,
în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 7^1 (1) Valoarea voucherelor de vacanţă emise pe suport hârtie, respectiv valoarea voucherelor de vacanţă alimentată pe suport
electronic, nu poate depăşi într-un an calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, pentru un beneficiar.

19. Valorile nominale care pot fi acordate in
vouchere de vacanta: multiplu de 50, pana la
100.

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
Art. 3 (5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală
maximă pe voucher.

20. Comanda vouchere de vacanta in format
electronic (minim):
- numele, prenumele şi codul numeric personal
corespunzător fiecărui beneficiar,
- valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă
acordate fiecărui beneficiar.

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 8^1 (1) Comenzile de achiziţie de vouchere de vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin următoarele
informaţii: numele şi prenumele beneficiarilor cărora li se atribuie voucherele, codul numeric personal al fiecărui beneficiar, în cazul
voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, numărul voucherelor de vacanţă acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominală a voucherului
de vacanţă şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneficiar.
(2) Comenzile de achiziţie de suporturi electronice pentru vouchere de vacanţă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel
puţin numele, prenumele şi codul numeric personal corespunzător fiecărui beneficiar, valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă
acordate fiecărui beneficiar.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 17 (1) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, în vederea decontării de către
angajator, cel puţin următoarele:
a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de vouchere de vacanţă a unităţii emitente;
b) numărul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie;
c) costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;
d) valoarea nominală a unui voucher de vacanţă, imprimată pe acesta, din seria livrată;
e) valoarea totală corespunzătoare numărului de vouchere de vacanţă livrat;
f) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.
(2) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator,
cel puţin următoarele:
a) valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic;
b) costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport electronic;
c) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.
(3) Unităţile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează voucherele de vacanţă sau al
înlocuirii acestuia.
(4) Unităţile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu
standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate voucherele de vacanţă, corespunzător fiecărui
beneficiar, potrivit comenzii de achiziţie primite de la angajator, şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui
beneficiar.

21. Factura client continut min.:
• valoarea totală corespunzătoare
voucherelor de vacanţă alimentate pe
suport electronic;
• costul emiterii voucherelor de vacanţă pe
suport electronic;
• numărul contului bancar distinct şi
denumirea băncii la care îşi are deschis
contul unitatea emitentă.
Facturare distincta a costul suportului electronic
pe care se alimentează voucherele de vacanţă sau
al înlocuirii acestuia.

22. Valoarea nominala oferita in vouchere de
vacanta nu poate fi diminuata de catre
angajator

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
Art. 2 (8) Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordată angajaţilor, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie
diminuată în niciun mod.

Costurile se suporta de catre angajator

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 7 Sumele reprezentând costul imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic
sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea
emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, acestea se suportă de
la alineatul "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii" al articolului bugetar "Alte cheltuieli".
ART. 9, alin. 5) Contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, precum şi costurile aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe suport
electronic şi/sau costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator beneficiarilor.

23. Limitare comision unitate afiliata + client =
1%

24. Returnare sume

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din
valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.
(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unităţii afiliate a altor elemente grafice faţă de cele minime obligatorii va fi negociată cu
emitenţii şi nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1).
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 14^1 (1) La sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are
obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite, potrivit
prevederilor legale.
(2) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă va restitui
valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, precum şi în cazul încetării
raporturilor de muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată
face restituirea valorilor către angajator.
(2^1) În cazul instituţiilor publice, restituirea contravalorii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie prevăzute la alin. (1) sau a sumelor
prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La sfârşitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanţă sau la data încetării
raporturilor de muncă, beneficiarul are obligaţia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul
electronic unităţii emitente.
(4) Utilizarea de către beneficiar de vouchere de vacanţă pe suport hârtie sau pe suport electronic necuvenite îl va obliga pe acesta la plata
contravalorii voucherelor către angajator.

25. Modul de consum al voucherului electronic:
“first in first out”

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 20^1 (1) Voucherele de vacanţă pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unităţile emitente vor fi
considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului "primul intrat primul ieşit" ("first-in - first-out"), demonstrat prin evoluţia soldului
voucherelor de vacanţă pe suport electronic.
(2) Sistemul voucherelor de vacanţă pe suport electronic organizat de către unităţile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie să permită
beneficiarilor voucherelor de vacanţă pe suport electronic accesul la informaţiile privind utilizarea şi soldul valorii nominale a voucherelor de
vacanţă transferate beneficiarilor.
(3) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe
suportul electronic.

26. Unitatea emitenta trebuie colaboreze cu
angajatorul pentru a organiza accesul
beneficiarilor la informatii privind utilizarea
si soldul valorii nominale.

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 20^1 (2) Sistemul voucherelor de vacanţă pe suport electronic organizat de către unităţile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie
să permită beneficiarilor voucherelor de vacanţă pe suport electronic accesul la informaţiile privind utilizarea şi soldul valorii nominale a
voucherelor de vacanţă transferate beneficiarilor.

27. Angajatorul are obligatia de a informa
beneficiarii legat de incarcarea cardurilor si
valoarea transferata.

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 20^1 (3) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate
pe suportul electronic.

28. In cadrul sistemului voucherelor de vacanta
se pot incheia contracte de afiliere doar
structuri de primire turistice clasificate
(pensiuni, hoteluri, cabane, bungalouri, etc)
si cu agentii de turism licentiate.

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
ART. 4 (1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Turism, conform
Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate şi care
acceptă vouchere de vacanţă ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convenţional şi în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţi
afiliate.

La incheierea contractelor cu unitatile affiliate
trebuie ceruta: licenta/certificatul de
clasificare. Nesolicitarea acestor dovezi este
contraventie.

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 16 (1) În vederea desfăşurării activităţii specializate, unităţile emitente încheie contracte cu unităţi afiliate, astfel cum sunt definite la
art. 4 din ordonanţa de urgenţă.
(2) Unităţile emitente au obligaţia ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităţilor afiliate licenţa de turism în cazul agenţiilor de
turism şi certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.
(3) Unităţile emitente încheie contracte numai cu unităţile afiliate care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise
de Autoritatea Naţională pentru Turism şi care sunt valabile la data încheierii contractului.
(4) Lista unităţilor turistice autorizate va fi transmisă unităţilor emitente de către Autoritatea Naţională pentru Turism prin publicarea pe
site-ul oficial propriu.
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta
ART. 22 (1) Unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanţa de urgenţă, pot încheia contracte de prestări de servicii cu unităţile
emitente dacă deţin licenţă de turism valabilă în cazul agenţiilor de turism şi, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de
primire turistice, conform prevederilor legale în vigoare.

29. Afiliatii din turism nu au voie sa accepte
vouchere expirate

ART. 24 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii
penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu 3 până la 6 puncte-amendă:
e) încheierea contractelor de către unităţile emitente cu unităţile afiliate, fără solicitarea în prealabil a licenţei de turism, în cazul agenţiilor
de turism, şi a certificatului de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice;
f) încheierea contractelor de către unităţile emitente cu unităţile afiliate care nu deţin licenţă de turism, în cazul agenţiilor de turism, sau
certificat de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului;
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta
Art. 22, alin. 2, par. (3) Unităţile afiliate nu primesc vouchere de vacanţă cu termenul de valabilitate expirat; în caz contrar acestea nu se vor
deconta de unitatea emitentă.

30. Serviciile turistice achitate cu voucherele de
vacanta trebuie sa contina minim o noapte
de cazare.

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
, ART. 23 (1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza tichetelor de vacanţă poate cuprinde servicii de cazare,
alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.
(2) Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii de cazare.

31. Reteaua de afiliere trebuie sa fie cat mai
mare, si pot fi utilizate aplicatii si
infrastructura existente

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 16^1 În scopul garantării accesului beneficiarilor de vouchere de vacanţă pe suport electronic la un număr cât mai mare de unităţi
afiliate, unităţile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulaţie şi administrare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic,
aplicaţiile şi infrastructura deja existente şi disponibile la unităţile afiliate sau pot dezvolta propriile platforme.

32. Utilizare voucher de vacanta de catre
beneficiar:
o numai beneficiarul le poate utiliza

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 12 (1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în
perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

o se pot acorda doar la functia de baza a
beneficiarului
o beneficiarii au dreptul sa aleaga unitatea
turistica – nu o poate impune angajatorul
o angajatul suporta diferenta de pret intre
pachet touristic si valoare voucher

(2) În cazul cumulului de funcţii, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de
bază, potrivit legii.
(3) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.
ART. 13 Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23;
b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală
a tichetului de vacanţă;
c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.
ART. 14 Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la
unităţile afiliate.

33. Evidenta tranzactiilor cu voucherele pe
suport electronic se pastreaza minim 5 ani

HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 25 , (1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de vacanţă se face cu
respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Evidenţa mişcării voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea.
(3) Gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea
angajatorilor, respectiv conducerea unităţilor emitente şi a unităţilor afiliate.
(4) Evidenţa tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic se realizează de către unităţile emitente prin intermediul unui sistem
informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

34. Sunt contraventii:
o Diminuarea valorii nominale
o Emiterea de vouchere de vacanta cu alte
valori nominale
o Incarcarea cardurilor inainte de plata
valorii nominale
o Transferarea costurilor de la angajator
catre angajat
o Utilizarea voucherelor de catre beneficiar
pt alte scopuri sau acceptarea de rest,
precum si comercializarea voucherelor de
vacanta.
o Incheierea contractelor cu unitati afiliate
fara solicitarea unei copii a licentei in
turism/ certificatul de clasificare

OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte - amendă următoarele:
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;
d) emiterea de vouchere de vacanţă cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).
HG. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
ART. 24 (1) Nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.
(2) Nerespectarea de către beneficiar a dispoziţiilor art. 13 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 25 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

