
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21512009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă 

în temei ul art. 108 din Constiluţta României, republicată, şi al art. III din Legea nr: 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a G~rnulul nr. 8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă, '>y 

Guvemul Romanlel adoptă prezenta hotăr.âre. '>y~ 
ly 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru electronic, procedura de îJlloculre sau blocare a voucherelor de 
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea vacanţă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile 
voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al înlocuirii; "yv 
României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, se modifică sl se f) obligaţia angaj~orilor de a colecta de la salaria~i lor ?I de 
completează după cum urmează: · a transfera către unitătile emitente toate datele personale sl 

1. La nonnele metodologice, la articolul 2, alineatul (1) Informaţiile refer_l!9ire ·la salariaţi care sunt necesare pentru 
se modifică şi va avea următorul cuprins: emiterea, utiliza~a. procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu 

,.Art. 2. - (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din vouchere de~a·canţă, în cond~iile Legii nr. 67712001 pentru 
ordonanţa de urgenţă stabilesc de comun acord cu organizaţiile protecţia p~soanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau, caracter, personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii modificările sl completările ulterioare; 
beneficiarilor contractarea achiziţionării voucherelor de vacanţă g) ~'b!iga\ia unităţii or emitente de a păstra în condiţl I de 
cu unităţile em ltente, precum şi fonna suportului acestora, slguf@nţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în 
respectiv suport electronic şi/sau hârtie." alt~copurl decât cel pentru care au fost primite; 

2. La nonnele metodologice, articolul 3 se modifică şi va ~h) obligaţia angajatorilor de a Instrui salariaţii să nu vândă şi 
avea următorul cuprins: tcŞă folosească voucherele de vacanţă doar cu scopul de a 

,.Art. 3. -(1) Angajatorii, după caz, tmpreună cu organlzaţiil~achlzlţiona serviciile prevăzute la art. 23, de la unităţile afiliate; 
sindicale legal constituite sau reprezentanţii beneficiarilor, viJrt I) alte clauze considerate necesare de către părţi." 
stabili, prin contractele colective de muncă, respectiv ,p_rin 4. La nonnele metodologice, articolul 5 se modifică şi va 
regulamente Interne, reguli privind modul de acordare a J,rjmel avea unnătorul cuprins: 
de vacanţă sub tonna voucherelor de vacanţă, care să p~vadă: ,.Art. 5. - Angajatorii menţiona~ la art. 1 din ordonanţa de 

a) numărul beneficiarilor din unitate care pot prlml,l(!>uchere urgenţă, alţii decât unităţile din domeniul bugetar, care acordă 
de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă benefigâ'rilor sub vouchere de vacanţă beneficiarilor, vor cuprinde în bugetele de 
forma voucherelor de vacanţă, ţinând seama dW>-Oslbllltăţlle venituri şi cheltuieli, aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă 
financiare proprii ale angajatorilor; de cheltuieli, denumită «Vouchere de vacanţă•, sumele 

b) categoriile de beneficiari care primeS"g vouchere de destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanţă." 
vacanţă; ~ 5. La nonnele metodologice, articolul 6 se modifică şi va 

c) forma suportului pe care sunt er$e voucherele de avea unnătorul cuprins: 
vacanţă, respectiv suport electronic şl/sat!Jhârtle. ,.Art. 6. - Pentru unităţile din domeniul bugetar, voucherele 

(2) în cazul personalului contractual~şl funcţionarilor publici de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu 
din Instituţiile bugetare, regulile de a~rdare a voucherelor de această desttnaţte în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, 
vacanţă se stabilesc în conformlta!E!'cu prevederile legale în potrivit legii, fiecărui ordonator de credite." 
vigoare." 6. La nonnele metodologice, articolul 7 se modifică şi va 

3. La nonnele metodologice, articolul 4 se modifică şi va avea unnătorul cuprins: 
avea următorul cuprins: .Art. 7. - Sumele reprezentând costul Imprimatului 

,.Art. 4. - Contractul pentru achlzlţlonarea voucherelor de reprezentând voucherul de vacanţii pe suport hârtie, respectiv 
vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi 
cuprinde următoarele clauze: costul emiterii voucherulul de vacanţă pe suport 

a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanţă; hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă şi 
b) costul Imprimatului reprezentând voucherul de vacanţă pe primite de către angajator, se suportă de către angajatori din 

suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al cheltuielile proprii. în cazul instituţiilor publice, acestea se 
înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii voucherulul de suportă de la alineatul •Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. al 
vacanţă pe suport hârtie ori electronic, după caz; articolului bugetar «Alte cheltuieli»." 

c) lnfonnaţtl cu privire la unllă~le afiliate la care beneficiarii 7. La nonnele metodologice, după articolul 7 se Introduce 
pot folosi voucherele de vacanţă; un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins: 

d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea „Art. 71. - (1) Valoarea voucherelor de vacanţă emise pe 
contractului; suport hârtie, respectiv valoarea voucherelor de vacanţă 

e) modul de administrare şi utilizare a voucherelor de alimentată pe suport electronic, nu poate depăşi într-un an 
vacanţă pe suport electronic, Inclusiv modul în care beneficiarul calendaristic valoarea stabilită potrivit art. 1 alin. (4) din 
poale să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul ordonanţa de urgenţă, pentru un beneficiar. 



(2) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabllltate de un 11. La normele metodologice, articolul 10 se modifică şi 
an de la data emllerll pe suport hârtie, respecllv de la data va avea următorul cuprins: 
allmentărll pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a ,.Ari. 1 O. -Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o evidentă 
se întelege că aceasta esle perioada de valabllltale a suportului proprie, polrlvlt formularelor prevăzute ca model ln anexele 
electronic." nr. 1, 3 şi 5, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie, 

8. La normele metodologice, artlcolul 8 se modifică şi va respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele 
avea următorul cuprins: nr. 2, 4 şi 6, pentru voucherele de vacanţă pe suport electronic.' 

,.Ari. 8. -La determinarea sumelor totale destinate acoperirii 12. La normele metodologice, articolul 11 se abrogă. 
valorii nominale a voucherelor de vacanţă se Iau în calcul: 13. La normele metodologice, la articolul 12, după 
valoarea nominală a voucherulul de vacanţă, convenită de alineatul (2) se Introduce un noYz,811neat, alineatul (3), cu 
partenerii sociali, şi numărul de beneflclarl, care vor beneficia următorul cuprins: ţj 
de vouchere de vacanţă." .(3) BeMflclarll au dreptul).A' îşi aleagă unitatea aflllată 

9. La normele metodologice, după articolul 8 se pentru achiziţionarea servlclll~iUrJstlce.' 
Introduce un nou articol, artlcolul 81, cu următorul cuprins: 14. La normele metodolqglce, la artlcolul 13, litera c) se 

„Ari. 81 . - (1) Comenzile de achlz~le de vouchere de modifici! şi va avea urmJ torul cuprins: 
vacanţă transmise unltă~lor emitente de către angajatori conţin .c) comercializarea voyCherelor de vacanţă în schimbul unor 
cel putln următoarele Informa~!: numele şi prenumele sume de bani şi/sau al•~ifor bunuri şVsau servicii.' 
beneflclarllor cărora li se atribuie voucherele, codul numeric 15. La normele t todologlce, articolul 14 se modifică şi 
personal al flecărul beneflclar, ln cazul voucherelor de vacantă va~~~ 1~~ăt:;;j~fl~~~~~ate utiliza voucherele de vacantă 
pe suport hârtie, numărul voucherelor de vacanţă acordat pentru pe baza actulylt:ie ldentltale numai pentru achlzl~onarea de 
flecare beneflclar, valoarea nominală a voucherulul de vacantă ~ 
şi valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă acordate servicii turtstlS9 i:le la unltă~le afiliate." 
fl 

•• 
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16. La .normele metodologice, după arllcolul 14 se 

e...,ru ene car. Introduce ~'Jt nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins: 
(2) Comenzile de achlzl~e de suporturi electronlce pentru .Art>J.41. _ (1) La sfârşitul perioadei de valabllllate, la data 

vouchere de vacantă transmise unltătllor emltenle de către stabilită ae angajator sau la dela încetării raporturilor de muncă, 
angajatori conţin cel p~n numele, prenumele şi codul numeric be'\@clarul are obligaţia să restllule angajatorului voucherele 
personal corespunzător flecărul beneflclar, valoarea nominală de~ăcantă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs sl 
totală a voucherelor de vacanţă acordate fiecărui beneflclar. 11ettt11zate ori necuvenite, potrivii prevederllor legale. ' 

(3) Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de k; (2) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport 
vacantă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nomlnală .9'1 electronic şi neutilizate în perioada de valabllltate, unitatea 
voucherelor de vacanţă acordate de către angajator. 'Y emitentă va restitui valorile nominale către angajator. în cazul 

(4) Este Interzis ca suportul electronic pe care sunt stoeate voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi 
voucherele de vacantă să permită efectuarea de operaţlii'nl de necuvenite, precum şi în caz.ul încetării raporturilor de muncă, 
retragere de numerar sau plăţi către alte unltătl ce nu s~inltăţl angajatorul are obllgatla de a comunica ln Hmp util lnformatllle 
afiliate conform legll." ~ relevante unltătll emitente, pentru ca aceasta să poată face 

10. Le normele metodologice, articolul 9 se~odlflcă şi restituirea valorilor către angajator. 
va avea următorul cuprins: III (3) La sfârşitul perioadei de valabllllate a suportului electronic 

„Art. 9. - (!)Angajatorii distribuie beneflcl~,eorvouchere de pe care au fost alimentate voucherele de vacanţă sau la data 
vacanţă cu respectarea strictă a prevederllor,l~gale. încetării raporturilor de munci\, beneficiarul are obllgaţla de a 

(2) Voucherele de vacantă pe su~or17nart1e nu pot fl restitui angajatorului suportul electronic, Iar acesta, la rândul lui, 
distribuite de angajatori, dacă aceştia la "itata stabilită pentru va restitui suportul electronic unităţii emitente. 
distribuire nu au achitat unităţii emltente.c!Pt'egral, contravaloarea (4) Utilizarea de căire beneficiar de vouchere de vacantă pe 
nominală a voucherelor de va,cşnţă pe suport hârtie suport hârtie sau pe suport electronic necuvenite n va obliga pe 
achiziţionate, Inclusiv costul 1mp\ 1matelor reprezentând acesta la plata contravalorii voucherelor căire angajator." 
voucherele de vacantă pe suport hârtie. 17. La normele metodologice, articolul 15 se abrogă. 

(3) în cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronlc 18. La normele metodologice, la articolul 16, alineatele (1), 
unitatea emitentă transferă beneflclarllor valoarea nominală ~ (3) şi (4) se modifici! şi vor .avea unniUorul cuprins: 

.Art. 16. - (1) în vederea desfăşurării actlvltătll specializate, 
unltătlle emitente încheie contracte cu unllătl aflllate, astfel cum 
sunt definite la art. 4 din ordonanja de urgentă. 

voucherelor de vacantă 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 căire 
beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unităţii emitente, la 
dala stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a 
voucherelor de vacantă pe suport electronic achlzltlonate şi 
costurtle legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suport 
electron Ic. 

(5) Contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă, 
precum şi costurile aferente emiterii voucherelor de vacantă pe 
suport electronic şi/sau costul Imprimatelor reprezentând 
voucherele de vacanţă pe suport harlle nu pot fl transferate de 
către angajator beneflclarllor.' 

(3) Unltă~le emitente încheie contracte numai cu unltătlle 
aflllate care detln llcentă de turism sau certificat de clasificare, 
după caz, emise de Autoritatea Natlonală pentru Turism şi care 
sunt valabile la dala încheierii contractului. 

(4) Lista unltă~lor turistice autorizate va fl transmisă unltă~lor 
emitente de către Autoritatea Natlonală pentru Turism prin 
publicarea pe site-ul oficial proprlu." 

19. La normele metodologice, după arttcolul 16 se 
Introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins: 

,.Ari. 161. - Tn scopul garantării accesului beneflclartlor de 
vouchere de vacanţă pe suport electronic la un număr căt mal 



mare de unltătl afiliate, unltă~le emitente pot folosi, în procesul 
de emitere, utilizare, clrcula~e şi administrare a voucherelor de 
vacanţă pe suport electronic, apllcaţllle şi Infrastructura deja 
existente şi dlsponlblle la unltă~le afiliate sau pot dezvolta 
propriile platforme." 

20. La normele metodologice, articolul 17 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

,.Art. 17. -(1) Unltă~le emitente înscriu ln factura de livrare 
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, ln vederea decontării 
de către angajator, cel puţin următoarele: 

e) numărul de ordine dintr-o serie continuă, cere 
caracterizează cronologia emisiei de vouchere de vacanţă a 
unită~! emitente; 

b) numărul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie; 
c) costul emltertl voucherelor de vacanţă pe suport hârtie; 
d) valoarea nominală a unul voucher de vacanţă, Imprimată 

pe acesta, din serta livrată; 
e) valoarea totală corespunzătoare numărului de vouchere 

de vacantă livrat; 
f) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la ea re 

!şi are deschis contul unitatea emitentă. 
(2) Unităţile emitente Insertu în factura de livrare a 

voucherelor de vacanţă pe suport electronic, ln vederea 
decontărtl de către angajator, cel pu~n următoarele: 

a) valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă 
alimentate pe suport electronic; 

b) costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport 

electronic, respe<:ttv încasarea de la angajatori a contravalorii 
nominale a voucherelor de vacantă pe suport electronic 
achlzltlonate ln baza contractelor încheiate cu aceştia şi 
rambursarea de sume către unllă\lle afiliate, fle direct de către 
unllă\lle emitente autorizate de Ministerul Flnantelor Publice, fie 
Indirect, prin Intermediu I organlzatlltor speclallzate/schemelor de 
piă\! natlonale ort lntematlonale, ln exclusivitate pentru 
decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport 
electronic prezentate ln baza contractelor încheiate Intre 
unitatea emitentă şi unităţile afill~e respective. Decontarea 
valorii nominale a voucherelor de „ ~anţă pe suport electronic 
se face Intre unllă\lle aflllate şi urilt~ le emitente, prin Intermediul 
lnstltutlllor financiare autortz.a,te')/cu sprijinul organlzatlllor care 
administrează schemelaraQj~mente de plată ori al altor 
organizaţii care dezvoltă slst~me de acceptare proprtl sau cu 
ajutorul proprlltor plattolf'e; închiderea acestor conturi sau 
suboonturl de plăţi se fac;ţ numai după ce unitatea emitentă face 
dovada către lnstllujll(e flnanclare autortzate că valoarea 
nominală a vouch~lor de vacanţă pe suport electronic emise 
şi încasate de ~lfatea emitentă a fost decontată Integral 
unltă\llor afiliate~ 

c) să o'!/a'ntzeze o evidenţă operativă proprte, potrivit 
formulareto~fevăzute ca model ln anexele nr. 7, 9 şi 11, pentru 
voucher~le ile vacanţă pe suport hârtie, şi, respectiv, potrivit 
formularelor prevăzute ea model în anexele nr. 8, 10 sl 12, 
pentr~'V'oucherele de vacantă pe suport electronic, Ş1 să 
transmită date centralizatoare Mlnlsterulul Finanţelor Publice; 

electronic; Jfif să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanţă la 
c) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la a9'Qajator sl a celor retumate de la unltă~le afiliate· 

care Ist are deschis contul unitatea emitentă. "v · ' 
(3)' Unităţile emitente facturează distinct către angajator ..., e) să asigure elemente de securitate ale voucherulul; 

costul suportului electronic pe care se alimentează voucherele? flna~c~ă. asigure transparenţa şi managementul clrcultulul 
de vacantă sau al înloculrll acestuia. r, 

(4) Unllă\lle emitente Insertu într-o anexă la factura fisfală g) să nu utilizeze sumele aferente voucherelor de vacanţă 
numărul unic de Identificare a suportului electronlc, ln pentru relnvesHrea ln alte scopuri decăt cele prevăzute de 
conformitate cu standardele de securttate aPJleablle ordonanta de urgenţă; 
respectivului suport electronic pe care sunt ;Jifuentate h) să Implementeze sisteme şi procese organlzaţlonate care 
voucherele de vacanţă corespunzător fiecărui ben~Cfar potrivit să permită autortzarea tranza~llor cu vouchere de vacantă pe 
comenzii de achlzl~~ primite de la angajator~sl v~loarea suport electronic, exclusiv la şi doar ln măsura ln care unitatea 
nominală totală a voucherelor de vacanţă aco;date fiecărui aflllată are un contract vaia bll încheiat cu unitatea emitentă 
beneflclar.• l/Yv pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, ln conformitate 

21. La normele metodologice, artlcoJuQ18 se modifică şi cu ordonanta de urgentă şi cu prezentele norme metodologice 
va avea urmAtorul cuprins: ,-..., şi ln măsura ln care Identitatea unltătll afiliate poate să fle 

,.Art. 18. - Unllă\lle emitente sunt oQjfgate: stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranza~el, în baza 
a) să deschidă conturt sau subconturl de plăţi distincte la unuia sau mal multor elemen1e de ldendfleare ale acesteia.• 

societăţi bancare ort unităţi terltorlâl~ ale Trezorertel Statului, 22. La normele metodologice, la artlcolul 20 alineatul (1), 
prin care se vor derula sumele reprezentănd Tncasărtle şi plăţile litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
aferente valorll nominale a voucherelor de vacanţă pe suport .d) datele beneflclarulul: numele, prenumele şi codul numertc 
hârtie, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii personal ale benefici.arului care este ln drept să utilizeze 
nominale a voucherelor de vacantă pe suport hârtie achlz~lonate voucherul de vacanţă; · 
fn baza contractelor încheiate cu acestla sl rambursarea de 23. La normele metodologice, la artlcolul 20 alineatul (1), 
sume către unllă\lle aflllate, rn exclusivitate 'pentru decontarea după litera h) se Introduc două noi litere, literele I) şi J), cu 
valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie următorul cuprins: 
prezentate în baza contractelor încheiate Intre unitatea emitentă .I) Interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă ln alte locuri 
şi unltă\lle afiliate respective. închiderea acestor conturt sau decât ln unllă\lle aflllate; 
subconturl de plăti se face numai după ce unitatea emitentă face J) elemente de ldendtate vizuală ale brandului de turism al 
dovada căire lnstltuţllle financiare autorizate că valoarea României." 
nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie emise şi 24. La normele metodologice, la artlcolul 20, alineatul (2) 
încasate de unitatea emitentă a fost decontată Integral unltătllor se modifică şi va avea urmlitorul cuprins: 
aflllate; .(2) Suportul electronic emis de unltă~le emitente trebuie să 

b) să deschidă conturt sau subconturl de plăţi distincte la albă înscrise sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele 
societăţi bancare ort unităţi teritoriale ale Trezorertel Statului, elemente obllgatortl: 
prin care se vor derula sumele reprezentănd încasărtle şi plăţile a) emitentu I şi datele sale de ldentlflcare; 
aferente valorll nominale a voucherelor de vacanţă pe suport b) angajatorul şi datele sale de Identificare; 



c) numele, prenumele şi rodul numeric personal ale (2) lnfonnaţllle pot fi utilizate numai ln scopul îndeplinirii 
beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de obllgaţlllor contractuale care rezultă din contractele specifice 
vacanţă; sectorului de vouchere de vacanţă." 

d) Interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri 26. La nonnele metodologice, articolu! 22 se modifică şi 
decât ln unităţile afillate, Imprimată pe versoul suportului va avea unnătorul cuprins: 
electronlc; .Art. 22. - (1) Unităţile afiliate, definite potrivit art 4 din 

e) numărul de Identificare, unic la nivel de emitent, al ordonanţa de urgenţă, pot încheia contracte de prestări de 
suportului electronic; servicii cu unllăţile emitente dacă deţin llcenţă de turism valabilă 

f) perioada de valabilitate a suportului electron Ic; în cazul agenţiilor de turism şi, respectiv, certificat de clasificare 
g) elemente de siguranţă a suportului elecfronlc, de exemplu valabil ln cazul structurilor de ~mire turistice, confonn 

PIN, CIP; prevederilor legale ln vigoare. t; 
h) cuvintele «VOUCHER DE VACANŢĂ ELECTRONIC», cu (2) Unităţile afiliate vor lnc.!'~18 contracte de prestări de 

lltere majuscule pe faţa suportului electronic; servicii cu unltă~le emitente. îryacest contract va fi prevăzut 
I) elemente de Identitate vizuală ale brandului de turism al costul decontării voucherelciC'de vacanţă. Orice altă activitate 

Romanlel." prestată de emitenţi, cu excepţia decontării voucherelor, la 
25. La normele metodologice, după articolul 20 se cererea expresă a unitătll~fillate va fi negociată de aceştia şi 

facturată în mod separa~ în baza contractelor de prestări de 
Introduc trei noi articole, artlcolele 201 - 203, cu următorul servicii încheiate cu..°tinltă~le emitente, unltă~le afiliate au 
cuprins: "' 

.,Art. 201. - (1) Voucherele de vacanţă pe suport electronic unmătoarele obllgaţil:)' 
care sunt transferate primele către beneficiari de către unltă~le a) să respect()iiîterdlcţllle prevăzute pentru beneficiari la 

emitente vor fi considerate utillzate cu prioritate, ln baza art.b;3:să prlr:ri,~scă voucherele de vacanţă doar pentru 
prlnclplulul «primul Intrat primul leşit» ( «flrst-ln-flrst-oul» ), presta~ile PJ~"ăzute rn art. 23; 
demonstrat prin evoluţla soldului voucherelor de vacanţă pe c) să completeze rn spaţiul destinat fiecărui voucher de 
suport electronic. vacanţ~'pj! suport Mrtle utilizai locaţia, data primirii voucherulul 

(2) Sistemul voucherelor de vacanţă pe suport electronic de va~oţă şi să apllce ştampila; 
organizat de către unităţile emitente în colaborare cu angajatorii d),,iili prezinte unităţii emitente la termenele stablllte prin 
trebuie să pennltă beneficiarilor voucherelor de vacanţă pe co)l!ract sl după prestarea serviciilor voucherele de vacantă pe 
suport electronic accesul la Jnfonnaţllle privind utillzarea şi soldul suport hârtie primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării; 
valorii nominale a voucherelor de vacanţă transferate (c~ e) rn cazul voucherelor de vacanţă pe suport electronlc, să 
beneficlanlor. . . • ,Q-(leblteze valoarea exactă a servlclilor turistice achiziţionate de 

(3) Angajatorii sunt obllgaţl să înştiinţeze beneficiarii Cllf beneficiar şi să TI înmâneze acestuia o dovadă Imprimată care 
privire la data allmentărll şi valoarea voucherelor de vac~ţă conţine suma debitată; 
transferate pe suportul electronic. '.l'Y f) să Implementeze proceduri şi procese organizaţionale care 

Art. 202. -(1) Unltă~le afillate care au încheiat contrâcte de să permită verificarea ellgibllltăţll pachetelor de servicii 
servicii cu unităţile emitente, tn conformitate cu p1~)derlle achiziţionate de beneficiari; 
prezentelor norme metodologice, sunt ldentlflcat@lconform g) alte obllgaţll stabilite ln baza contractelor de prestări de 
art. 18 lit h), la nivel de platfonmă sau de schemă/~r;njament de servicii încheiate cu unităţile emitente. 
plată, după caz, pentru a permite unităţilor emitente cu care au (3) Unităţile afiliate nu primesc vouchere de vacanţă cu 
încheiat contracte de servicii, în conformitate.icu prevederile termenul de valabilitate expirat; în caz contrar acestea nu se vor 
prezentelor nonne metodologice, să aUtorlzeze on-llne deconta de unitatea emitentă.' 
franzacţlile cu vouchere de vacanţă p,Qsuport electronic 27. La nonnele metodologice, la articolul 24, alineatul (5) 
efectuate de căire beneficiari, exclusiv ISJacea unitate afiliată se modifică şi va avea unnătorul cuprins: 
care are un contract de servicii valabÎfllnchelat cu 0 unitate .(5) Constatarea contravenţulor şi apllcarea sancţiunilor 
emitentă în baza legll. ~lfl prevăzute la alln. (1) şi (4) se fac de căire personalul cu atribu~I 

(2) Elementele de Identificare prevăzute la art. 18 llt. h) sl de control din cadrul Mlnlsterulul Finanţelor Publlce, Iar _cele 
solicitate de unltăllle emitente se mentlonează în contractul prevăzute la alln. (2) şi (3) se fac de căire personalul cu atribu~I 
încheiat Intre unltBtea afiliată sl unitatea emitentă. în cazul de control din cadrul Autorităţii Na~onale pentru Turism." 
schimbării oricărui element de Identificare mentlonat la art 18 28. La normele metodologice, la artlcolul 25, alineatele 
III h) li t flii tă I bll tă ă 1 1 · 11 t (2) sl (3) se modifică sl vor avea unnătorul cuprins: 

· , un a ea a a es e o ga. s n ormeze un a ea 
0

(2) Evidenta mlscărll voucherelor de vacantă pe suport 
emitentă cu privire la respectiva modrflcare. hârtie se tine la' valoarea nominală Imprimată pe acestea. 

(3) Unităţile afiliate care au încheiat contracte de servicii cu (3) Gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie se 
unităţile emitente trebuie să afişeze la Intrarea în unităţile lor efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite rn scris de 
turistice autocolantele speciale furnizate de către unităţile către conducerea angajatorilor, respecilv conducerea unltăţllor 
emitente. emitente şi a unităţilor afiliate.' 

Art. 203. - (1) Entităţile procesatoare şi alte organlza~I 29. La normele metodologice, la artlcolul 25, după 
specializate utlllzate de unităţile emitente pentru a reallza alineatul (3) se Introduce un nou alineat, altneatul (4), cu 
tranzacţiile cu vouchere de vacanţă sunt îndreptăţite să următorul cuprins: 
primească şi să ullllzeze oricare din lnforma~ile menţionate la , (4) Evidenţa tranzacţlllor cu vouchere de vacanţă pe suport 
art. 20, Iar unităţile emitente trebuie să furnizeze aceste electronic se reallzează de către unităţile emitente prin 
lnforma~J la sollcltarea entităţilor procesatoare sau a Intermediul unul sistem Informatic care să pennltă stocarea 
organlzaţlllor specializate lmpllcate în reallzarea tranzacţiilor cu corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă 
vouchere de vacanţă. pentru o perioadă de cel puţin 5 ani." 



30. La normele metodologlce, articolul 26 se abrogb. Legii nr. 677/200'1 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera clrcula\le a 
acestor date, cu mod~lciirlle şi completările ulterfoare. 

31. La normele melodologlce, artlcolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

,Art. 28. - Anexele nr. 1-12 fac parte Integrantă din 
prezentele norme metodologice." 

Art. III. - HotărArea Guvernului nr. 215/2009 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind acordarea 
voucherelor de vacanţă, publicată ln Monitoru! Oficial al 
Romanlel, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modlflciirfle şi 
completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica ln 
Monitorul Oficial al Romantel, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

32. La normele metodologice, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 
2a) şi 2b) se modifici şi se Tnloculesc cu anexele nr. 1-12 
Io prezento hollirAre. 

Art. li. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
angajatori, unităţi emitente, entităţi procesatoare şi alte 
organizaţii specializate se realizează potrivit prevederilor 
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AMEXAtJr 1 
<&ioxa ar 1 m ®CW® mgwdqlqglcql 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 
a voucherelor de vacanţă pe suport hArtle achlzlllonote, respectiv retumate de dtre angajatori, 

Tn anul ........ luna •......•.•.•.•... 

Denumirea angajatorului ... „ „ „ „ .. „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ 
Adresa: 
localitatea .„ „ „ „ „ „ „ „ •.•.• „ „ „ „ „ „ „ •.•.• „ „ „ „ ., str. „„ „ „ .„„„„„„„„ „ .„„„„„„„„ „. nr. „ „ „.„ sectorul „„„. judeţul „„„ „ „ .„„„„. 
Numărul de Ynmatrlculare la oflclul registrului comerţul ul „„„„„„ „ „ „ „ .„„„„„„ „ „ „ „ „ „„„„„. „ „ „ „ „ „„„. „ „ „ .„„„„„ „ „ „ „ .„„. 
Codul fiscal . „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „. 
Semnlflca\la coloanelor din tabelul de mal jos este următoarea: 
A- Nr. crt. 
B - Denumirea unltăţll/unltă~lor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achlzl\lonarea voucherelor de 

vacanţă pe suport hartle 
C - Expllcaţll 
D - Conform raportului contractual angajator- unitate emitentă 
E - Voucherele de vacanţă pe suport hArtle distribuite beneflclarflor 
F - Voucherele de vacanţă pe suport hartle returnate unită~! emitente 
G - Stocul flnal de vouchere de vacanţă pe suport hartle 
H- ObseNa~I: numărul şi data documentului de decontare a voucherelor de vacan\ă pe suport hârtie cu unitatea emitentă 

şi valoarea nominală a acestora 

A B c o E F G H 

$-Orii vouchoro do 
Contrllctot Achlzltlonot YllClln\i) oehlzlionoto 

Ooln.„la ... 

1. 
Numărul de vouchere de vacanţă 
Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă X 

2. 
Numărul de vouchere de vacanţă 
Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă X 

TOTAL Numărul de vouchere de vacanţă 
Valoarea nominală totală a voucherelor de vacanţă X 

ConduclJtorul unltllll/, 
Conduclltorul compartimentu/ul flnanclar-contebllltale, 



SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 

ANE'XANf 2 
(Anpxp or 2 lQ OOmJe'9 CMtodglQglcpl 

a voucherelor de vacanţă pe suport electronlc achlzljlonate de cAtre angajatori, respectiv returnate acestora, 
în anul •.•. „. luna •.•.. „ ......•••• 

Denumirea angajatorului „ „. „.„.„„.„ „. „ „. „ „ „. „.„ „„ .• „„.„ „. „ „. „ „ „. „.„.„„.„„.„ „. „ „. „ „ „. „„„„.„„.„ „. „ „. „ „.„ „„. „„ .• „ „.„ „. „ „ 

Adresa: 
localitatea .„„„„„„ •.•.•.• „„„„„ „„ •.•.•.• „„„„., str. „„„„„„„ •.•.•.• „„„„„„„ •.•.• „„„. nr. „„„„, sectorul „„ .•. judeţul .. „„„„„„„ •.•. 
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului oomerţului .. „„ •.• „ „. „ „.„„ „.„ „. „ „.„„ „. „ „.„ „.„„ „. „ „.„ „.„„ „. „ „.„ •.• „„ „. „ „.„„ •. 
Codul fiscal .. „„.„„„.„„.„„.„„.„„„.„„.„„.„„.„„„.„„.„„.„„.„„„.„„.„„.„„.„„„.„„.„„.„.„„.„„„.„„.„„.„„.„„„.„„ ••. „.„„.„„„.„„ 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mal jos este următoarea: 
A-Nr. crt. 
B - Denumirea unltăţll/unltă.~lor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea voucherelor de 

vacanţă pe suport electronic 
C - Explica~! 

A 

1. 

2. 

D - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentă 
E - Valoarea nominală totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic 
F - Valoarea nomlnală totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă returnate angajatorului 
G - Observaţii: numărul şi data documentulul de decontare a voucherelor de vacanţă cu unitatea emitentă 

B c o E 

Numărul unio de 

Contractai Achiziţionat 
klGnllflcaro a 

suportu lui 
G!octtonlo 

Valoarea nominală totală a voucherelor 
de vacantă 
Valoarea nominală totală a voucherelor 
de vacantă 

TOTAL 
Valoarea nominală totală a voucherelor 
de vacantă 

F G 

Conduc/Jtorul unl/IJţll, 
Conduc/Jtorul compartimentu/ul "nanclar-contabllltate, 

ANGXANf 3 
(Anpxg ar Ş Ip oocm'h'9 amtodplQglcp> 

SITUAŢIA ANALIT ICĂ 
a voucherelor de vacanţă pe suport hArtle distribuite beneficlarllor de către angajator 

în luna ....•.•.•.•.. „ ... anul .. „ .. 

Denumirea angajatorului . „.„ „ .„„ „.„ „.„ „.„„ „.„ „.„ „.„„ „.„ „.„ „.„„ „.„ „.„„ •.• „ „.„ „.„„ „.„ „.„ •.• „ „.„ „.„„ „.„ „.„ „ •. „. „.„ „.„ „.„„ 
Adresa: 
localltatea „„„ .•.•.•.• „„„„„„„ •.•.•.• „., str .. „„„„„„„ •.•.• „„„„„„ nr .... „„., sectorul ... „„„., judeţul „„„ .•.•.•.• „„„„„„„ •.•.•.• „„„„ 
Numărul de înmatriculare la oficlui registrului comerjuiul „ •.• „ „ „ „ •.•.• „ „ „ „ •.• „„ „ „ •.• „ „ „ „ „ •.• „„ „ „ •.• „„ „ •.•.• „ „ „ „ •.• „„ „ „ •.• „ „ „ 

Codul fiscal .„„„„„.„„„.„„„.„.„„„„.„„.„„„.„„„.„„„.„„„.„„„.„„„.„„„.„„„.„„„„.„„„ .. „„„.„„„.„„„.„„„.„„„.„ • . „.„„„.„„„„. 

Semnificaţia coloanelor din ta beiul de mal jos este următoarea: 
A - Nr. crt. 
B - Numele şi prenumele be neficlarulul de vouchere de vacanţă pe suport hartle 
C - Codul numeric personal 
D - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie distribuite nominal 
E - Valoarea nomlnală totală a voucherelor de vacanţă 
F - Seria voucherelor de vacanţă pe suport hartle distribuite nomlnal (de la .„„„„.„ la .. „„„„.) 
G - Semnătura beneflclarulul 

B c o E F 

TOTAL: X 

Conduc/11orol un/111(11, 

G 

Conduc/1torol comparllmantulu/ financlar-contabllltate, 



A 

ANEXA Nr 4 
<Anpxg ar 4 la apcmpffl mtAAQlgPippl 

SITUAŢIA ANALITICĂ 
a voucherelor de vacanţă pe suport electronlc transferate beneflclarllor de către angajator 

în luna „.„ ........... „ anul „.„. 

Denumirea angajalorulul .. „„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„ 
Adresa: 
localitatea „„„„„„„„„„„„„„„„„„.„ str. „„„„„„„„„„„„„„„„ nr. „„„.„ sectocul „„„„„, judeţul „„„„„„„„„„„„„„„„ 
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului „„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„. 
Codul fiscal „ „ „ „ „„ „„„„„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 

Semnlfica~a coloanelor din tabelul de mal jos este următoarea: 
A-Nr. crt. 
B - Numele şi prenumele beneficiarului de vouchere de vacanţă pe suport electronic 
c - Codul numeric personal 
D - Valoarea noll'inală totală a voucherelor de vacanţă 
E - Numărul unic de Identificare a suportului electronic pe care au fost transferate voucherele de vacanţă 
F - Semnătura beneficiarului 

B c o E 

TOTAi.: X 

F 

Conduc/Jtorul unit/Jţil, 

Nr. 
ctl. 

Conduc/Jtorul comparlimentulul flnanclar-{;ontabi/ilate, 

SITUAŢII\ ANALITICĂ 

ANCXANr. 5 
<Anpxg ar 5 ta apcmpffl otBtAAQlgPippl 

a voucherelor de vacanţă pe suport hartle returnate de beneficiari angajatorllor în 
luna .„„„„„„„„„.„„„. anul .„„„„„„„„„ 

Denumirea angajatorului „„„ ........ „.„„„ ......... „„„„„ ........ „.„„„ ......... „„„„„.„ ...... „„„„„ ..... „„„ ........ „.„„„ ......... „„„„„ ......• 
Adresa: 
localitatea „ „ „„ „ „„„„ „„„ „„ „ „ „„„ „„ „ ., str. „„„ „„ „ „„„„ „„ „ „„ „ „ „ nr. „„ „ „, sectorul „„ „ „„„ „., judeţul „ „„ „ „„ „ „ „„„ „„ „ „„„ 

Numărul de Tnmatrl::ulare la oficiul registrului comerţului „„„„„„„„„„„„„„„. „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
Codul fiscal . „ „ .. „ .. „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „. „ „ .. „ ... „. „. „ „. „ „ .. „„. „ .... „ . „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ ... „. „. „ „. „ „ .. „ ...• 

Semnătura 
pettoanoi 

Numărul SOria voud\etelor d&&ellV'late de 
Numele şi prenun»le 

Codul numeric 
vouchol'elor do 

devacan1ă Semnătura 
angajator să 

b&nefioiaruh.il vouchetelor personal vacanţă pe suport pe suport hârtie beneFiciarului primea&că 

de vacan1ă po suport hârtie hârtie returnate de returnate voucherele de 
bl)neficiat vacantă 

po suport hârtie 
l'<llutnato 

TOTAL: X X X 

ConduclJtorul unll/Jţil, 
Conduc/Jtoru/ oomparllmentu/ul flnanclar-contabllilate, 



Nr. 
ctl. 

Sl 'fUA T IA ANALITICĂ 

ANFXANr 8 
<Angg ar 8 la QPCWpffl mptgdplgq!cpt 

a voucherelor de vacanţă pe suport electronic neutilizate de beneficiari şi returnate angajatorilor 
de unitatea emllenlă în luna „ ....... „ ................ anul .„„„.„„„„„„ 

Denumirea angajatorului ........................................................................................................................................................... . 
Adresa: 
localitatea ............................................... str ............................. nr ........ „ sectorul .............. „ judeţul ................................ . 
Numărul de înmatriculare la oficiu! registrului oomerţulul .„ ... „„ .. „.„ ..... „„ ... „„ .. „.„ ..... „„ .. „.„ .. „.„ ..... „ ..... „ ..... „„ .. „.„ ..... „ ... . 

Codul fiscal. ... „ .•. „ .•. „.„„.„ .• „„ •. „.„„.„ .•. „ .•. „ .•. „.„ .•. „ .• „„ •. „.„„.„ .•. „ .• „„ •. „.„ .•. „ .•. „ .•..• „„ •. „.„ .•. „ .•. „ .•. „.„„.„ .• „„ •. „.„„.„ .•. „ .•. 

Valoarea voucher&lot Numărul unic de 
SMlnătura 

Numole şi ptonum&Se beneficiarului do vacanţă neutilizata idontificare a persoanei dl)S(lmnato Codul nurteric suPortufui elocttonic SMlnătura 
voucherolot de vacan1ă po suPort p<monal de beneficiar şi pe care au fost beneficiarului de angajator să ~nă 

electtonic returnate 
anmon1at9 voucherol' 

evidenţa voucherelor 
angajatorului do vacanţă de vacanţă rotumate 

TOTAL: X X X 

Conduc;gtorul un/l/lţil, 

Nr. .... 

1. 

2. 

3. 

Conduciltoru/ compartimentu/ul financiar-contabilitate, 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 

ANEXA Nr. 7 
<Anoxa nr. 7 /.4 nonnoJo metOdOloQico} 

a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie emise şi alimentate de unitatea emitentă 
Tn semestrul .„„„„.„„„ .. „„ anul .„„. 

Denumirea unlti!~i emitente .„.„ .... „.„ .... „.„ ..... „„ ..... „„ ..... „„ .. „.„„ .. „.„ .... „.„ ..... „„ ..... „„ ..... „ ..... „„ .. „.„„ .. „.„„ .. „.„ .... „.„ .... 

Adresa: 
localitatea „„„ ........... „„„„„ ........... „„„ str . ...... „„„„ ........... „„„. nr. „„ .... „ sectorul „„„ ... „ judeţul „ „„„ .......... „„„„„ ........ . 

Numărul autoriza!lel de funcţionare .... „ ....... „ ....... „ ....... „ ....... „ ....... „„ ..... „„ ..... „„ ..... „„ ..... „„ ... „„ ..... „„ ..... „„ .... „.„ .... „.„ ... . 

Numărul de Tnma riculare la oficiu! registrului oomerţulul „ ... „„ ... „„ ..... „„ ... „„ ... „„ ..... „„ ... „„ ... „„ ..... „ ..... „ ..... „„ ... „„ ..... „ .... . 

Codul fiscal . „. „ ... „ ... „ .. „ ... „. „ ... „ ... „ .. „ ... „. „ ... „ ... „ .. „ ... „. „ „. „ ... „ .. „ .. „. „ „. „ .. „ .... „ .. „.„. „ .. „ .... „ .. „ ... „. „ ... „ .. „ .... „ .. „. „ „. „ ... „ .. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de rrel jos este următoarea: 
A- Cantitatea 
B-Valoarea 

Exptica~i 

<J 

~"' -Q 

Vouchere de vacanţă pe suport hârtie 
achlzl~onate şi decontate 
angajatori conform anexei nr. 9 

de 

Vouchere de vacanţă pe suport hârtie 
returnate de angajatori ca neutilizate 
de beneficiari în unltă\lle afiliate 
conform anexei nr. 9 

Vouchere de vacanţă pe suport hârtie 
decontate unltă~lor afiliate conform 
anexei nr. 11 

To1al 
U.M. eomoctru Luna I 

A B 

Din care: 

Luna li Luna III Luna IV Luna V Luna VI 

A B A B A B A B A B 

Cantitate = numărul total de vouchere de vacanţi!. 

Conduciltorul unlfilţil, 
Conduc/ltoru/ compartimentu/ul financlar-contabllilate, 



Nr. 
al. 

1. 

2. 

3. 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 

ANf?t'ANr 8 
CAnpg qr B tg qqcmpi@ Q1Btodolg0iţpl 

a voucherelor de vacanţă pe suport electronic emise de unitatea emitentă Tn 
semestrul .•.... „„„„ ..•••.•. anul „„„ 

Denumirea unllă~I emitente ................................................................................................................................................... . 
Adresa: 
localitatea ..................................... , str ..... „ .................... nr ................. , seclorul ............ „ ....... „ judeţul .............. „ ......... „ .... . 
Numărul autorizaţiei de funcţionare ..... „ ....... „ ....... „ ....... „ ....... „ ....... „ ....... „ .......................................................................... . 
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţulul ....................................................................................................... . 
Codul fiscal .............................................................................................................................................................................. . 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mal jos este următoarea: 
Tolal semestru (valoric) 

Ti>lal 
Din care: 

Expfica~i U.M. 
s&mestru Luna I Luna li Luna Ul Luna IV Luna V Luna VI 

Vouchere de vacanţă achiziţionate şi decontate de 
anaalatori conform anexei nr. 1 o 
Vouchere de vacanţă returnate de către angajatori ca 
neutilizate de beneficiari în unităţile afiliate conform 
anexei nr. 1 O 

Vouchere de vacanţă decontate unităţilor afiliate 
conform anexei nr. 12 

Conducl!torul unltilţil, 

A 

o 

Conduciltorul comparllmentu/ul financiar.contabilitate, 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie pe angajatori Tn 

luna .„„„„„ anul „ .. 

ANfXANf 9 
CAoem qr 9 '8 ooan!!Je mah)d<)lqPipp> 

Denumirea unllăţil emitente ................................ ......... ......... ......... .................................. ...... ......... ......... ............................. . 
Adresa: 
localitatea ................. ................. ............. , str . .................................... nr .. .......... „ sectorul ..................... „ judeţul .............. . 
Numărul autorizaţiei de funcţionare .... .......................... ....... ....... .......................... ....... ........................ ....... ....... ..................... . 
Numărul de înmatriculare la oficiul registru lui comerţului .. ....... ................ ....... ................ ....... .............................. .................. . 
Codul fiscal ................. ........................... ......... ......... ......... ...................................... .............. ............................................... .. . 
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mal jos este următoarea: 
A-Nr. crt. 
B - Denumirea angajatorilor 
c - Codul fiscal 
D - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate 
E -Serllle voucherelor de vacanţă achiziţionate pe suport hârtie (de la ...... la ....... ) 
F - Valoarea nominală a unul voucher de vacan(ă pe suport hârtie 
G - Valoarea totală corespunziltoare voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate (col. 3 x col. 5) 
H - Numărul şi data aclulul de achiziţionare şi de decontare a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie 
I - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie relurnate de angajalorl 
J - Numărul şi data documentului de returnare 

B c o E F G H I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

J 

9 

Conduc/ltoru/ un/l/lţll, 
Conduc/ltorul compartimentului financlar·contabllitate, 



SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 

AAU:XA Nr 1Q 
fACWKQ oe; 1Q la oocznM amtqaptqgjcp 

a voucherelor de vacanţă pe suport electron Ic pe angajatori Tn 
luna .•.•.•.•.. „„„„ ••••• anul „„„„ 

Denumirea unităţii emitente „.„.„ „.„„.„.„ „.„„.„.„ „.„„.„.„ „.„„.„.„ „.„„.„.„ „.„„.„.„ „.„„.„.„.„ „.„„.„.„ „.„„.„.„„.„ •. „.„„.„.„ „ 
Adresa: 
localitatea . „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „ „„„, str. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „„. nr. „„„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ , sectorul . „ „ „„ „ „ „ „ „„„ judeţul „ „ „ „ „ „ „„„„„„. 

Numărul autorizaţiei de funcţionare ......... „. „ „ „ ........... „ „ „ „ „ .......... „. „ „ „ .... „ ..... „ „ „ „ „ .......... „ ............ „ „ „ „ ............ „. „ „ „ .. 

Numărul de Tnmatri::ulare la oficiul registrului comerţului „„ „ „„ „ „ „„„ „ „„ „ „ „ „ „ „„„ „ „„ „ „ „„„ „ „ „ „ „„„ „ „ „ „ „ „„„ „ „ „ „ „„„. 

Codul fiscal . „. „ „. „„ .. „ ... „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ ... „. „. „ „ .. „ .. „. „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ ... „. „. „ „ 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mal jos este următoarea: 
A- Nr. crt. 
B - Denumirea argajatorlior 
C - Codul fiscal 
D - Valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suporturile electronice 
E - Numărul şi dala actului de achiziţionare şi decontarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic 
F - Valoarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic neutilizate de beneficiari returnate angajatorilor 
G- Numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice numărul de Identificare a suportului electronic de 

pe care au fost returnate voucherele de vacanţă 

A 

o 

H - Numărul de suporturi electronice active alimentate 
I - Numărul de suporturi electronice anulate 

B c D E 

1 2 3 4 

F G H I 

5 6 7 8 

Conduc/Jtorul unltilţi/, 
Conduciltoru/ oompsrllmentu/ul financiar-contabilitate, 

ANŞXA Nţ 11 
<Ar>9XQ nr. 11 ta nomre/9 m@todologicel 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 
a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie pe unltă!I allllate, decontate de unitatea emitentă 

în luna „„„„„„„„„„ anul .„„„.„ 

Denumirea unităţii emitente „„„.„. „„. „„. „„ „.„ „.„ „.„ „.„ „„.„„.„„.„. „„. „„. „„. „„ „.„ „.„ „.„ „.„„.„„.„„.„. „„. „„. „„ „.„ „.„ „. 
Adresa: 
localitatea „„.„„„„„„„„„.„„„„„„„„, str. „„„„.„„„„„„„„„.„ . nr. „„„„„„„„„ sectorul .„„„„„ judeţul „„„„„„„„„„„„„„„„ 
Numărul autorizaţiei de funcţionare . „„„„„ „ „ „„„„.„ „ „. „„„„„ „ „. „„„„„ „ „. „„„„ „ „ „. „„„„ „ „ „. „ „ „ „. „„„„ „ „ „„„„.„ „ „ „„„„ 

Numărul de Tnmatri::ulare la oficiu I registrul ul comerţului . „ „. „„„„ „. „„„„ „ „. „„„ „ „. „„„„ „ „„„.„ „ „. „„„ „. „„„„ „ „„„.„ „ „. „„. 
Codul fiscal . „ .... „ „„. „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ ... „. „. „ „ .. „ .. „ ... „ .... „ „. „ „ .. „. „ .... „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „. „ „. „ „ .. „ ... „ .... „ „ .. 

Semnlfica~a coloanelor din tabelul de mal jos este următoarea: 
A-Nr. crt. 
B - Denumirea unităţii afiliate 
C - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport Mrtle primite de la beneficiari 
D - Valoarea totală corespunzătoare voucherelor de vacanţă pe suport hartle primite de la beneficiari 
E - Numărul voucherelor de vacanţă pe suport hârtie decontate de către unitatea emitentă 
F - Valoarea totală a voucherelor de vacanţă pe suport Mrtle decontată unită\li afiliate de unitatea emitentă 
G - Numărul şi dsta documentului de decontare 
H - Observa~I 

A B c o E F G 

o 1 2 3 4 5 6 

Conduc/ltoru/ un/l/lţil, 

H 

7 

Conduc/ltorul oompsrtimentulul finsnclar-contabllitate, 



ANEXANt 12 

<&w m: 1? ta llqtmf!fs metpdglpqicel 

SITUAŢIA CE.NTRALIZATOARE 

a voucherelor de vacanţă pe suport electronlc pe unlt111 afli.late, decomate de unitatea emitentă 

în I una ................... „ anu I .. „ . „ •• •• • 

Denumirea unităţii emitente .......... ..... ... _ ......... --·-· _ ..... _ ..... _ .... _. _ ... _. _ 
Adresa: 
localitatea . _ ..... _ ..... _ .. ... . -·-·- .... ... -·--· _ ..• sfr_ . _ .... . _ ... _. _ ... _ ... .... .. .... nr. --- ·-· ........ -·- j sectorul ... __ ... _. ~ judeţul ___ . _ ... _. _ ... _. _ ... __ .. ... _ .. . . 
Numărul autorizatiel de funotronare ....... .... ..... --·-· _ ..... _ ..... ... .. _. _ . . 
Numărul de tnmatrioulare la oficiul registrului comerţului -·- ·-·-·-·-··- ·-·- ·- ·-·-·-·- ·-- ·-·- ·- ·-
Codu I fiscal _. _. _. _ .. _. _. _. _. _. _. _. _. _. __ . _. _. _. _. _. _. _. _. _ .. _. _. _. _. _ 
Semn lflcaţia coloanelor din tabelu I de mal jos este următoarea : 
A-Nr. crt. 
B - Denumfrea unMtrl afinate • 
C - Valoarea totaltt corespunzătoare voucherelor de vaca~ utilfzate de beneficiari 
D - Valoarea totaltt a voucherelor de vacanUi decontată unltătll afli late de un ltatea emitentă . , 
E - Observa1Di 

I 

- „ 

I 
A 8 c D E 

""""' 
a 1 2 Ir 

I 3 4 
.• „ 

I I 

Co.nduciltorul unit~/~ 

Conducătorul comparllmentuluJ nnanolar-contabilitate; 


