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DIS PO ZITIA NR. A:_4
pentru aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta
pentru personalul din cadrul Consiliului Judetean Ia~i in anul 2020

Pre~edintele Consiliului Judetean Ia~i,
Avand in vedere:
Nota de fuodamentare pentru aprobarea Regulamentului intern privind acordarea
voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Consiliului Judetean Ia~i in anul 2020,
020;
elaborata de Serviciul Resurse Umane ~i Salarizare ~i inregistrata sub nr./JJ.P//~
Avizul Sindicatului salariatilor din aparatul propriu al Consiliului Judetean Ia~i cu privire
la Regularnentul intern privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din
cadrul Consiliului Judetean I~i in anul 2020;
Prevederile art. 1, alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Prevederile HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanµt, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
prevederile art. 36, alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice ~i a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea ~i completarea
unor acte normative ~i prorogarea unor termene, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Prcvederilc Hotararii Consiliului Judetean Ia~i nr. 83 / 17.02.2020 privind bugetul general
al Judetului I~i - Consiliul Judetean I~ i pe anul 2020;
In temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art. 1 - Se aproba Regulamentul intern privind acordarea voucherelor de vacanfa
pentru personalul din cadrul Consiliului Judefean ltqi fn anul 2020, conform anexei care
face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 2 - Punerea in aplicare a prevederilor prezentei dispozitii va fi asigurata de
Serviciu1 Resurse Umane ~i Sa1arizare, Directia Achizitii Publice ~i Direcfia Economica.
Art. 3 - Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi~eu Unic, Arhiva ~i Secretariat
ATOP va comunica m copie prezenta dispozifie Serviciului Resurse Umane ~i Salarizare,
Directiei Economice, Directiei Achizitii Publice ~i Sindicatului salariatilor din aparatul propriu
al Consiliului Judetean Ia~i.

Data astazi,

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
/( SECRETAR GENE
AL JUDETULUI IA~I,

.}JC Lilcriimioara

;A-DASCALESCU

Am luat la cuno~tinta de acest inscris oficial
~i imi asum responsabilitatea asupra legalitatii.

DIRECTIA JURIDIC.A,
Director Executiv,
Gabriela A UN ULESEI
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l~.~ 2020

REGULAMENT INTERN
privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ia~i in anul 2020

Temei legal:
OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile $i completarile
ulterioare;
HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de
vacanta, cu modificarile $i completarile ulterioare;
prevederile art. 7, lit. m) $i art. 11 , alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului platit din fondurile publice, cu modificarile $i completarile ulterioare;
OUG nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere $i prelungirea valabilitatii voucherelor de
vacanta, 111 contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19;
art. 36, alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri 111 domeniul
investitiilor publice $i a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea $i completarea unor acte
normative ~i prorogarea unor termene, cu modificarile $i completarile ulterioare;
Hotararea Consiliului Judetean Ia$i nr. 83/17.02.2020 privind bugetul general al Judefului
Ia$i - Consiliul Judetean la$i pe anul 2020.
ARTICOLUL 1
1) in scopul recuperarii capacitatii de munca, a intretmerii capacitatii de munca $i a motivarii
angajatilor din cadruJ aparatului de specialitate al Consiliului Judetean la$i, angajatorul acorda
acestora vouchere de vacanft, lil valoare de 1.450 Jei pentru un salariat, 1n conditiile art. 1 aJin. (2)
din O.U.G. nr. 8/2009 cu modificarile $i completarile ulterioare.
2) Voucherele de vacanta, cu valoare nominala de 50 de lei/voucher, se acorda pe suport electronic,
pentru intregul an 2020, 111 valoare totala de 1.450 lei pentru un salariat. Valabilitatea voucherelor
de vacanta pe suport electronic este de un an de la data alirnentarii suportului electronic.
3) Angajatorul achita contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta distribuite salariatilor, precum
~i costul emiterii suportului electronic, in conditiile art. 3 alin. (7) din O.U.G. nr. 8/2009 ~i ale art. 9
alin. (5) din H.G. nr. 215/2009.
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4) Asupra voucherelor de vacanta se aplica cota de impozit de venit de 10%, conform prevederilor art.
76-78 din Legea nr. 227/2015 privind codul Fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
ARTICOLUL2
(1) Voucherele de vacanta se acorda functionarilor publici ~i personalului contractual angajat pe
perioada nedeterminata/determinata, cu raport de serviciu/contract de munca activ la data acordarii,
proportional cu durata angajarii ~i cu durata timpului de munca, raportat la perioada de referinta,
potrivit formulei:
29 (numiirul maxim de vouchere) inmul(it cu numiirul de zi/e de activitate prestatii in anul

calendaristic 2020 impiir(it la 251 (numarul de zile lucratoare in anul calendaristic 2020)..
Stabilirea numarului de vouchere de vacanta la care are dreptul salariatul se realizeaza prin rotunjire
la eel mai apropiat numar 10treg.
(2) Voucherele de vacanta se acorda $i personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean I~i care 10 perioada de referinta (1 ianuarie - 31 decembrie 2020) beneficiaza de concediu
de odihna, concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu de matemitate, concediu
pentru rise maternal, considerate perioade de activitate prestata conform Legii nr. 53/2003 privind
Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
(3) Voucherele de vacanta nu se acorda persoanelor care beneficiaza, in toata perioada anului 2020, de
concediu fara plata sau de concediu pentru cre~terea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv
pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(4) In cazurile 10 care personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ia~i a fost/
va fi prezent partial Ia Iocul de munca in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020 din diferite
motive (angajare in cursul perioadei, re10toarcere din concedii, concedii fara plata, absente
nemotivate etc.), voucherele de vacanta se vor acorda proportional cu numarul de zile de activitate
prestata 10 perioada respectiva, considerand ca la un an intreg de activitate valoarea voucherelor
este de 1450 lei.
(5) In cazul personalului venit m institutie prin transfer sau nou angajat, se vor acorda vouchere doar
pentru perioada lucrata in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ia$i.
(6) Numa.rut voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Ia~i care beneficiaza de program partial de lucru se acorda proportional cu
timpul efectiv lucrat, raportat la numarul maxim de vouchere stabilite pentru programul normal de
lucru.
(7) 1n cazul cumulului de funcµi, voucherele de vacanta se acorda de catre angajatorul unde personalul
in cauza i$i are functia de baza, potrivit legii.
(8) Acordarea voucherelor de vacanta se face cu respectarea prevederilor art. 7, lit. m) ~i art. 11, alin.(4)
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, precum $i a concluziilor Raportului Cur/ii de Conturi a
Romaniei nr.8117.09.2019 privind aplicarea prevederilor art. 7 lit.(m) ~i art.11, alin.(4) din Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului pliitit din fonduri pub/ice, respectiv includerea
voucherelor de vacan/ii fn venitul salarial al personalului din cadrul administrafiei publice locale:
,, Venitul salarial al personalului din cadrul administra(iei publice locale, inclusiv valoarea
voucherelor de vacanta, nu trebuie sii depiifeasca nivelul indemniza(iei lunare a f unc(iei de
viceprimar/ vicepre~edillte al consiliuluijude(ean/viceprimar al Municipiului Bucurefti".
(9) Salariatii care nu doresc sa primeasca vouchere de vacanta depun o solicitare in scris la Serviciul
Resurse Umane ~i Salarizare, ill termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului
regulament.
ARTJCOLUL3
(1) in cazurile ill care salariafii ~i-au illcetat activitatea illainte de data acordarii voucherelor de vacanta
sau nu realizeaza venituri impozabile in cadrul Consiliului Judetean Ia~i in luna acordarii
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voucherelor eel putin la nivelul impozitului datorat pentru vouchere, ace~tia nu vor primi vouchere,
deoarece nu se poate retine impozitul pe venit de 10%.
(2) La siar~itul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de
vacanta sau la data incetarii raporturilor de serviciu/munca, ori suspendarii raporturilor de
serviciu/contractului de munca, beneficiarul are obligatia de a restitui angajatorului suportul
electronic, iar acesta, la randul lui, va restitui suportul electronic unitatii emitente, doar daca
unitatea emitenta solicita acest lucru.
(3) Utilizarea de catre beneficiar de vouchere de vacanta pe suport electronic necuvenite Il va obliga pe
acesta la plata contravalorii voucherelor catre angajator.
ARTICOLUL4
(1) Salariatii care primesc vouchere de vacanta nominale sunt singurele persoane indreptatite sa
utilizeze voucherele de vacanta in perioada de valabilitate (un an de la alimentare), pe baza actului
de identitate ~i in exclusivitate pentru acrutarea pachetului de servicii turistice contractat ~i care
poate cuprinde servicii de cazare, alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement
conform art. 23 din H.G. nr. 215/2009.
(2) Continutul minim al pachetului de servicii turistice contine in mod obligatoriu servicii de cazare.
(3) Voucherele de vacanta sunt utilizate pentru cumpararea de pachete si servicii turistice doar m
Romania.
ARTICOLULS
(1) Se interzic salariatilor, beneficiari ai voucherelor de vacanta, urmatoarele:
a) utilizarea voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 4,
alin. (1);
b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare
solicitata este mai mica decat valoarea nominala a voucherului de vacanta;
c) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani ~i/sau al altor bunuri
~i/sau servicii;
(2) Se interzice ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta sa permita
efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau plati catre alte unitati ce nu sunt unitati
afiliate conform legii.
ARTICOLUL 6 - Evidenta ~i plata voucherelor de vacanfa.
(l) Consiliul Judetean Ia~i raspunde de modul de acordare a voucherelor de vacanta ~i are obligatia de a
angaja ~i de a utiliza creditele bugetare necesare numai in limita prevederilor ~i destinatiilor
aprobate, cu respectarea dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare.
(2) Consiliul Judetean Ia~i, prin compartimentele de specialitate, desfal?oara urmatoarele activitati:
a) aplica procedura de achiziiionare a voucherelor de vacanta pe suport electronic. Comenzile de
achizitie pentru voucherele de vacanta transmise unitatilor emitente de catre Consiliul Judetean
Ia~i trebuie sa contina eel putin elementele prevazute la art. 8" 1 din Normele metodologice
aprobate prin H.G. nr. 215/2009, actualizata;
b) 1ntocme~te contractul pentru achizitionarea voucherelor de vacanta incheiat cu unitatea
emitenta, care va cuprinde clauzele prevazute de art. 4 din Normele Metodologice aprobate prin
H.G. nr. 215/2009, actualizata;
c) intocme~te situatia beneficiarilor de vouchere de vacanta pe suport electronic pentru personalul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean I~i;
d) tine evidenta voucberelor de vacanta pe suport electronic, conform Anexelor nr. 2, 4 $i 6 la
Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 215/2009, prin persoana desemnata cu gestiunea
lor;
e) efectueaza platile reprezentand contravaloarea voucherelor de vacanta pe suport electronic, cu
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respectarea fazelor de cheltuieli bugetare;
f) aplica impozitul pe venit fiecarui salariat propoqional cu valoarea voucherelor primite ~i
recalculeaza impozitul in cazul in care intervine incetarea/ suspendarea raportului de
munca/serviciu a salariatului.
ARTICOLUL7
Prezentul Regulament se aplica tuturor angajatilor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judetean I~i, precum ~i celor din cadrul cabinetului demnitarului.
ARTICOLUL 8 - Alte prevederi
(l)Sumele reprezentand voucherele de vacanta nu intra in baza de calcul a contributiilor de asigurari
sociale ~i a contributiilor de asigurari sociale de sanatate, dar contravaloarea acestor vouchere este
supusa impozitarii in luna in care au fost acordate beneficiarului.
(2) Salariatii beneficiari de vouchere de vacanta sunt direct raspunzatori pentru pastrarea, utilizarea sau
pierderea suportului electronic.
(3) Pentru voucherele de vacanta alimentate pe suport electronic ~i neutilizate in perioada de
valabilitate, unitatea emitenta va restitui valorile nominale catre angajator. in cazul voucherelor de
vacanta alimentate pe suport electronjc ~i necuvenite, precum ~i in cazul lllCetarii raporturilor de
serviciu/munca, angajatorul are obligatia de a comunica in tirnp util infonnatiile relevante unitatii
emitente, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorilor catre angajator.
(4) Prezentul Regulament constituie anexa la REGULAMENTUL INTERN al aparatului de specialitate
al Consiliului Judetean I~i ~i se aduce la cuno~tinta angajatilor prin comunicarea Dispozitiei
Pre~ectintelui Consiliului Judetean I~i de aprobare, prin publicare pe pagina web a autoritatii.

Am luat la cuno~tinta de acest inscris oficial ~i
imi asum responsabilitatea asupra legalitAtii.

DIRECTIA JURIDICA,
Director Executiv,

Gaby

UNGULESEI

Avizat,
Sindicatul salariafilor din aparatul propriu al
Consiliului Judetean la~i,
P RE ~ ED I N T E,

'imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial.

p. ~ef serviciu,
Rado Gabriel APETREI
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Hotarirea 614/2015 privind modificarea !;ii completarea Hotararii Guvemului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice ...

ANEXA nr. 2: SITUATIA CENTRALIZATOARE a voucherelor de vacanta
pe suport electronic achizitionate de catre angajatori, respectiv
returnate acestora, in anul .... luna .....
(- Anexa nr. 2 la normele metodologice)
Denumirea angajatorului ............ .
Adresa:
localitatea ...... .. .. .. .. , str ..... ...... . nr . .. ... .. .. .. .... , sectorul ... ...... ... ... , judetul ....... ............ .
Numarul de inmatriculare la oficiul registrulul comertului ................... .
Codul fiscal ................ ..
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Nr. crt.
B - Denumirea unitatii/unitatilor emitente, numarul $i data contractului incheiat pentru
achizitionarea voucherelor de vacanta pe suport electronic
C - Explicatii
D - Conform raportului contractual angajator - unitate emitenta
E - Valoarea nominala totala corespunzatoare voucherelor de vacanta alimentate pe suport
electronic
F - Valoarea nominala totala corespun:latoare voucherelor de vacanta returnate angajatorului
G - Observatii: numarul $i data documentului de deconta re a voucherelor de vacanta cu
unitatea emitenta
A

B

C

E

D

F

G

Numarul unic
Contractat

1.

Valoarea nominala totala a voucherelor
de vacanta

2.

Valoarea nominala totala a voucherelor
de vacanta

TOTAL

Achi zitionat

de identificare
a suportului
electronic

Valoarea nominala totala a voucherelor
de vacanta

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentulu i financiar-contabilitate,

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documentld=00172137
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Norme Metodologice din 2009 privind acordarea tichetelor de vacanta

ANEXA nr. 4: SITUATIA ANALITICA a voucherelor de vacanta pe suport
electronic transferate beneficiarilor de catre angajator in luna ...... ..
anul ............ .
Denumirea angajatorului .. ..... ......... .
Adresa:
localitatea ................ , str. .. .. .... .. ... .

nr.

.. ........... ,

sectorul

........ .. ........ ,

jud€tul

Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ................ ..
Codul fiscal .... ........ ..... .. ..
Semnificatia co loanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A-Nr. crt.
B - Numele $i prenumele beneficiarului de vouchere de vacanta pe suport electronic
C - Codul numeric personal
D - Valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta
E - Numarul unic de identificare a suportu lui electronic pe care au fost transferate voucherele
de v.acanta
F - Semnatura beneficiarului
8
TOTAL:

C

D

E

F

X

Conducatorul unitatii,
Conducatorul compa rtim entului financiar-contabilitate,
>(la data 06-aug -2015 anexa 2 m odificat de anexa 4 din ·H ot arirea 6 1 4 / 2015 )

https:l/idrept.rofDocumentview.aspx?Documentld=0011 9790-2018-05-03&DisplayDate=2020-06-15
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