
SPITALUL DE PSJHIATRJE TITAN „DR.CONSTANTIN GORGOS" 

DEC IZ I A Nr. 37BM 
din data de 27.05.2019 

Ec. BESOIU MARIANA - VAL Y - Manager al Spitalului de Psihiatrie Titan " Dr. 

Constantin Gorgos " ; 

A vand in vedere : 

referatul m.2 184/27.05.2019 al d-nei Butnaru Maria - economist in cadrul Biroului 

RUNOS; 

OUG nr.8/2009 (actualizata) privind acordarea voucherelor de vacanta; 
HGR nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metololog ice privind acordarea 
voucherelor de vacanta; 
HGR nr.614/201 5 privind modificarea si completarea HGR nr.215/2009; 
HGR nr.940/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind 
acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin HGR nr.215/2009; 
OUG nr. I 07/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si 
prorogarea unor termene; 
OUG nr.114/2018 privind instituirea unor mas uri in domeniul investitiilor publice si a 
unor masuri fiscal-bugetare. modificarea si completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene. 

1n baza : Dispozitiei nr.328/ 19.02.20 18 a Primarului General al Municipiului Bucuresti 
prin care doamna Ec.Besoiu Mariana - Valy se numeste in fw1ctia de manager al Spitalului de 
Psihiatrie Titan "Dr.Constantin Gorgos". 

D EC J DE: 

Art.I. Pe data prezente i decizii se aproba "Regulamentul intern de acordare a voucherelor de 
vacanta pentru salariatii Spitalului de Psih iatrie Titan "Dr.Constantin Gorgos·', regulament 
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta deciz ie. 

Art.2. Regulamentul intern de acordare a voucherelor de vacanta pentru salariatii Spitalului 
de Psihiatrie Titan " Dr.Constantin Gorgos" va fi adus la cunostinta salariatilor de catre seful 
direct al fiecarei structuri, prin consemnare intr-un proces verbal, s i prin postare pe site-ul 
spitalului . 

Art.3. Biroul R. U.N.O.S., Compartimentul Financiar - Contabilitate si sefii structurilor din 
cadrul spitalului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
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REGULAMENT INTERN DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANTA PENTRU 
SALARIATU SPITALULUI DE PSIHIATRIE TITA " Dr.CONSTA TIN GORGOS" 

In temeiul prevederilor: OUG nr.8/2009 ( actualizata) - privind acordarea voucherelor de 
vacanta, modificata si completata de OUG nr.46/20 17, OUG nr.l 07/201 8 , OUG nr.114/2018, 

institutiile publice acorda anual, in limita sumelor prevaz ute în Bugetul de venituri si cheltuieli 
alocate cu aceasta destinatie , în perioada 1 ianuarie 201 9-3 1 decembrie 2020, vouchere de vacanţă 
în cuantum de 1.450 lei pentru un salari at. 

Confonn HGR nr.2 15/2009 (actuali zata) pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acordarea voucherelor de vacanta. angajatorii vor stabili. prin regulament intern, reguli privind 
modul de acordare a primei de vacanta sub forma voucherelor de vacanta, de care vor beneficia 
salariati i. 

Prezentul Regulament intern reprezinta cadrul special care reglementeaza acordarea voucherelor 
de vacanta salariatilor din cadrul Spital ului de Psihiatrie Titan "Dr.Constant in Gorgos" si a fost 
întocmit cu consultarea organizatiei sindicale legal consti tuite exi stenta in institutie. 

Acest Regulament intern are ca scop stabi lirea concreta a modului de acordare a voucherelor de 

vacanta, modul de calcul al numarului de vauchere acordate, exonerarile si exceptiile, valoarea 
voucherelor, dar si modalitatea si perioada de acordare. 

Art.I. Managerul Spi talului de Psihiatrie Titan '·Dr.Constantin Gorgos", in calitate de angajator, 
prin compai1imentele de specialitate, distribuie salariatilor vouchere de vacanta, in conditiile 
prevazute de acte le normative care le reglementeaza, in limita sumelor aprobate cu aceasta 
destinatie, prevazute in buget, la o pozitie d istincta de cheltuieli, denumita " vouchere de vacanta'' , 
aprobata conform prevederi lo r legale in vigoare. 

Art.2. Voucherele de vacanta sunt bonuri de valoare pe supo r1 de harti.e em ise in mod exclusiv 
pentru a fi fo losite in scopul achizitionarii de pachete turistice si au o perioada de valabilitate a 
utili zarii de un an de la data emiterii lor, data care este înscrisa pe fiecare voucher de vacanta. 

Art.3. Se acorda, incepand cu I una iunie 20 I 9, pentru perioada O I .01.20 l 9 - 3 1 .12.2019, o s ingura 
indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere de vacanta pe suport de hartie, in cuanum de 1450 
lei/salai·iat ( 29 bucali vouchere de vacanta cu valaorea nominala de 50 lei) . 

Art.4. Voucherele de vacai1ţă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori . 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 vacantă pe suport hârtie. 

Art.S. Spitalul de Psihiatrie T itan " Dr.Constantin Gorgos'· ac hizitioneaza vouchere de vacanta pe 
suport de hartie de la unitatea emitenta in urma comenzii transmise de spital catre aceasta. 
Imprimatul reprezentând voucherul de vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să conţină 
următoarele elemente obligatori i: 



a) seria numerică într-o o rdine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere de ~acanţă 
comandat de către angajator în baza contractului de achiziţ.ionare a voucherelor d~ vacanta; _ 

b) emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul. numărul de înmatriculare la oficiul 
reaistrului come11ului şi codul unic de înregistrare; _ _ 

;) angajatorul şi datele sale de identificare: denumirea, sed iul, numărul de înmatriculare la oficrnl 

registrului comerţului şi codul unic de înregistrare; _ . 
d) datele beneficiarului: numele, prenumele şi codul numeric personal ale benefic1arulu1 care este 

în drept să utilizeze voucherul de vacanţă; _ . • 
e) valoarea nominală a voucherului de vacanţă, în cifre şi în litere, care este înscri să de angaJ ator m 

comanda fermă transmisă unităţii emitente; 
f) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii afiliate; . 
g) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani d intre valoarea voucherului de vacanţă ş1 

valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanţă; 
h) perioada de valabilitate a uti lizării voucherului de vacanţă : luna şi anul emiterii şi luna şi anul 

expirări i . 

i) interdiqia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate; 
j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României. 

Art.6.Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr.Constantin Gorgos" , prin Compartimentul Financiar 

Contabilitate este obligat, conform art. I O din HG nr.215/2OO9 modificata si completata cu HG 

nr.614/2O15 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, sa 
organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 ş i 5 din 
respectivele norme, pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie. 

Art.7. Salariatii Spitalului de Psihiatrie Titan "Dr.Constantin Gorgos" au dreptul sa isi aleaga 
unitatea afiliata ( prin unitate afililata intelegandu-se toti operatorii economici cu activitate de turism 
din Romania, autorizati de Autoritatea nationala pentru Turism, s i care accepta vouchere de vacanta 
ca modalitate de plata s i care au contracte încheiate cu unitatea emitenta de vouchere de vacanta) 
pentru achi zitio narea pachetelor de servicii turistice.Totodata, salariatii care au primit vouchere de 
vacanta nominale pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate sunt singurele 
persoane indeptatite sa le utilizeze in perioada mentionata pe acestea, numai in baza actului de 
identitate si in exclusivitate pentru achitarea pachetul ui de servicii turistice contractat. Lista cu 
urutatile affiliate va fi transmisa Spitalului de Psihiatrie Titan "DR.Constantin Gorgos" de catre 
unitatea emitenta de vouchere de vacanta. 

Art.8. ( 1 )Salariatilor Spitalului de Psihiatrie Titan "Dr.Constan tin Gorgos" le este interzis, conform 
legii: 

a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii in afara serviciilor de 
cazare, alimentatie publica, transport, tratament balneaar, agrement; 

b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare 
solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă; 

c) comercial izarea voucherelor de vacanţă în sch imbul unor sume de bani şi/sau al a ltor 
bunuri şi/sau servicii. 

(2) Nerespectarea de catre beneficiar a dispozitiilor de la alin.(1) constituie contraventie si 
se sanctioneaza cu amenda de la I .OOO lei la I O.OOO lei. 

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiuni lor se fac de catre personalul cu atributii 
de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism. 

Art.9. Contravaloarea serv iciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea 
voucherelor de vacanta se supo rta de catre angajat, titular al voucherelor de vacanta. 

Art.IO. Voucherele de vacanta se impoziteaza conform prevederilor lega le.aplicarea impozitului pe 
venitul reprezentat de contravaloarea voucherelor de vacanta se face odata cu stabilirea drepturilor 
salarialele ale lunii de primire a acestora. 



Art.11. ( 1) Salariati i nou angajati beneficiaza de vouchcre de vacanta prop?rt ionat cu perioa~a 
lucrata. Salariatul care lucreaza intr-o luna cel putinjumatate din numarul ztlel_or lucratoar~ dm luna 
respectiva beneficiaza de cuantumul aferent unei luni integral lucrate.ln cazul m care s~lanatul a 
efectuat un numar mai mic de zile \ucratoare decat cel mentionat, acesta nu va beneficia de 

vouchere de vacanta aferente lunii respecti\"e. 

(2) Salariatii incadrati cu contract individual de munca partial beneficiaza de vouchere de 

vacanta proportional cu timpul de munca prestat. . 
(3) Salarialii al caror contract indi\'idual de munca a fost su pendal nu vor beneficia de 

vouchere de vacanta pe perioada suspendarii contractului individual de munca pentru urmatoarele 

situatii : 
a) Exercitarea unei functii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti; 
b) Exercitarea unei functii de demnitate publica; 
c) Detasarea de la Spitalul de Psihiatrie Titan ··Dr.Constantin Gorgos„ la alt angajator; 
d) Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul 

copilului cu handicap; 
e) In cazul in care salariatul este arestat preventiv. in conditiile Codului de procedura penala 

sau se afla in arest la domiciliu; 
f) Concediu fora plata pentru interese personale pe o perioada mai mare de o luna. 

Art.12. Pentru salariatii angajati pe perioada determinata, voucherele de vacanta se acorda 
corespunzator acestei perioade. 

Art.13. Persoanele detasate la pitalul de Psihiatrie Titan ··or.Constantin Gorgos" primesc vouchere 
de vacanta. pentru perioada detasarii, numai daca opteaza pentru plata drepturi lor salariale de catre 
spital. 

Art.14. In cazul cumulului de functii, voucherele de vacanta pot fi acordate numai de catre 
angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. 

Art.15. Salariat ii al caror contracte individuale de munca au incetat in perioada I ianuarie 2019 si 
ziua emiterii primei comenzi de vouchere . nu vor primi vouchere de vacanta. 

Art.16. Salariatii care nu doresc sa primeasca vouchcre de vacanta isi vor exprima optiunea odata cu 
luarea la cunostinta a prevederilor prezentului regulament. 

Art.17.Biroul RUNOS va transmite Compartimentului Financiar - Contabilitate, pe suport de hartie 
si informat electronic Lista cu persoanele indrcptatitc sa beneficieze de vouchere de vacanta 
conform modelului de mai jos: 

Nr.crt. NLUTIC Prenume CNP Numar Valoarea Valoarea 
vouchere unitara/voucher totala 

voucher 
Art.18. (I) Vouchcrele de vacanta vor fi distribuite beneficiarilor de catre angajator in baza unui 
centralizator conf.anexei nr.3 din Hg nr.215/2009. 

(2) La sfarsitul perioadei de valabilitate, vouchercle de vacanta neutilizate sau necuvenite 
vor fi returnate emitentului de catre Compartimentul financiar - Contabilitate, care va face 
demersurile necesare recuperarii contravalorii lor. 

Art.19. La data incetarii contractelor individuale de munca, salariatii care au primit vouchere de 
vacanta au obl igatia sa restituie voucherele de vacanta necuvenite sau contravaloarea voucherelor de 
vacanta necuvenite, corespunzator cu perioada nelucrata. Biroul RU OS instiinteaza in scris 
Compartimentul Financiar - Contabilitate cu privire la persoanele care au beneficiat de vouchere de 
vacanta necuvenite, cat si de valoarea acestora care trebuie recuperata. Voucherele neutilizate si/ sau 
contravaloarea voucherelor necuvenite unor salariati vor/va fi recuperate/recuparata de catre 
Compartimentul Financiar - Contabilitate. 



. . 
Art.20. Prestatorul nu este obligat sa ramburseze au sa inlocuiasca voucherele de vacanta aflate 
deja in posesia achizitorului sau a salariatilor acestuia. care au fost furate. deteriorate sau pierdute. 

Art.21. Prezentul Regulament intern de acordare a voucherelor de \'acanta pentru salariatii Spitalului 
de Psihiatrie Titan '.'Dr.Constantin Gorgos" va fi adus la cunostinta salariatilor de catre seful direct al 
fiecarei structuri, prin consemnare intr-un proces verbal, si prin postare pe site-ul spitalului . 
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REPREZE1 TA TSI 1D!CAT. 
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