SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU

DrsPozrTrA NI..

3?r

pentru aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanld pentru
salarialii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu in perioada I ianuarie 2019 - 3l decembrie
2020

Manager

-

Ec. Capota Gigel Gheorghe,

AvAnd in vedere:

-

Prevederile art. 1 alin. (1) qi (2) din Ordonanla de Urgen![ a Guvernului nr. 8/2009 privind

acordarea voucherelor de vacan{d, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (1) qi art. 3 din HotdrArea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacan{d, cu modificdrile qi completirile
ulterioare;
- Legea-cadru nr. 15312017 privind salarizarea personalului pl5tit din fonduri publice, cu
modificarile 9i completdrile u lterioare:
- Prevederile aft. I alin. (2) din Ordonan{a de Urgenld a Guvemului nr. 107/2018 privind
modificarea gi completarea unor acte normative, precum gi pentru programarea unor termene;
- Prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonan{a de Urgen{5 a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor mdsuri in domeniul investi{iilor publice qi a unor mdsuri fiscal-bugetare, modificarea Ei
completarea unor acte normative prorogarea unof telmene;
- HotdrArea Consiliului Judelean Gorj nr. 5il19.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019;
- Adresa nr. 6121.05.2019 prin care Sindicatul SANITAS Targu Jiu gi-a exprimat acordul privind
modul de acordare a voucherelor de vacanld pentru salarialii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Targu Jiu tn perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020.
ln baza :
Art. 106 alin. (1) din Legea administraJiei publice locale nr. 21512001L, republicatd (1), cu
modificarile 5i completdrile u lterioare,
DISPUNE:

-

Art. 1. Se aprobd Regulamentul intern privind modul de acordare a voucherelor

de vacanld pentru
salaria{ii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu in perioada 1 ianuarie 2019 - 3I decembrie
2020, conform Anexei, care face parte integrant[ din prezenta dispozilie.

Aducerea la cunoqtin{a salarialilor a conlinutului prezentului Regulament intern va fi
asigurat prin publicarea pe site-u1 Spitalului Judetean Gorj..
Art. 3. Compartimentele de resoft din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu vor duce la
indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Art. 2,

D^tilazi,U,Oi,
MANA

SEF SERVICIU RUONS

EC. BALAN PAULA

GHEORGHE

$.[etftf*[

\ilc

:

b'-\o^I,;,
J ".As' ;r{i

w.f

Avizat pentru legalitate,

JR. MANPADANIELA

ll

!r'

'lY)'
I""\

\\,\

2019

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU

ANEXA

LA DISPOZITIA

NR......../

REGULAMENT INTERN
privind modul de acordare anaal a voucherelor de vacanld pentru salarialii din
cadral Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiuin perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020

in temeiul prevedelilor art. 1 alin. (2) din

Ordonanla de Urgen{i a Guvernului nr. 8/2009 privind
qi
acordarea voucherelor de vacanlA, cu modificErile
completdrile ulterioare, instituliile qi autoritllile publice
acordd, anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacan!6 in cuantum de 1.450 lei
pentru un salariat.

Conform HotdrArii Guvernului nr.21512009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanld, cu modificdrile qi completdlile ulterioare, angajatorii vor stabili, prin regularnent intem,
reguli privind rnodul de acordare a voucherelor de vacanfd, de care vor beneficia salaria{ii.
Prezentul Regulament intem reprezinti cadrul special care reglementeazi rnodul de acordare a
voucherelor de vacanl6 pentru salarialii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, qi a fost intocmit
cu consultarea organizaliilor sindicale legal constituite.
Prezentul Regulament intern are ca scop stabilirea concret[ a modului de acordare a voucherelor de
vacan![, modul de calcul al numirului de vouchere acordate, exonerdrile gi excepliile, valoarea voucherelor,
precum qi modalitatea qi perioada de acordare.

Art. 1. Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu - angajator, reprezentat prin domnul Capota GigelGheorghe - in calitate de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, prin compadimentele de
specialitate, acord6, anual, in perioada I ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanli in cuantum de
1.450 lei pentru un salariat, in condi{iile prevdzute de actele normative in vigoare.
Art. 2. Voucherele de vacan{d sunt bonuri de valoare pe suport hArtie emise in mod exclusiv pentru a fi
folosite in scopul achiziliondrii de pachete turistice gi au o perioadd de valabilitate a utilizlr'ii de un an de la data
emiterii lor, datd care este inscrisi pe fiecare voucher de vacanjd.
Art. 3. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizilionat pe baza voucherelor de vacanlA poate
cuprinde servicii de cazare, aLimetta\ie publicd, transport, tratament balnear, agrement. Conlinutul minim al
pachetului de servicii turistice cuprinde in mod obligatoriu servicii de cazare.
Art. 4. Voucherele de vacanti sunt acordate tuturor salariaJilor din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Targu Jiu.

Art. 5. Voucherele

de vacanld nu se acordS. persoanelor care ocup[ func]ii de demnitate publici, alese

sau numite.

Art, 6, (1) Se acord[, anual, in perioada I ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanJi in
cuantum de 1.450 lei pentru un sala"riat, respectiv un carnet cu vouchere de vacanti/salariaVan (un camet va
cuprinde maximum 29 file). Valoarea nominali a unui voucher de vacanJi (a unei file) pe supot de hdrtie este
de 50 lei.
(2) Situalia centralizatoare cuprinzAnd salarialii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu se
realizeaz[ conform machetei prevdzute in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament intem.
Art, 7. (1) La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii voucherelor de vacanp se iau in
calcul valoarea nominald a unui voucher de vacan(i qi numErul maxim de salariali, care vor beneficia de
vouchere de vacanli.

(2) Conform prevederilor aft. 9 alin. (2) din Hotir6rea Guvemului nr.215/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacan!6, cu modificlrile qi completlrile ulterioare,
voucherele de vacan!6 pe suport hddie nu vor putea fi distribuite dacb angajatorul, la data stabilit[ penhu
distribuire, nu a achitat unitdlii emitente, integral, contravaloarea nominala a voucherelor de vacanli
achizijionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentAnd voucherele de vacanji.
Afi. 8. (1) Serviciul achizi{ii publice achizi}ioneaz[ vouchere de vacanli pe supot hirtie de la unitatea
emitenla in urma unor comellzi trimise
(2) in conformitate cu art. 20 alin. (1) din HotdrArea Guvemului nr. 21512009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacan!6, cu modificbrile qi completdrile ulterioare,
voucherele de vacan{i vor conline urmdtoarele elemente obligatorii:

a) seria numeric[ intr-o ordine crescdtoare corespunzdtoare numirului de vouchere de vacanti
cornandat de cdtre angajator in baza contractului de achizi{ionare a voucherelor de vacan![;

;i

b) emitentul
datele sale de identificare: denumirea, sediul, numdrul de inmatriculare la oficiul
registrului come{ului, codul unic de iffegistrare ;
c) angajatorul qi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numirul de inmatriculare la oficiul
registrului come{ului, codul unic de inregistrare;
d) datele beneficiarului: numele, prenumele gi CNP - ul salariatului care este in drept sL u.tilizeze
voucherul de vacantl;
e) valoarea nominal[ a voucherului de vacanli, in cifre gi in litere, care este inscris[ de angajator in
comanda fermd transmisd unitd{ii emitente;
f) spaJiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utilizat, localia qi qtampila unitilii afiliate;
g) interdicfia unit5lii afiliate de a pl5ti diferenla in bani dinhe valoarea voucherului de vacani[ qi
valoarea pachetului de servicii clhe utilizatorii voucherelor de vacanJ6;
h) perioada de valabilitate a utiliz[rii voucherului de vacant[: luna si anul emiterii gi luna gi anul
expirlrii;

i) interdiclia de a utiliza voucherul de vacan![ in alte locuri decAt in unit[file afiliate;
j) elemente de identitate vizuall ale brandului de turism al Rom6niei.
Art. 9. Spitalul

Judetean de Urgenta Targu Jiu este obligat, conform prevederilor art. 10 din Hotdrdrea
Guvetnului nr. 21.512009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacan{i, cu
modificlrile Ei completdrile ulterioare, sd organizeze o evidenld proprie, conform formularelor prevAzute ca
model in anexele nr.2,3 gi 4la prezentul Regulament intern.
Art. 10. Gestionarea voucherelor de vacanld pe supod hadie se efectueazi. de c[tre Serviciul Financiar

Contabilitate.

Art,

11. Salarialii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu au dreptul s[ iqi aleagi unitatea
(prin
afiliatl
unitate afiliat[ inlelegdndu-se toli operatorii economici cu activitate de turism din RomAnia,
attoriza\i de Autoritatea Nalionald pentru Turism, care acceptl vouchere de vacanll ca modalitate de plati qi au
contracte inclieiate cu unitatea emitent[ de vouchere de vacanli) pentru achizilionarea pachetelor de servicii
turistice. Totodat[, salarialii care au primit vouchere de vacanll nominale pentru achizilionarea de servicii
turistice de la unititile afiliate sunt singurele persoane indreptdlite sd le utilizeze in perioada menlionatd pe
acestea, numai pe baza actului de identitate qi in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice
contractat. Lista cu unit[lile afiliate va fi transmis[ Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu de clfre unitatea

emitenti de vouchere de vacantd.
Art. 12. (1) Salarialilor din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu le sunt interzise, conform
art. 13 din Hotdr6rea Guvemului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanld, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:
a) utilizarea voucherelor de vacanti pentru achizilionarea altor servicii in afara serviciilor de cazarc,
alimenta{ie publicA, transpofi, tratament balnear, agrement;
b) primirea unui rest de bali la voucherul de vacanlA, in cazul in care suma corespunzAtoare solicitati
este mai micd decAt valoarea nominald a voucherului de vacanp;
c) comercializarea voucherului de vacan![ in schimbul unor sume de bani ;i/sau al altor bunuri gi/sau
servicii.
(2) Nerespectarea de cdtre beneficiar a dispoziliilor de la alin. (1) lit. a) constituie contraventie, daci nu
a fost saver$itd in astfel de condilii incAt si fie considerati, potrivit legii penale, infracjiune, gi se sanctioneazd
ct2 pdnd la 6 puncte-amendi, conform prevederilor aft. 24 alin. (2) din Hotdrirea Guvernului nr. 21512009, ct
modificdrile gi completdrile ultenoare.
(3) Un punct-amend[ reprezinti contravaloarea unui salariu de bazi rrinim brut pe jari garantat in platd,
stabilit in condiliile legii.
(4) Constatarea contravenliilor qi aplicarea sancliunilor se fac de citre personalul cu atribulii de control
din cadrul AutoritlJii Nalionale pentm Turism, in temeiul att.24 alin. (4) din Hot[rArea Guvemului nr.
21512009, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare.
Art. 13. Contravaloarea serviciilor tulistice prestate de cltre unitl]ile afiliate peste valoarea voucherelor
de vacan!6 se suporta de c[tre angajat, titular al voucherelor de vacan{i.
Art. 14. Voucherele de vacantd se impoziteaz4, conform prevederilor legale in vigoare, aplicAndu-se
iurpozit pe venit (10 oZ din valoarea voucherelor de vacantd acordate). Aplicarea impozitului pe venitul
reprezentat de contravaloarea voucherelor de vacantd se face odatd cu stabilirea drepturilor salariale ale lunii de
primire a acestora.
Art, 15. Salariatul care lucreazi intr-o lun6 cel pulin jumitate din numdrul zilelor lucritoare din luna
respectivi beneficiaz[ de cuantumul aferent unei luni integral lucrate. in cazul in care salariatul a efectuat un

numir mai mic de zile lucrltoare dec6t cel menlionat, acesta nu va beneficia de voucherele de vacan!6 aferente
lunii respective.
Art. 16, (1) Salarialii nou angajali in perioada 01.01.2019-31.12.2019 vor beneficia de vouchere de
vacanj[ proportional cu perioada lucratd in acest interval. ln acest caz, valoarea la care are dreptul salariatul nou
angajat se determind prin raportarea valorii nominale totale stabilite pentn.r perioada mai sus menlionatd la 12
luni qi inmul{irea cu numirul de luni corespunzator perioadei lucrate din inter"ralul 01.01.2019-31.12.2019.
Art. 17. (1) Valoarea nominald totall a voucherelor de vacanli acordate unui salariat, respectiv suma de
1.450 lei se diminueaz[ propotional cu durata suspend[rii raportului de serviciu/contractului individual de
muncd pentru salarialii aflaJi in umltoarele situalii:
a) exercitarea unei funclii in cadrul unei autoritlli executive, legislative ori judecitoregti, pentru
perioada respectivi;
b) exercitarea unei funclii de demnitate publicd, pentru perioada respectivi;

c) detaqare de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu [a alt angajator;
d) concediu pentru cretterea copilului in versti de pind la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului

cu

handicap;

e) in cazul in care salariatul este
in arest la domiciliut

f)

concediu

a-restat

frri platl/ suspendare

preventiv, in conditiile Codului de procedurd penald sau se afld

raport de serviciu, pentru interese personale, pe o perioadd mai mare

de o lun6.

(2) Voucherele de vacanl[ se acordb salarialilor din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu , in
perioada de referinfE, care beneficiazd de concediu pentru incapacitate temporar6 de munc6, concediu de
maternitate, concediu pentru risc matemal qi concediu pentru ingrijire copil bolnav, numai dacd sunt indeplinite
cumulativ urmdtoarele condiJii:
a) momentul acorderii sd se situeze in perioada 01 .01.2019 - 31.12.2019;"
b) angajatul vizat si fi lucrat efectiv o perioadl in intervalul 01.01.2019 - 31.12.2019
c) raportul de serviciu/contractul individual de muncA al angajatului respectiv sA nu fi incetat anterior
acord[ri voucherelor.
(3) in cazul in care, pe posturile temporar vacante, sunt angaja{i pe perioadd detelmin atd aI\i salaiatj,
aceqtia vor beneficia de vouchere de vacanld proportjonal cu perioada lucrat[ in inter.ralul 01.01.2019 3r.12.2019.
(4) Valoarea la care au dreptul salarialii aflali intr-una din situa{iile de mai sus se determind prin
raportarea valorii nominale totale stabilite pentru anul 2019 (1.450 lei) la 12 luni qi inmullirea cu numlrul de
luni corespunzdtor perioadei lucrate in acest intelal.
Art. 18. In cazul in care din calcul rezult[ o valoare care nu poate fi in mod exact conveditl in vouchere
de vacanJd, respectiva sumA se rotunjefte in favoarea salariatului pdn[ la prima valoare care permite convertirea
exactA.

Art.

19, Pentru persoanele angajate sau detaqate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu pe
perioadh determinat[, voucherele de vacanp se acordi corespunzltor acestei perioade.
Art. 20. In cazul cumulului de funcfii, voucherele de vacantl pot fi acordate numai de cltre angajatorii
unde salarialii in cauzd iqi au func{ia de bazl, potrivit legii.
Art. 21. Salarialii ale ciror rapofuri de serviciu/contracte individuale de muncd au incetat pAnd la data
acorddrii voucherelor, nu vor mai beneficia de vouchere de vacanli
Art.22. Situalia centralizatoare Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu ce vor beneficia de primd de
vacan{[ sub forma voucherelor de vacan![ in anul 2019, conform modelului de maijos:

Nr.
crt.

Nume

Prenume

CNP

Num[r
vouchere

Valoare unitard/
voucher

Valoare total[
vouchere

Art.23, (1) Voucherele de vacanti se distribuie salarialilor de citre Financiar Contabilitate, in baza
unui centralizator, confotm Anexei nr. 3 din HotdrArea Guvemului nr.21512009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanli, cu modificdrile gi complet[rile urm[toare.
Art,24. (l) La data incet6rii rapofturilor de serviciu/contractelor individuale de munc6, salarialii care
au primit vouchere de vacan{d au obligalia s[ restituie Serviciului Finaciar Contabilitate voucherele de vacan{i
pe suport hArtie acordate pentru anul in curs qi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale.
(2) La sfbrgitul perioadei de valabilitate de 1 an de zile, voucherele de vacanli neutilizate sau necuvenite
vor fi retumate emitentului de cdtre Serviciului Finaciar Contabilitate, care va face demersurile necesare
recuperdrii contravalorii 1or.
(3) In cazul in care, dupi consumarea totald sau par'{iald a voucherelor de vacantd la care are dreptul
salariatul, acesta se regdseqte intr-una dintre situaliile prezentate sau ii inceteazb raportul de serviciu/contractul

individual de munc[, angajatul este obligat s[ restituie voucherele de vacanla neutilizate qi necuvenite,

sau

contravaloarea acestora, dace au fost utilizate necuvenit.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplicl salariatilor al clror raport de serviciu/contract individual de munci
a incetat din motive neimputabile acestora (pensionare, deces sau reducere de posturi).
Art. 25. (1) Salarialii au obligalia de a consuma voucherele de vacan{d pe suport de hArtie acordate
penhu anul in curs pAnd la sfdrqitul perioadei de valabilitate. In caz contrar, voucherele de vacanll pe suport de

fi

restituite in termen de 5 zile lucrAtoare de la data expirlrii la Serviciul Financiar
Contabilitate din cadtul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, respectiv la persoana nominalizatd in acest
sens, unnand ca acestora si li se recalculeze qi si li se restituie impozitul aferent gi relinut pentu voucherele de

hirtie neutilizate vor
vacantra retumate.

(2) In cazul in care, pdnd la expirarea temenului prevdzut la arl.25 alin. (1), salarialii in cauza, nu vor
restitui voucherele de vacanti pe suport de hArtie neutilizate, Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu iqi rezervd
dreptul de a calcula qi refine, contravaloarea totall a voucherelor neutilizate, inclusiv costul imprimatelor,
potrivit prevederilor legale.
Art. 26. Prezentul Regulament intem va fi adus la cunoqtinta salarialilor prin publicarea pe site-ul
Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu.
Art.21. (l) Prezentul Regulament intern se incheie pe durata determinatl, respectiv pentru perioada 1
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020.
(2) Anexele nr. 1, 2, 3 gi 4, fac parte integrant[ din prezentul Regulament intem.
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