
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

1. Titlul proiectului de act normativ 
 

 
Hotărȃre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 
 

 
 

2. Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei 
actuale         

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanță a fost aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 94/2014. Principalele modificări aduse prin acest act 
normativ au fost: 

• Autoritatea Naţională pentru Turism emite voucherele de 
vacanţă  

• voucherele de vacanţă sunt emise numai în sistem on-line 
• societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la care statul este acţionar unic sau acţionar 
majoritar, precum şi regiile autonome, indiferent de forma de 
coordonare/subordonare, pot acorda angajaţilor proprii prime, cu 
ocazia plecării în concediul de odihnă, numai sub forma 
voucherelor de vacanţă. 
Legea nr. 94/2014 avea ca temen de intrare în vigoare data de  7 
iulie 2014, însă  implementarea sistemului on-line de emitere a 
voucherelor de vacanță, precum și încheierea de către Autoritatea 
Națională pentru Turism a contractelor cu prestatorii de servicii 
turistice și cu angajatorii implica realizarea unor proceduri. De 
asemenea, în lege nu au fost cuprinse dispoziții tranzitorii, motiv 
pentru care a fost adoptată Ordonanța Guvernului nr. 8/2014  pentru 
modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.   
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 1 iulie 2015 a 
fost publicată Legea nr. 173/2015 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 8/2014.   
Prin acest act normativ se aprobă cu modificări și completări 
Ordonanța Guvernului nr. 8/2014, principalele modificări fiind 
următoarele: 

• voucherele de vacanță sunt emise de unități autorizate de 
Ministerul Finanțelor Publice, denumite unități emitente; 

• voucherele de vacanță pot fi emise atât pe suport hârtie, cât 
și pe suport electronic; 



• funcționarii publici pot fi beneficiari ai voucherelor de 
vacanță. 
În prezent sunt în vigoare  Normele metodologice privind acordarea 
tichetelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea nr. 215/2009 și care 
sunt adoptate în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
8/2009, fără a se avea în vedere modificările ulterioare.  

2. Schimbări preconizate      Prin proiectul de  Hotărȃre a Guvernului pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice pentru modificarea și 
completarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de 
vacanță, aprobate prin Hotărârea nr. 215/2009 se are în vedere 
adaptarea, modificarea și completarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 215/2009 cu modificările stabilite prin Legea nr. 
94/2014 și Ordonanța Guvernului nr. 8/2014, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 173/2015. Aceste modificări sunt 
următoarele: 

• Se modifică titlul hotărârii de Guvern; 
• Se reglementează și sistemul voucherelor de vacanţă pe 

suport electronic;  
• Întrucât prin dispozițiile Legii nr. 94/2004 s-au abrogat 

prevederile din ordonanță referitoare la acordarea de vouchere de 
vacanță numai de către angajatorii care au obținut în anul fiscal 
anterior profit sau venit, s-au eliminat în acest sens și din 
dispozițiile art. 3 din norme; 

• Se propune modificare art. 4, respectiv, clauzele pe care 
trebuie să le conțină contractul pentru achiziţionarea voucherelor de 
vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente; 

• Se propune introducerea art. 81 în care se reglementează ce 
trebuie să conțină comenzile de achiziţie de vouchere de vacanţă 
transmise unităţilor emitente de către angajatori; 

• Prin introducerea dispozițiilor alin. (3) al art. 12, s-a  
reglementat dreptul angajaților de a-şi alege unitatea afiliată pentru 
achiziţionarea serviciilor turistice; 

• Se propune introducerea art. 141 în care se reglementează 
situația în care voucherele de vacanță, atât pe suport hârtie, cât și pe 
suport electronic, nu sunt utilizate în perioada de valabilitate sau 
sunt necuvenite; 

• Se propune modificarea obligațiilor unităților emitente 
prevăzute la art. 18; 

• De asemenea, se propune modificarea și completarea 
prevederilor art. 20 cu privire la elementele obligatorii care trebuie 
înscrise sau, după caz, stocate, pe imprimantul reprezentând 
voucherul de vacanță pe suport hârtie și, respectiv, pe suportul 
electronic, se introduce și elementele de identitate vizuală ale 
brandului de turism al României; 

• Se propune modificarea obligațiilor unităților afiliate 
prevăzute la art. 22; 

• Se propune înlocuirea Anexelor la hotărâre; 
• Se propune republicarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 

pentru aprobarea Normele metodologice privind acordarea 



voucherelor de vacanţă cu modificările şi completările aduse prin 
prezenta hotărâre. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

 
3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic               Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ are impact pozitiv 
asupra mediului de afaceri întrucât determină 
creșterea veniturilor din turism și din activitățile 
conexe acestuia.  

3. Impactul social                      Proiectul crează un impact pozitiv în rândul 
angajaților care au posibilitatea de a-ți petrece 
concediul efectiv prin achiționarea unui pachet 
de servicii turistice.  

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte informaţii                      Nu au fost identificate. 
  
 

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
                                                                                                                          - mii lei - 

               Indicatori Anul 
curent 

Următorii  
   4 ani  

Media 
 pe 5 ani

 2 3            4        5         6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 
b) bugetele locale: 
i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 



2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,              
   plus/minus, din care:                                         
a) buget de stat, din acesta:                                  
(i) cheltuieli de personal                                      
(ii) bunuri şi servicii                                            
 b) bugete locale:  
 (i) cheltuieli de personal                                     
(ii) bunuri şi servicii                            
 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:               
 (i) cheltuieli de personal                                     
(ii) bunuri şi servicii                                            

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:           
 a) buget de stat                         
 b) bugete locale                          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii      
cheltuielilor bugetare                                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea          
veniturilor bugetare                                             

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Calcule detaliate privind                               
fundamentarea modificărilor                               
veniturilor şi/sau cheltuielilor                              
bugetare                                                               

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

7. Alte informaţii                        Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1.Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii. 
 

Proiectul de act normativ are următoarele măsuri 
normative: 
 

a) Modifică și completează Hotărârea 
Guvernului nr. 215/2009; 

2. Conformitatea proiectului de  act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare.                                           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
 
 



6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de                         
consultare cu organizaţii                                     
neguvernamentale, institute de                            
cercetare şi alte organisme                                  
implicate                         

Proiectul de act normativ  a fost transmis mediului 
asociativ din domeniul turism, precum și mediului 
asociativ al emitenților de vouchere de vacanță, iar 
propunerile și observațiile acestora au fost incluse.  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ                                

Au fost alese organizațiile din domeniul turismului 
care sunt active în procesul de consultare.  

3. Consultările organizate cu                               
autorităţile administraţiei                                    
publice locale, în situaţia în                                 
care proiectul de act normativ                             
are ca obiect activităţi ale                                    
acestor autorităţi, în condiţiile                            
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005                      
privind procedura de consultare a                       
structurilor asociative ale                                    
autorităţilor administraţiei                                   
publice locale la elaborarea                                 
proiectelor de acte normative     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor            
interministeriale permanente      

Prevederile actului normativ nu se referă la 
domeniile de activitate aflate în coordonarea 
consiliilor interministeriale permanente. 

5. Informaţii privind avizarea de către:               
a) Consiliul Legislativ                                         
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării              
 c) Consiliul Economic şi Social                         
d) Consiliul Concurenţei                                     
e) Curtea de Conturi              

Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 
 
Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul 
Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea 
de Conturi. 
 

6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu  privire la 
necesitatea elaborării  proiectului de act 
normativ                                              
 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de 
Regulamentul privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 
prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi 
a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 
 



2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma        
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
 

8.  Măsuri de implementare 
 

 1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme  
sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente.                                                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 2. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, s-a 
elaborat proiectul de Hotărȃre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor 
de vacanță, aprobate prin Hotărârea nr. 215/2009, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
 

 

Ministrul Economiei, Comerțului  
și Turismului 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
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