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ANUNŢ PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANŢĂ 

 

Având în vedere prevederile Ordinului Nr. 4635/26.06.2020 privind stabilirea modalității de 

acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul 

Educației şi Cercetării și alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020, prin 

prezenta vă informăm că pentru personalul încadrat care a desfăşurat activitate în anul 2020, 

se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, pe suport electronic în 

cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu 

această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă, și/sau timpul de 

muncă, inclusiv pentru personalul  pensionat, detașat sau care are contractul de muncă 

suspendat. 

În cazul salariatului al cărui contract de muncă , la data acordării voucherelor de vacanţă, este 

suspendat sau a încetat în cursul anului 2020, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă 

numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului menţionat, 

depune la instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin 

virament bancar în contul ANMGD. 

 Până la data de  30 IULIE 2020 

 - salariaţii care au contract individual de muncă activ, dacă NU DORESC să beneficieze 

de vouchere de vacanță, trebuie să depună la registratura Academiei Naţionale de Muzică 

„Gheorghe Dima”, sau să trimită pe email la Compartimentul Personal-Salarizare o cerere în acest 

sens, conform modelului atașat. 

 

Model pentru salariaţii cu CIM activ             
 

Către, 
Conducerea Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima” 

   

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................... angajat/angajată pe 

postul de .......................................................................  în cadrul ......................................... prin 

prezenta vă rog să luați act de faptul că  NU doresc să primesc vouchere de vacanță pentru anul 

2020. 

 
Cluj-Napoca                                                                       Semnătura 
Data 

 



 
- salariaţii care au contract individual de muncă suspendat sau încetat în cursul anului 

2020 dacă DORESC să beneficieze de vouchere de vacanță, trebuie să depună la registratura 

Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima”, sau să trimită pe email la Compartimentul 

Personal-Salarizare o cerere în acest sens, conform modelului atașat, precum și dovada achitării 

impozitului aferent, în sumă de  145 de lei, prin virament bancar, conform specificațiilor de mai 

jos.  

 

Beneficiar :  Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” 

CUI : 4722471 

Cont IBAN : RO32 TREZ 23F6 5060 1100 206X 

Deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca 

 

Model pentru salariaţii cu CIM suspendat sau încetat            
 
Către  
Conducerea Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca 

 
Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................... având încheiat cu  

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” contract individual de muncă, declar că am 

desfășurat activitate în intervalul :  

o 01.01.2020 și până la data de ....................................................când a încetat contractul 

individual de muncă  

o 01.01.2020 și până la data de ....................................................când a fost suspendat 

contractul individual de muncă  

Prin prezenta, vă rog să luați act de faptul că : 

 DORESC acordarea voucherelor de vacanţă la care am dreptul pentru anul 2020, conform 

prevederilor art. 1 alin. (4) din OMEC nr. 4635/26.06.2020. Ataşez în copie, dovada 

achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul ANMGD. 

 NU DORESC să primesc vouchere de vacanță, pentru anul 2020, conform art. 3 din 

OMEC nr. 4635/26.06.2020 de la Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”. 

 
Cluj-Napoca                                                                       Semnătura 

Data 
 

 
Redactat,  

Compartimentul Personal-Salarizare 

Data afişării anunţului la avizier şi pe site-ul ANMGD: 13.07.2020 


