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INFORMARE PENTRU PERSONALUL PENSIONAT, DETA ȘAT SAU CARE ARE 

CONTRACTUL DE MUNC Ă SUSPENDAT 

 Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) – alin. (3) din Ordinul nr. 3751/2018 

pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.560/2018 privind stabilirea 

modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de 

stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia, prin 

prezenta vă informăm că pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, se acordă 

vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei/salariat, indiferent de durata contractului 

individual de muncă, și/sau timpul de muncă, inclusiv pentru personalul  pensionat, 

detașat sau care are contractul de muncă suspendat. 

               Dacă doriți să beneficiați de vouchere de vacanță,vă rugăm ca până la data de  30 

iunie 2018, să depuneți la registratura Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, o cerere în 

acest sens, conform modelului atașat, precum și dovada achitării impozitului aferent, în sumă 

de  145 de lei, prin virament bancar, astfel:   

Beneficiar :  Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 

CUI : 4722471 

Cont IBAN : RO32 TREZ 23F6 5060 1100 206X 

Deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca  

 

Biroul Personal-Salarizare 

Data afișării Informării la sediul și pe pagina de internet a AMGD :  22.06.2018  
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Către Conducerea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca 

 

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

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

activitate în intervalul :  

� 01 Iulie 2017 și până la data de ....................................................când a încetat contractul 

individual de muncă  

� 01 Iulie 2017 și până la data de ....................................................când a fost suspendat 

contractul individual de muncă  

Prin prezenta, vă rog să luați act de faptul că DA, doresc să primesc vouchere de vacanță, conform 

OUG nr.8/2009, OMEN nr. 3560/2018 și OMEN nr. 3751/2018 de la Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima”. 

Declar, pe propria răspundere că :  

� NU am primit vouchere de vacanță pentru perioada 01 iulie 2017 și până la data prezentei, 

de la altă unitate 

� în perioada 1 iulie 2017 și până la încetarea/suspendarea contractului individual de muncă, 

am avut funcția de bază la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”. 

Atașez : 

� copie după actul de identitate și declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal în scopul acordării de vouchere de vacanță. 

� dovada achitării impozitului în valoare de 145 de lei, prin virament bancar. 

Datele mele de contact sunt :   Telefon ……………………………… 

                                                E-mail ………………….................... 

Data, ……………………………………..Semnătura………………………… 


