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                                    Exemplar unic 
Nr. 27913/SC/28.02.2018 

 
M I N U T A 

întâlnirii de lucru   ANP – Orga izații Si di ale 
din data de 20.12.2017 

 

 

 În data de 28.12.2017 a avut loc întâlnirea de lucru ANP – orga izații si di ale, în vederea 

stabilirii modalității de a ordare a vou her–elor de va a ță: 

 

Dezbateri:  

 

➢ Sunt aduse î  dis uție actele normative OUG /  și HG / ) care 
regle e tează a ordarea vou her-elor și se propu e a a gajatorul î preu ă u 
orga izațiile si di ale, de o u  a ord, să sta ileas ă contractarea a hizițio ării, forma 
voucher-elor și modul de acordare; 

➢ Fo durile su t prevăzute în bugetul pe anul 2018; 
➢ La acest moment sunt de luat în calcul două varia te, astfel: 

o aprobarea Legii – care presupune acordarea sumei de 1.450 lei pentru fiecare 

salariat în locul voucher-ului, az î  are este e esară sta ilirea u ei pro eduri 
privind acordarea sumei de ba i pre u  și do u e tele justificative care vor fi 

depuse de fiecare angajat; 
o acordarea voucher-erelor de vaca ță, caz în care angajatul trebuie  să – și 

expri e opi ia față de for a vou her-ului: card sau format de hârtie; 
o Plata ătre fur izorul de vou her -  se va face integral după fi alizarea pro edurii 

de a hiziție de ătre a gajator; 
o Realizarea u ei evide țe foarte exa te a vou her-erelor, așa u  prevăd a tele 

normative mentionate anterior; 
➢ Se decide, de comun acord (ANP+sindicate), ca varianta agreată a voucher-ului să fie 

cea pe format de hârtie; 

➢ Se decide tra s iterea î  u itățile pe ite ciare a u ei adrese – circulare prin care se fie 

co u icate ur ătoarele aspecte:  

o Preze tarea elor două varia te, astfel:  
▪ Pri a varia tă: se pot a orda a i în locul voucher-ului, sens în are trebuie 

sta ilită pro edura privi d odul de justifi are a su ei de  lei (în 
ăsura î  are va fi apro ată Legea e țio ată a terior ; 

▪ A doua varia tă: e iterea vou her-ului de va a ță, se s î  are tre uie 
stabilite perioadele de va a ță; pro edura de a hiziție va fi derulată de 
fiecare unitate din sistem; 

▪ Decizia fi ală agreată: voucher î  for at de hârtie (tip tichet); 
▪ Ter e  de tra s itere a adresei circulare î  u ități: 02.03.2018. 

 
Alte subiecte: 

➢ Domnul Florin SCHIPU, președi te FSSS – soli ită i for ații privi d cota de 2 % din impozitul pe 
salarii. 
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➢ Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP: oferă i for ații privi d a eastă otă, 
astfel: 

o Î epâ d u a ul , odată u i trarea î  vigoare a oului Cod fiscal, aprobat prin 
Legea 227/2015, angajatorul nu mai depune fise fiscale privind veniturile realizate de 
persoa ele a gajate, otiv pe tru are ANAF este i  i posi ilitatea al ulării otei de  
%, virată di  i pozitul pe salarii ătre orga izațiile o -profit; 

o Î  vederea al ulării și virării a estei ote a fost e isă, î  a ul , Hotărârea de guver  
nr. 969 are regle e tează înființarea unui organ fiscal la ivelul i stituțiilor di  siste ul 
de ordi e pu li ă și sigura ță ațio ală; 

o Atri uțiile  orga ului fis al vor fi exer itate de ătre o persoa ă dese ată di  adrul 
structurii financiar-contabile, di  adrul fie ărei u ități; 

o Orga ul fis al/persoa a dese ată va e traliza de larația  depusa de fie are 
angajat; T: 25.05.2018 

o De larațiile se vor centraliza la fiecare unitate; 
o Fie are u itate va eli era adeveri țe u salariile realizate pe a ul a terior de fie are 

a gajat și va o pleta de larația , o i al pe tru fu țio arul pu li  u statut 
special, care se va înregistra la nivelul organului fiscal din unitate; 

o Vira e tele ătre orga izațiile o -profit vor fi efectuate de organul fiscal constituit la 
ivelul fie ărei u ități, î  perioada septe rie –decembrie 2018. Sumele astfel stabilite 

vor fi virate din impozitul pe salariu, constituit lu ar la ivelul u ității; 
o Este e esară e iterea de or e etodologi e pe tru î fii țarea orga ului fis al, se s î  

care se va elabora un proiect de OMJ cu acest obiect. 
 

Au luat la cunoștință: 
 
Nr. crt. Gradul, u ele şi pre u ele Fu c ia Se ătura 

1.  Co isar şef de pe ite iare Maria  DOBRICĂ Director general   

2.  Comisar șef de penitenciare Ioana SERBAN Director general adjunct  

3.  Comisar șef de penitenciare Cristian PLESA Director general adjunct  

4.  Co isar şef de pe ite iare Cătăli  NIŢĂ Director DCEAN  

5.  Co isar şef de pe ite iare Claudiu ROMÂNU  Director DMRU  

6.  Co isar șef de pe ite iare Ga riela PETROVICI Sef Serviciu Planificare Bugetare 

și Salarizare, DEA  

 

 

➢ Di  partea orga iza iilor si dicale: 

Nr. crt.  Nu ele şi pre u ele Fu c ia  ORGANIZA IA SINDICALĂ  Se ătura  

1 Sori  DUMITRAȘCU Preşedi te FSANP  

2. Flori   ŞCHIOPU  Preşedi te FSSS  

3. Ştefa  TEOROC Preşedi te SNLP  

 

Întocmit,  

Agent șef principal Ana Maria MIREA 

Serviciul Cabinet  


