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CERERE COMPENSARE BILET ODIHNA SI TRATAMENT 

 
 

Subsemnatul(a), …………………………………………...., marca ......................, salariat(a) al 

 E - Distributie Banat SA 

 E - Distributie Dobrogea SA 

 E - Distributie Muntenia SA 

 ENEL Energie SA 

 ENEL Energie Muntenia SA 

 ENEL Servicii Comune SA 

 ENEL România SRL,   
 
avand locul de munca la departamentul:……………………………….…, nr. telefon1………...………, 
 

Vă rog să-mi aprobaţi compensarea biletului de odihna / tratament, conform Art. 5.41 si Anexei 

nr. 17 la CCM al  EDB, EDD, EDM, EE, EEM si ESC, respectiv Art. 5.26 din CCM ERO, in vigoare. 

Menţionez ca in perioada specificata pe biletul de odihna / tratament figurez in :  

 concediu de odihna 

 timp liber platit  

Anexez la prezenta: 

(Atentie la detaliile de pe verso!) 

• biletul de odihna / tratament (voucherul), in copie  

• factură fiscala în original eliberată de agenţia de turism 

• chitanta fiscala în original eliberată de agenţia de turism / ordinul de plata / bonul fiscal / 

extrasul de cont (si dovada platii online, daca este cazul) 

• trimiterea de la medicul de familie / medicul specialist, in copie si fisa de tratament in original 

sau copie certificata de catre medic (pentru biletul de tratament) 

 

Data:                                                                                     Semnatura salariatului, 

......................................                                                        ..............................................................                       

             

AVIZAT2                  AVIZAT2 

Presedinte Sindicat                                                           Sef Unitate Organizatorica                                                 

Nume, prenume................................                                   Nume, prenume................................. 

                                             

Se solicita decontarea sumei de:...................lei3                                                                                                              

Semnatura.........................................                         Semnatura........................................ 

                                                                                                          

AVIZAT                                       

Administrare Resurse Umane                                

Nume, prenume .................................   

Semnatura.......................................... 
Nota:                                
1 nr. de telefon este obligatoriu pentru contactare/verificari. 

2 vizele reprezinta: confirmarea din partea presedintelui sindicatului din care face parte salariatul (acesta propune si suma ce va fi 

decontata), confirmarea din partea responsabilului salariatului că acesta a fost în concediu de odihnă în perioada respectivă / s-a aflat în 
zile compensare timp liber, precum si verificarea documentelor de angajatul Administrare Resurse Umane. 
 3 conform Art. 5.41 din CCM al EDB, EDD, EDM, EE, EEM si ESC si Art.5.26 din CCM ERO, decontarea sumei se face in limita maxima  

de 1.800 lei pentru biletul de odihna si 2.000 lei pentru biletul de tratament. Pentru salariatii ERO, suma propusa este completata de 
angajatul Administrare Resurse Umane.  
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Detalii referitoare la documentele anexate cererii: 
 

• rezervarea serviciilor turistice pentru vacanta / tratament (voucherul), in copie  

o Se accepta cererea salariatului si in situatiile in care nu exista voucher (in cazul cazarii 

direct la prestatori de servicii turistice, atestati in conditiile legii: hoteluri, pensiuni, 

agroturism etc. sau in cazul circuitelor de vacanta), dar exista facturi si chitante/ordine de 

plata etc. ca dovezi ale platilor (chiar daca sunt mai multe facturi/chitante etc., eliberate 

de mai multi prestatori in perioade consecutive din concediul respectiv, in cazul 

circuitelor).  

 

o Sunt admise si chitantele/ordinele de plata etc. emise pe numele sotului/sotiei 

salariatului care a solicitat compensarea BOT pentru el si membrii familiei sale (sot/sotie, 

copii), dar cu factura emisa pe numele salariatului/salariatei. 

 

o Nu sunt acceptate solicitarile facute doar pentru compensarea transportului (bilete avion 

sau alt mijloc de transport); compensarea transportului se va face in cazul in care acesta 

este inclus in serviciile turistice sau, in cazul biletelor de avion, acestea sunt anexate 

voucherului/rezervarii pentru minim o noapte din perioada concediului/timpului liber platit.  

   

o Nu sunt acceptate solicitarile pentru compensarea biletelor de odihna/tratament doar in 

baza facturilor de avans (pentru ca nu atesta plata integrala a pachetului turistic), nici in 

baza facturilor de avans dintr-un an pentru servicii turistice prestate in anul urmator. 

 

• factură fiscala în original, pe numele salariatului  

Sunt acceptate: facturi emise de agentiile de turism, facturile emise de prestatorii de servicii 

turistice (atestati in conditiile legii), facturi emise de companii aeriene.  

 

• chitanta fiscala în original eliberată de agenţia de turism / ordinul de plata / bonul 

fiscal / extrasul de cont (si dovada platii online, daca este cazul) 

Sunt acceptate si chitantele emise direct de prestatorii de servicii turistice, atestati in 

conditiile legii. 

 

• Trimitere de la medicul de familie / medicul specialist, in copie xerox (pt bilet tratament) 

Pentru decontarea biletelor de tratament se va prezenta fisa de tratament in original sau 

copie certificata de catre medic (conform cu originalul, semnatura si parafa), iar 

decontarea biletului se va realiza numai dupa efectuarea tratamentului.  

 

 

Nota: 

In cazul in care serviciile de odihna si tratament au fost asigurate de prestatori de servicii din 

strainatate, toate documentele atasate cererii de compensare a biletului de odihna/tratament 

trebuie prezentate atat in original (dupa caz), cat si traduse in limba romana. 

Fac exceptie documentele emise in limba engleza si italiana. 

      

   
 


