
Oferim instituţiilor publice servicii complete pentru acordarea voucherelor 

de vacanţă și asigurăm utilizatorilor accesul la cele mai bune oferte pentru 

vacanţă în România. 



Noutăți importante privind voucherul de vacanţă emis pe suport electronic - card 

▪ Card-ul Up Vacanță este valabil 4 ani de la data emiterii. Dacă am lucrat împreună anii trecuți NU este

necesară înlocuirea acestuia. Îl puteți folosi in continuare până la data expirării

▪ Începând cu anul 2022 va fi necesară semnarea unui nou contract pentru a permite alimentarea cardului 

cu noile vouchere acordate anual (momentan suma acordată este tot 1450 de lei)

▪ Codul PIN nu se schimbă și poate fi recuperat ușor, în situația în care l-ați uitat, dacă vă instalați și 

activați aplicația gratuită Up Mobil

▪ Va fi necesar să comandați noi carduri doar pentru noii salariați sau pentru cei care vin prin transfer de 

la alte unități (chiar dacă dețin deja un card emis de Up Romania – acesta va trebui inactivat de 

beneficiar și depus la vechiul angajator. ATENȚIE! Sumele de pe card trebuie utilizate înaintea 

blocării/inactivării acestuia. Nu pot fi transferate pe noul card emis)

▪ Acum puteți afla rapid suma disponibilă pe card apelând: 0374.66.22.73 și urmând instrucțiunile 

primite. Va trebui să cunoașteți seria cardului și ultimele cifre din CNP

▪ Angajații folosesc gratuit aplicația Up Mobil unde pot vedea partenerii afiliați, soldul, tranzacțiile, PIN-ul 

sau plătesc direct cu telefonul, fără a avea cardul la ei

▪ Cardul dumneavoastră Up Vacanță permite efectuarea de plăți on-line, la fel ca orice alt card bancar 

(codul CVC din 3 cifre este inscripționat pe verso-ul cardului)



Angajaţii din instituţiile publice naţionale şi locale pot primi 

în perioada 2022-2026 o primă de vacanţă anuală în cuantum 

de 1.450 de lei. Această primă se acordă sub formă de 

vouchere de vacanţă pe suport electronic, emise de unități 

autorizate. Up România este autorizată de Ministerul de 

Finanţe să emită vouchere de vacanţă conform 

reglementărilor legale în vigoare.

Conform legislaţiei în vigoare, toţi angajaţii care au care au contract individual de 

muncă şi/sau raport de muncă pot primi prima sub formă de vouchere de 

vacanţă. Angajatorul poate acorda vouchere de vacanţă în următoarele condiţii:

• Să prevadă in bugetul propriu fonduri pentru acordarea acestui 

beneficiu;

• Instituţia publică stabileşte prin regulament intern modalitatea de 

acordare a voucherelor de vacanţă

• Impozitul pe venit de 10%  este suportat de către angajați. 

Un beneficiu binemeritat pentru toţi angajaţii din sectorul bugetar

[*] Legislaţia în vigoare pentru acordarea voucherelor de vacanţă de către instituţiile publice: OUG 8/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare: OUG 940/2017 şi OUG 46/2017.  Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, referitoare 

la voucherele de vacanţă va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.



Cu voucherele de vacanţă puteţi achiziţiona un 

concediu complet, în România, beneficiind de 

următoarele servicii turistice:

• Masă;

• Transport;

• Tratament balnear;

• Servicii de agrement. 

De exemplu: agentia de turism poate oferi un pachet complet care 

să includă transportul sau alte servicii suplimantare

Pachetul turistic achiziţionat este obligatoriu să

includă cel puţin o noapte de cazare.

Serviciile turistice pot fi achiziţionate exclusiv de la agenţii de turism

licenţiate sau unităţi de cazare autorizate, partenere Up Vacanță, 

disponibile pe upromania.ro și în aplicația Up Mobil.

Ce pot cumpăra salariaţii cu vouchere Up Vacanţă?



Instituția client cumpără 

vouchere de vacanță de 

la Up Romania și le 

oferă utilizatorilor

Utilizatorii primesc voucherele de 

vacanță și le utilizează în rețeaua 

partenerilor Up Romania

Partenerii afiliați primesc 

contravaloarea cumpărăturilor 

făcute de utilizatori cu 

cardurile Up Vacanță

Cum funcționează sistemul 



Un suport modern, flexibil și adaptat nevoilor tuturor

Beneficiarii:

▪ au acces la o reţea variată de unităţi de cazare şi agenţii de turism 

din regiunea lor şi de pe întreg teritoriul României;

▪ sunt informați imediat când cardurile au fost încărcate

▪ descarcă gratuit aplicația Up Mobil din Google Play, App Store sau 

Huawei AppGallery  din care pot: recupera codul PIN, bloca cardul

în caz de pierdere sau furt, afla informațiile privind soldul disponibil 

și operațiunile efectuate, obține acces la reducerile și ofertele

speciale dedicate utilizatorilor Up Vacanță

▪ plătesc simplu, sigur și rapid direct cu telefonul, prin Up Mobil Pay,

Apple Pay sau Google Pay

▪ îl pot folosi în centre partenere Up Vacanță cu POS sau online

▪ valoarea încărcată pe cardul vacanță se poate folosi până la 1 an 

de la data alimentării cardului

▪ sunt informați permanent despre soldul și tranzacțiile efectuate 

prin servicii dedicate: aplicație, call center, IVR, platforma online, 

notificări prin SMS (opțional, stabilit de angajator).

▪ pot afla oricând soldul disponibil apelând 0374.66.22.73



Up Vacanţă: alegerea ce mulţumeşte pe toată lumea de mai multe ori

Configurator de Vacanțe

Acces gratuit la Configuratorul de 

Vacanțe: fiecare angajat are acces 

la un configurator de vacanțe 

pentru a-și personaliza concediul 

conform preferințelor proprii 
Accesează linkul: AICI

Cataloage de vacanțe 

tematice

Acces gratuit la Cataloage de 

Vacanțe tematice: fiecare 

angajat are acces la cataloage 

de vacanțe preconfigurate 

pentru perioade speciale cum ar 

fi vara pe litoral, toamna, 

Crăciun, Revelion, cât și alte 
tematici. Accesează linkul: AICI

Afiliere la cerere

Serviciul de afiliere la cerere este 

pus la dispoziţia angajaţilor tăi 

GRATUIT. Ei sună la numărul 

021.312.64.90, ne spun pensiunea, 

hotelul, agenţia de turism preferată 

să accepte plata şi, în 24 de ore, 

serviciul nostru de înrolare 

contactează locaţia propusă.

Parteneriat Booking.com

Rezervă direct pe platforma Booking 

utilizând linkul personalizat

https://booking.com/upromania și plătești 

cu cardul Up Vacanță.

https://catalogulcuvacante.ro/b2c/#/up/personalizator
https://catalogulcuvacante.ro/b2c/#/up/catalogs
https://booking.com/upromania


Comandă online

Gestionează simplu și rapid 

comenzile de carduri prin 

www.uponline.ro. Ai acces 

24/7 la facturi, istoricul 

comenzilor, informații utile.

Geolocalizarea 

afiliaţilor

Accesează

www.upromania.ro, rubrica 

Parteneri afiliați / Harta

afiliați. Aici găsești informații 

despre partenerii care 

acceptă produsele Up 

Romania.

Livrare 

profesională

Cardurile sunt livrate la o 

singură adresă sau la mai 

multe, în funcție de nevoile 

tale; dacă ai mai multe sedii 

în țară, optează pentru 

livrarea multi adresă.

Securitatea

Cardurile Up sunt emise sub 

licență Mastercard.

Plățile și tranzacțiile de 

alimentare sunt securizate. 

Factură electronică

Sistem modern care 

asigură emiterea, 

arhivarea, transmiterea 

facturilor integral în mediul 

electronic, înlocuind 

procesul similar desfășurat 

pe suport de hârtie.

Call center dedicat

Ai acces atât tu, cât și 

angajații tăi, la echipa din 

Call Center, la numărul de 

telefon 021 402 82 23.

Consultanţă 

specializată

Îți oferim informații legislative și 

consiliere fiscală privind 

produsele Up Romania prin 

gestionarul dedicat.

Servicii puse la dispoziția instituției dumneavoastră

Înscripţionare logo pe card               

Sigla trimisă este necesar sa fie în format jpg 

/ai, 300 dpi, încadrabilă în 40 mm x 5,5 mm

Cel mai bun preț

0.01 lei/contract cu 100% 

DISCOUNT. 



APLICAŢIA Up Mobil – nota 4.8/5 în iOS și

Google Play

Avantaje oferite beneficiarilor:

▪ Verifică soldul

▪ Vizualizează istoricul tranzacțiilor și al alimentărilor

▪ Obțineți informații privind valabilitatea soldului

▪ Activează, blochează și deblochează cardul

▪ Recuperează codul PIN

▪ Identificare rapidă a unităților pot folosi cardurile

▪ Descoperă și accesează ofertele speciale ale partenerilor noștri

▪ Înrolează cardul pentru Apple Pay, Google Pay sau Up Mobil Pay

Call center
Asistență de specialitate oferită de 

echipa de Call Center la telefon 

0374 66 22 73

Serviciul Up SMS
Mesaje în timp real despre sold și 

tranzacțiile efectuate.

*opțional, activat de angajator

Platforma online
Contul personal de pe platformă 

le oferă rapid informații despre 

sold, tranzacții, activarea sau 

blocarea cardului.

PIN prin IVR
Un simplu apel la 0374 66 22 73 

îi informează despre sold, pot bloca 

sau activa cardul şi pot solicita 

transmiterea codului PIN.

Servicii dedicate beneficiarilor cardurilor Up

Aplicația este gratuită și 

se poate descărca din



SICAP

UP ROMÂNIA SRL

Comandă rapid în 4 paşi

1

CONTRACTARE

2

COMANDĂ

3

LIVRARE și

ALIMENTARE

4

Cod CPV: 79823000-9 –

Servicii de tipărire şi livrare

CIF: RO 14774435 

Nr referință: 0000050

Semnaţi electronic documentaţia 

şi o transmiteţi pe: 

contracte_clienti@upromania.ro    

Fax: 021 313 00 74  /  Calea

Șerban Vodă 206 Clădirea         

U-Center, Building A, et. 8, 

040215, sect. 4 Bucureşti

Pe e-mail la: 

comenzi@upromania.ro sau 

direct din platforma gratuită

www.uponline.ro 

Distribuiţi cardurile de vacanță 

către salariaţi și transmiteți 

comanda de alimentare.

Factura se va emite în câteva 

minute și o veți primi pe e-mail

Plătiți și așteptați mesajul SMS 

care confirmă încărcarea 

cardurilor



Printre partenerii Up Vacanță: www.upromania.ro și în aplicația Up Mobil

http://www.upromania.ro/


Grupul Up

58 de ani de dezvoltare durabilă

creat în 1964

prezent în 30 de țări

587 milioane de euro cifră de afaceri

1 milioane de clienți (companii și instituții 

publice)

28,6 milioane de beneficiari la nivel mondial

Up Romania, printre clienții noștri:



Te invităm să ne urmăreşti şi pe: 

/UpRomania /UpRomania /UpRomania

Up România SRL

Adresă sediu social: Șos. Dudești-Pantelimon, 42, 033094 | Sector 3 | București

Adresă corespondență: Calea Șerban Vodă, nr. 206, Clădirea U-Center, Building A, et. 8, 040215 | Sector 4 | București

021.402.82.23

www.upromania.ro


