Sodexo Benefits & Rewards Services
Oferta servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta
Catre: Colegiul

Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi

1. Sodexo la nivel international
Compania Sodexo, al 19-lea angajator mondial, a fost infiintata de catre Pierre Bellon in 1966, in
Marsilia, Franta si este astazi lider mondial in solutii pentru Calitatea Vietii de Zi cu Zi.
Grupul opereaza in 80 de tari cu 420.000 de angajati care impartasesc aceeasi pasiune de a oferi
servicii.
Avem incredere ca o buna calitate a vietii sporeste satisfactia si motivatia indivizilor, jucand astfel un
rol important in performanta organizatiilor care sunt partenerii nostri strategici.
Misiunea noastra
- sa imbunatatim Calitatea Vietii de Zi cu Zi a tuturor celor pe care ii servim - angajati la locul de
munca, pacienti in spitale, studenti la scoli si universitati, etc.
- sa contribuim la dezvoltarea economica, sociala si de mediu a comunitatilor, regiunilor si tarilor in
care ne desfasuram activitatea.
Valorile noastre
- spiritul de serviciu
- spiritul de echipa
- spiritul de progres

2. Sodexo in Romania
Din 1998, Sodexo Pass Romania, care numara astazi 170 de angajati, ofera Solutii cuprinzatoare
pentru Motivare:
- Beneficii pentru Angajati (tichete de masa Gusto Pass, tichete de cadou Cadou Pass, tichete de
cresa Primul Pass)
- Programe de Stimulare si Recunoastere (instrumente practice si eficiente pentru a-ti atinge
obiectivele: tichetele de cadou pentru stimulare si recunoastere Smart Pass si programele de
stimulare si recunoastere IncentiWise)
- Beneficii Publice (metode sigure de a sustine diverse actiuni intr-o maniera simpla si transparenta,
promovand totodata satisfactia beneficiarilor)

Printre clientii nostri actuali, suntem mandri sa enumeram:












COMPANIA NATIONANLA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA BUCURESTI
COMPANIA NATIONALA ROMARM SA
TRANSELECTRICA SEDIU SA
SPITALUL CLINIC DR. I.CANTACUZINO
SPITALUL CLINIC COLENTINA
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
MUNICIPIUL IASI
I.S.C.T.R.
ANCOM
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Sistem de management – certificari obtinute
Sodexo Pass Romania are un sistem de management al calitatii certificat in anul 2003, in conformitate
cu standardul SR EN ISO 9001:2001.
Constientizand importanta detinerii unui control cat mai bun asupra tuturor proceselor, indiferent de
natura lor, precum si asigurarea unui nivel ridicat al satisfactiei clientilor si tuturor partilor interesate,
compania noastra si-a extins certificarea prin implementarea si certificarea a doua noi sisteme de
management, respectiv sistem de management de mediu si sistem de management al sanatatii si
securitatii ocupationale.
Recertificarea sistemelor de management realizata in anul 2009 concomitent cu tranzitia la noile
versiuni de standarde, subscrie dorintei de imbunatatire continua a activitatii noastre si indeosebi
repozitionarii Sodexo Pass Romania pe piata emitentilor de tichete ca unic detinator al unui sistem de
management integrat certificat.
Sisteme de management certificate ce se afla la baza activitatii noastre:
Sistem de Management al Calitatii - standard SR EN ISO 9001:2008
Sistem de Management de Mediu - standard SR EN ISO 14001:2005
Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale - standard SR OHSAS 18001:2008
Incepand din 2010 oferim si pe piata din Romania “Solutii pentru Servicii la Sediu”. Putem furniza
companiilor si institutiilor Solutii pentru:
- Catering,
- Mentenanta cladirilor,
- Servicii de curatenie, precum si alte solutii menite sa imbunatateasca Calitatea Vietii de Zi cu Zi

3. Sodexo Solutii pentru Motivare

Turist Pass – tichete de vacanta
Prezentarea on-line a retelei nationale de unitati afiliate: http://www.mysodexo.ro/
Tichetele de vacanta Turist Pass reprezinta solutia ideala pentru a incuraja angajatii sa isi petreaca
concediul in Romania, pentru recuperarea capacitatii de munca.
Avantajele tale in conditiile in care oferi angajatilor tichetele de vacanta Turist Pass
• voucherele de vacanta acordate de angajator potrivit legii sunt cheltuieli deductibile limitat la maxim
1.450 lei angajat/perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, conform Legii 46/2017, in limita sumelor
prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie.
• loializarea angajatilor si imbunatatirea climatului social din companie
• cresterea productivitatii angajatilor
• imbunatatirea prezentei la locul de munca
Avantajele angajatilor tai care primesc tichete de vacanta Turist Pass
• sunt scutiti de plata taxelor salariale pentru sumele primite sub forma de tichete de vacanta, in
conditiile prevazute de Codul Fiscal (singura obligatie fiscala a beneficiarilor de tichete de vacanta
este plata impozitului pe venit de 10%)
• au o putere de cumparare mai mare
• se odihnesc si isi recupereaza capacitatea de munca
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4. Oferta standard si oferta extra
Oferta standard se aplica oricarui contract de client semnat cu Sodexo si consta in:
 utilizarea hartiei securizate
 ambalarea si sigilarea tichetelor intr-un pachet de plastic securizat si livrarea la
adresa indicata de tine
 transportul printr-o companie specializata in transportul de valori si asigurarea
valorii nominale pe toata durata transportului
 accesul la 20 de linii Help Line 021 204 46 46, 0372 15 16 17, 0725 828 772
 asistenta legala, fiscala si contabila permanenta
 comunicarea modificarilor legislative si noutatilor din domeniul Solutiilor pentru
Motivare, prin buletinul informativ Info Pass, dedicat partenerilor Sodexo
 crearea unei zone securizate pe https://www.sodexoonline.ro/ , destinata
comandarii online a tichetelor
 contracte de afiliere numai cu unitatile afiliate care detin licenta de turism sau
certificate de clasificare, emise de Autoritatea Nationala pentru turism si care sunt
valabile la data incheierii contractului
 imprimatul tichetului de vacanta contine urmatoarele elemente obligatorii:
a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere
de vacanţă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a
tichetelor de vacanţă;
b) emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de
înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
c) angajatorul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de
înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
d) datele beneficiarului: numele, prenumele şi codul numeric personal ale
beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă;
e) valoarea nominală a voucherului de vacanţă, în cifre şi în litere, care este înscrisă
de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente;
f) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii
afiliate;
g) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de
vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanţă;
h) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă: luna şi anul emiterii şi
luna şi anul expirării (valabilitate tichet = 1 an de la data emiterii)
i) interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;
j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.


factura pentru livrarea voucherelor de vacanta pe suport hirtie va avea inscrise
urmatoarele mentiuni:
a)

numarul de ordine dintr-o serie continua care caracterizeaza cronologia
emisiei de vouchere de vacanta a unitatii emitente
b)
numarul de vouchere de vacanta pe suport hirtie
c)
costul emiterii vouhcerelor de vacanta pe suport hirtie
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d)

valoarea nominala a unui voucher de vacanta, imprimata pe acesta, din
seria livrata
e)
valoarea totala corespunzatoare numarului de vouchere de vacanta livrate
f)
numarul contului de trezorerie
Sodexo are deschise conturi de plati distincte la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza este
inregistrata fiscal.
Conturile aferente voucherelor de vacanta pentru institutiile publice, in functie de destinatia sumelor:

 Valoare nominala vouchere de vacanta: RO28 TREZ 7005 0600 1X01 3081
 Costuri aferente emiterii voucherelor: RO36 TREZ 7005 069X XX00 0390
Oferta extra - Galaxia extra-serviciilor Sodexo
Galaxia extra-serviciilor Sodexo este un sistem de adaptare perfecta a tichetelor Sodexo la
specificul tau, ajutandu-te la economisirea timpului si cresterea productivitatii companiei










Plic
Nominal
Text
Logo
Compartis
Compartis Pack

ambalarea tichetelor in cate un plic sigilat pentru fiecare angajat
imprimarea tichetelor cu numele, prenumele si CNP-ul beneficiarului
imprimarea unui mesaj pe tichete
imprimarea unui logo pe tichete
impartirea tichetelor pe departamente/ sectii/ birouri
furnizarea extra-serviciului Compartis cu plicurile individuale ambalate
intr-un pachet de plastic sigilat, pentru o manipulare mai usoara si mai
sigura
Navigator
impartirea si livrarea tichetelor pe zone geografice
Retur
preluarea tichetelor ramase neutilizate de compania client
Interaktiv.Order crearea unei zone securizate pe www.sodexo.ro, destinata comandarii
online a tichetelor

Autorizatia RO 008 VH 00006 acordata de Ministerul Finantelor Publice pentru voucherele
de vacanta pe suport hartie este valabila pana la data de 30.09.2019

Valabilitate ofertei = 60 de zile.
Ne angajam sa respectam cerintele din caietul de sarcini, inclusiv prevederile legale prevazute
de H.G. 215/2009 actualizata, referior la continutul minim al pachetului de servicii turistice.
Pretul serviciilor se stabileste la 0,01 lei/contract cu discount 100%. Pretul nu include TVA.
Posibilitatea de a afilia noi unitati de cazare – hoteluri, cabane, pensiuni, moteluri, etc – la
solicitarea beneficiarului
Acceptarea voucherelor neutilizate si rambursarea contravalorii sumelor in perioada de
valabilitate a acestora.
Acces la servicii de consiliere - acces la 20 de linii telefonice – numar cu tarif normal
0212044646, consultant dedicat.
Accesibilitatea bazei de date - acces permanent la www.mysodexo.ro care se actualizeaza
zilnic; la solicitarea Dvs. lista de unitati afiliate se poate trimite si in format electronic.
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Livrarea: in 1 (una) zi de la receptionarea ordinului de plata.

Oferte speciale si discounturi dedicate beneficiarilor:

OFERTE AGENTII
1. Holiday Club – 2% reducere la plata cu Turist Pass (https://www.holidayclub.ro/
2. Eden Travel – 7% discount la toate pachetele turistice comandate (https://viziteazadelta.ro/)
3. Litoralul Romanesc 5% discount la excursii optionale
(https://www.litoralulromanesc.ro/excursii_si_tururi_litoralul_romanesc.htm)
4. TOUR SiM – Agentia de Turism/Formare Profesionala Turism SRL – voucher cadou 50 lei
pentru achizitii viitoare la achizitionarea unei vacanta in Romania de minim 3 nopti in valoare
de minim 1000 lei – (http://www.toursim.ro/)

OFERTE HOTELURI / PENSIUNI
1. Hotel Rozmarin Predeal – 6% reducere la plata cu Turist Pass (http://hotelrozmarin.ro/ )
2. Vila Ialomicioara Predeal – 6% reducere la plata cu Turist Pass
(http://www.viaromania.eu/cazare.cfm/6615-vila-ialomicioara-predeal.html )
3. Pensiunea Toscana Brasov – 10% reducere la plata cu Turist Pass
(http://www.pensiuneatoscana.ro/en/)
4. Hotel Edelweiss Poiana Brasov - 10% reducere la plata cu Turist Pass (https://www.hoteledelweiss.ro/ro/)
5. Pensiunea Casa Vinga – 5% reducere la plata cu Turist Pass (http://www.casavinga.ro/)
6. Pensiunea Margaritar – 7% reducere la plata cu Turist Pass http://www.pensiuni-moeciu-

bran.ro/
7. Hanul cu Noroc – 7% reducere la plata cu Turist Pass http://www.pensiuni-moeciu-bran.ro/
8. Apart-hotel Residence Hirscher – 7% reducere la plata cu Turist Pass http://www.residence-

hirscher.eu/
5. Ce ne diferentiaza?
Oferim EXTRA-BENEFICII ANGAJATILOR / PARTENERILOR tai care beneficiaza de tichetele
Sodexo:
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Cupoane de reduceri inserate in plicurile individuale cu tichete. Reducerile sunt
acordate de parteneri de renume, cu retele comerciale importante la nivel national.
Detalii pe www.sodexobenefits.ro – sectiunea Promotii pentru beneficiarii Sodexo

Prin programul Recomanda si castiga oferim beneficiarilor nostri
posibilitatea sa castige tichete de cadou Smart Pass, in cazul in care
au o cunostinta sau un prieten care nu acorda inca tichete de masa in
compania lui. Daca primim o recomandare despre o firma care se
transforma in termen de 2 luni in clientul nostru pentru tichete de
masa, persoana care a facut recomandarea castiga automat tichete de cadou Smart Pass in
functie de numarul de beneficiari de tichete facturati (la prima factura) in compania respectiva.
Detalii despre premii si modul de functionare a programului pe www.sodexobenefits.ro sectiunea Recomanda si castiga
COMPANIEI TALE ii oferim:
Buletinul informativ Info Pass este dedicat partenerilor Sodexo
si are ca scop comunicarea ultimelor noutati din domeniul
Solutiilor pentru Motivare, modificarilor legislative si celor mai
noi servicii Sodexo.

6. Responsabilitatea Sociala Corporativa este parte din strategia noastra
Inca de la infiintarea Sodexo, misiunea noastra este de a imbunatati Calitatea Vietii angajatilor si
tuturor celor pe care ii servim, si de a contribui la dezvoltarea economica, sociala si de mediu a
comunitatilor, regiunilor si tarilor in care activam.
Astfel, responsabilitatea sociala corporativa este la baza tuturor activitatilor noastre.
Angajatii Sodexo se implica activ in diverse actiuni de CSR
cu scopul de a imbunatati calitatea vietii comunitatii, inca din
2003. In Romania, in 2008 a fost infiintata Asociatia STOP
Hunger, care cu sprijinul companiei Sodexo implementeaza
proiecte sociale menite sa sprijine persoanele aflate in
dificultate, astfel incat sa avem un impact sustenabil la nivel
de comunitate si sa implicam stakeholderii Sodexo, pentru a
crea un intreg ecosistem.

Cateva dintre proiectele pe care le desfasuram sunt urmatoarele:
„Empowering Women” – sprijinirea femeilor aflate in dificultate
Din Februarie 2017, Sodexo sustine Asociatia Stop Hunger si Fundatia WorldVision
Romania in implementarea unui nou proiect care vizeaza femeile din comunitatile
vulnerabile. Proiectul isi propune sa sustina 450 de femei din comunitatile sarace din
judetele Valcea si Dolj, prin oferirea de programe de educatie financiara si
antreprenoriat, cu scopul crearii si dezvoltarii durabile a 2 cooperative alimentare si
crearea de locuri de munca pentru cel putin 16 femei pana la sfarsitul celor trei ani
de implementare. Proiectul a inceput prin mobilizarea comunitatii si reconstruirea
stimei de sine a femeilor vulnerabile, demonstrand ca acestea sunt capabile sa
contribuie la bunastarea lor familiala si comunitară.
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„Sa crestem sanatosi!” - educatie pentru nutritie si stil de viata sanatos
Proiect initiat care a debutat in 2015, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentatiei,
sarbatorita anual in data de 16 octombrie, si isi propune sa participe la cresterea
constientizarii importantei unei alimentatii sanatoase in randul copiilor, care sunt
absolut necesara unei dezvoltări armonioase.
Astfel, elevii aprofundează prin joc reguli alimentare si notiuni de baza despre
nutritie si miscare, si sunt implicati in demonstratii ale metodelor corecte de
mentinere a igienei si a sanatatii la scoala si acasa, si exerseaza actiunile de
oferire a primului ajutor in caz de accidente minore la scoala.
De la prima actiune, aproximativ 4.300 de elevi din 10 scoli au participat la
sesiunile programului.
„Servathon” - sprijinirea familiilor in nevoie cu alimente de stricta necesitate
In lunile Aprilie si Decembrie, angajatii Sodexo si voluntarii Stop Hunger isi unesc fortele pentru a lupta
impotriva foametei in comunitatile lor locale, prin actiuni de voluntariat, strangeri de fonduri si produse
alimentare.
Din 2008 si pana in prezent, peste 2.000 de voluntari s-au implicat in actiunile Servathon, iar peste
1.500 de persoane au fost beneficiari ai actiunilor.

„Adopta o Familie” – retea de sprijin pentru copiii cu risc de abandon scolar
Asociatia Stop Hunger, cu sustinerea Sodexo si a altor companii partenere, isi propune sa sprijine
copii din medii defavorizate sa nu abandoneze scoala, oferindu-le acestora atat
sprijin material cat si oportunitatea de a invata despre cariera pe care o pot urma
prin sesiuni de mentoring si coaching. In prezent, 13 copii fac parte din program, din
mai multe orase ale tarii. Acestia primesc de la companiile care ii sprijina o bursa
lunara de aproximativ 80 de euro, pe care parintii sau tutorii acestora sunt incurajati
sa o utilizeze exculsiv pentru hrana sau alte nevoi de stricta necesitate ale copiilor,
precum haine sau rechizite scolare. Din 2012, 53 de copii din 10 judete au fost
beneficiari ai programului, fiind sprijiniti de 29 de sponsori - 10 copii au intrat la liceu, 2 sunt studenti
cu bursa, 2 au absolvit facultatea si au un loc de munca.
„WasteLess Week” – campanie interna de CSR
Campanie care se desfasoara timp de 5 zile in luna octombrie.
Aceasta indeamna angajatii, clientii si consumatorii Sodexo sa
reduca cantitatea de deseuri organice si anorganice, pentru a
imbunatati Calitatea Vietii. Scopul campaniei este de a reduce risipa
de alimente, apa, energie, hartie si materii prime in sediul Sodexo si
sa incurajeze angajatii si familiile acestora sa actioneze responsabil
pentru a reduce consumul excesiv si pentru a colecta deseurile
selectiv.
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Alte proiecte / campanii de care ne mandrim:
 Sprijin pentru familiile monoparentale care au in ingrijire copii (2003-2009)
 Sprijin pentru victimele inundatiilor (2005, 2006, 2010 si 2013)
 Campania “Si tu poti salva o viata! Doneaza sange!” (2007 – prezent)
 Campania Sate Romanesti Defavorizate (2008)
 Editarea Ghidului de Nutritie pentru copii “Sa crestem sanatosi!” (2008 si 2016)
 Proiectul „Adopta o Familie” (2011 – prezent)
 Proiectul „Indeplineste o dorinta” (Craciun 2013, Paste 2014)
 Proiectul „Un mar pe zi” (octombrie-noiembrie 2014)
 Proiectul „Daruieste un inceput de scoala fericit!”(2014, 2015 si 2017)
 Campania „Cadouri de Mos Nicolae” (2016 – prezent)
 Targuri caritabile si ateliere de creatie in parteneriat cu ONG-uri

7. Informatii despre procedura de comanda
Accesati platforma online Interaktiv la adresa www.sodexoonline.ro, in doar cativa pasi plasati prima
comanda de vouchere Sodexo. Sau folositi fisierele de comanda pentru comanda pe email.
Sodexo vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu o metodă simplă și directă de a achiziționa
vouchere pentru vacanță pentru salariații dumneavoastră.
Accesați acum www.voucherepentruvacanta.ro, completați formularul și puteți încheia, pe loc și
DIRECT ONLINE, contractul pentru achiziționarea voucherelor pentru vacanță Turist Pass pentru
salariații dumneavoastră.
1. accesați www.voucherepentruvacanta.ro
2. completați formularul de pe site și veți primi automat, pe adresa de email completată în
formular, contractul în format draft completat cu informațiile oferite de către dumneavoastră
3. accesați linkul din emailul primit pentru a confirma că sunteți de acord cu datele completate în
contract
4. veți primi, pe aceeași adresă de email, contractul final
5. un reprezentant Sodexo vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a discuta toate detaliile

Plata: achitati prin Trezorerie in contul dedicat si mentionat pe factura care se va emite la plasarea
comenzii.
Cu deosebit respect,
Gabor Olajos
Director Comercial
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