
Stimate client, 
  
 Vă mulțumim că ați ales produsele și serviciile Sodexo, principalul emitent de vouchere de 
vacanță Turist Pass. 
 
 În aceste zile în care cu toții suntem preocupați de sănătate și siguranță, ne bucuram să vă 
aducem o veste bună. Conform ultimelor modificări legislative, perioada de valabilitate a 
voucherelor de vacanță emise în perioada martie – decembrie 2019, indiferent de suport, se 
prelungește până la data de 31 mai 2021. Această decizie a fost stabilită prin OUG 35/2020 privind 
modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260/ 
30 martie 2020. 
 
 Astfel, voucherele de vacanță Turist Pass aflate în circulație vor putea fi utilizate până la 
data de 31 mai 2021. Precizăm că acestea nu trebuie să fie returnate către emitent ci pot fi 
folosite în continuare așa cum sunt. Pe baza legii, ele vor fi acceptate de către agenții de turism sau 
unități de cazare din toată țara, dacă acestea sunt parteneri Sodexo.  
 
 Legea se aplică și pentru voucherele de vacanță Sodexo care au expirat în februarie, 
deoarece acestea au ca dată de emitere luna martie 2019 și prin urmare valabilitatea lor va fi 
prelungită. 
  
 Conform OUG 35/2020, de la momentul publicării acestui act normativ, voucherele de 
vacanță aferente anului 2020 se vor emite exclusiv pe card. 
 
 Astfel, angajații se vor bucura în continuare de beneficiile voucherelor de vacanță, dar și de 
avantajele tehnologiei: acces rapid la soldul cardului, istoricul tranzacțiilor, harta unităților 
turistice partenere prin intermediul aplicației CardSodexo. Plata sejurului se poate face cu cardul la 
POS sau chiar și cu telefonul mobil, prin aplicațiile Apple Pay sau SodexoPay sau online, prin 
partenerii noștri agreați. 
  
Echipa Sodexo vă rămâne la dispoziție pentru detalii suplimentare la adresa de e-mail: 
public.ro@sodexo.com  
  
Să ne auzim cu bine! 
 


