SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
Deva-330065, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2
Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350
E-mail: sip@siphd.ro
http: //www.siphd.ro

Supliment la informarea nr. 1538/29.03.2016
Drepturi de natură salarială în acordarea cărora se mai întâmpină dificultăți
Indemnizația de instalare
Baza legală: Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, art. 23.
Condiții de acordare (cumulative):
- în primul an de activitate în învățământ după absolvirea studiilor.
- la încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu;
Cuantum: un salariu de bază corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale.
Alte dispoziții legale: sentințe ale instanțelor de judecată.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție a stabilit
prin DECIZIA nr. 27/2015 din 21 septembrie 2015 că ,,în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6
din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic
auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, aceste prevederi legale nu abrogă dispozițiile art. 23
din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu
modificările ulterioare.”
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521(3) din
Codul de procedură civilă.
Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă, astfel, punctul de vedere al sindicatelor din
învățământ. Unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar au obligația de a acorda indemnizația de
instalare prevăzută de art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, în situațiile în care sunt întrunite
condițiile legale.
Decont navetă
Baza legală:
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, art. 105 alin. (2) lit. f) și art. 276;
- Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
- Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar
din învățământul preuniversitar de stat.
Condiții de acordare / Beneficiari: cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență
educațională care nu dețin locuință în localitatea unde aceștia își au postul.
Cuantum:
- decontarea abonamentelor/biletelor de transport se asigură la valoarea acestora;
- decontarea cheltuielilor cu autoturismul proprietate personală sau deținut legal cu orice titlu se face la
valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanțe similare.
Procedura:
- cei îndreptățiți depun la secretariatul unității de învățământ cererile și actele justificative;
- consiliul de administrație verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanților și
fundamentează necesarul lunar de finanțare, individual și pentru toate cadrele didactice din unitatea de
învățământ;
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- directorul unității transmite necesarul de finanțat, sub formă de solicitare, primarului, respectiv
președintelui consiliului județean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru
care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăților;
- decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă se face integral, în luna următoare
depunerii documentelor justificative.
Alte dispoziții legale: sentințe ale instanțelor de judecată.
Decont cheltuieli perfecționare
Baza legală:
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, art. 104 alin. (2) lit. b) și art. 242;
- O. M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 referitor la Metodologia privind formarea continuă a personalului din
învățământul preuniversitar (cu modificările și completările ulterioare), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 84, art.
85 alin. (2);
- Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, art. 90
alin. (1).
Condiții de acordare / Beneficiari: personalul didactic de predare din învățământ este îndreptățit să
beneficieze de finanțare pentru formare continuă, respectiv acoperirea cheltuielilor implicate de obținerea
gradelor didactice.
Alte dispoziții legale: sentințe ale instanțelor de judecată.
Doctorat
Baza legală: Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice.
Condiții de acordare / Beneficiari: personalul didactic de predare care a obținut titlul de doctor.
Cuantum: 15% din salariul funcției didactice + alte sporuri / sume compensatorii în același cuantum.
Alte dispoziții legale: sentințe ale instanțelor de judecată.

