Nr. 705/18.09.2015
Către
SINDICATELE AFILIATE
În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte
Stimaţi colegi,
Ca urmare a solicitărilor primite din partea organizațiilor afiliate, vă înaintăm
alăturat un model de cerere privind acordarea INDEMNIZAȚIEI DE INSTALARE salariaților
din învățământ, cu rugămintea de a-l pune la dispoziția membrilor de sindicat. După cum,
desigur, cunoașteți, temeiul acordării acestui drept este reprezentat de art. 23 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitățile
bugetare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 36 alin. (2) lit. b) din
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ
Preuniversitar, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V – D.D.S. sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5/26.11.2014. Textele respective prevăd:
H.G. nr. 281/1993 – Art. 23 (1) „La încadrarea într-o unitate din altă localitate
decât cea de domiciliu, în PRIMUL an de activitate după absolvirea studiilor, personalul
de specialitate beneficiază de o INDEMNIZAȚIE DE INSTALARE echivalentă cu UN
SALARIU DE BAZĂ corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care
urmează a fi încadrat; în cazul medicilor si farmaciștilor, indemnizația de instalare se
acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au
încadrat prin concurs.”
CCMUNSAIP – Art. 36 „(2) Personalul din învăţământ beneficiază şi de următoarele
drepturi: (...) b) o indemnizație de instalare, în condițiile legii;”
Precizăm totodată că la alin. (3) al art. 23 din HG nr. 281/1993 sunt reglementate și
condițiile de restituire a indemnizației/primei de instalare: „Persoanele care au beneficiat
de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul
de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor
restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculata proporțional cu perioada
ramasă până la expirarea termenului de un an.”
Cu deosebită stimă,
PREȘEDINTE
Prof. Marius Ovidiu NISTOR
Elab.I.V./18.09.2015
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CERERE
pentru acordarea indemnizației de instalare

Subsemnatul/Subsemnata

____________________________,

domiciliat(ă)

în

_______________________________________________________________________,
încadrat(ă) la _____________________________________________ pe funcţia de
_____________________,
În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) teza I din Hotărârea Guvernului nr.
281/1993 privind salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu dispozițiile şi art. 36 alin. (2) lit. b) din Contractul
Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ Preuniversitar,
înregistrat la M.M.F.P.S.P.V – D.D.S. sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a V-a, nr. 5/26.11.2014,

Vă rog respectuos să îmi aprobaţi plata indemnizației de instalare, în cuantum de
un salariu de bază.
Declar pe proprie răspundere că nu am mai beneficiat de plata acestui drept
salarial.
Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (3) din H.G. nr. 281/1993, în
situația în care voi demisiona sau mi se va desface contractul individual de muncă din
motive imputabile mie înainte de împlinirea unui an de la instalare, mă angajez să
restitui indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă pâna la
expirarea termenului de un an.
Vă mulţumesc anticipat.
Data _____________
Numele în clar _________________________
Semnătura_____________
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