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Către,
SINDICATELE AFILIATE
COMUNICAT
În atenţia liderului de sindicat,
În vederea formulării unor cereri de chemare în judecată, având ca obiect plata
diferenţelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr.
221/2008, începând cu data de 13 mai 2011, actualizate în funcţie de coeficientul de
inflaţie, la data efectivă a plăţii, în nume propriu, de către foştii salariaţi din învăţământ
(personal didactic şi didactic auxiliar), care, la momentul pensionării, aveau şi calitatea
de membri ai Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Olt, facem următoarele
precizări:
1. Pentru întocmirea dosarului sunt necesare următoarele documente:
a) copie a deciziei de pensionare;
b) copie de pe actul de identitate (BI/CI);
c) adeverinţă I / adeverinţă II (dacă este cazul) din care să rezulte că a
fost salariat al unităţii/instituţiei de învăţământ şi că îndeplineşte
condiţiile legale pentru a solicita acordarea drepturilor respective;
2. Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt, în urma hotărârii luate în
structurile sale de conducere, pune la dispoziţie următoarele:
a)modelul de cerere de chemare în judecată în cauza mai sus
menţionată;
b) practica judiciară în cauza respectivă;
c) baza legislativă.
3. Ţinând cont de buna colaborare a Sindicatului Învăţământului Preuniversitar
Olt cu doamna avocat Florina Vladu, recomandăm colegilor noştri pensionari, dacă
doresc, ca asistenţa juridică să le fie asigurată de dumneaei.
Telefon avocat Florina Vladu – 0740166874.
Aceste drepturi pot fi solicitate de către personalul didactic şi didactic
auxiliar pensionat, de regulă, începând cu data de 01 septembrie 2011.
Liderii organizaţiilor/grupelor de sindicat afiliate la S.I.P. Olt vor întocmi o situaţie
centralizată, la nivelul fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ, cu foştii salariaţi din
învăţământ, care, în momentul pensionării, aveau şi calitatea de membri ai Sindicatului
Învăţământului Preuniversitar Olt, pentru drepturile cuvenite şi neacordate ce pot fi
solicitate în instanţă în cauza menţionată mai sus.
Precizăm că acest document a fost emis la solicitarea foştilor membri de
sindicat, care doresc să formuleze acţiunea, în nume propriu, în cauza mai sus
menţionată, înainte de a cunoaşte rezultatul acţiunilor formulate de S.I.P. Olt, în speţe
similare, acţiuni formulate în numele şi cu acordul actualilor membri de sindicat,
conform art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011.
PREŞEDINTE,

Prof. Ionel Barbu

