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CĂTRE,
TOATE UNITĂŢILE ŞCOLARE

În vederea soluţionării dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Iaşi, cu privire la acordarea primelor de
vacanţă de către unităţile de învăţământ, revenim la adresa noastră anterioară nr. 9530/2008 şi vă rugăm ca,
cel târziu până la data de 20 octombrie 2008, să prezentaţi sub semnătură, la oficiul juridic - operator
date ing. Adrian Luca, următoarele documente care constituie probe în ap ărarea unităţii:

- adresă din care să rezulte ce venituri proprii aţi realizat, cum au fost cheltuite, dacă aţi acordat prima
de vacanţă personalului angajat şi dacă nu aţi acordat – motivaţi (vezi exemplul de pe verso);

- copie extras de cont venituri proprii la data de 31 decembrie pentru fiecare an financiar;
- copie din execuţia bugetară pentru fiecare an (pagina referitoare la venituri proprii) certificată

„conform cu originalul” ;
- alte documente pe care unitatea le consideră necesare ca probe în apărare;

Toate unităţile au obligaţia de a prezenta această documentaţie.
Precizăm că documentaţia pe care aţi prezentat -o anterior este insuficientă şi neclară (în unele situaţii

unitatea se acuză, precizând că a realizat venituri proprii şi nu a acordat prime de vacanţă , fără a motiva
cele afirmate).

Unităţile care nu au realizat venituri proprii vor prezenta adeverinţă din care să rezulte acest lucru şi
dacă au acordat sau nu prima de vacanţă, motivând  de ce nu au acordat (lipsa fonduri) şi celelalte copii de
pe documentele menţionate mai sus.

Vă reamintim că unitatea şcolară este parte în proces, are calitatea procesuală de pârâtă , iar sarcina
probei revine unităţii de învăţământ şi nu sindicatelor. Simplele afirmaţii făcute de unitate sau de către
consilierul juridic în faţa instanţei, nu constituie probe.

În situaţia în care nu se vor prezenta probele solicitate în apărare, este posibil ca instanţa să oblige
unitatea la acordare primelor de vacanţă şi, în aceasta situaţie, răspunderea revine directorului şi
contabilului şef al unităţii de învăţământ. Atenţie, dacă unitatea pierde procesul nu veţi putea solicita
fonduri de la Consiliul Local sau din altă parte pentru acordarea primelor de vacanţ ă, deoarece C.C.M.
prevede că acestea se acordă din venituri proprii.

Vă atenţionăm că pentru dosarele aflate pe rolul instanţei de judecată, nu este vorba de spre sume
primite sau pe care unitatea le-ar putea obţine din alte surse. În speţă, unitatea trebuie să facă dovada că
nu a acordat prime de vacanţ ă, deoarece nu a dispus de venituri proprii (dacă a dispus de fonduri
acestea au fost insuficiente) pentru acordarea primelor de vacanţă.

Inspector Şcolar General,
Prof. dr. Camelia Gavrilă Consilier Juridic,

Mihai Crauciuc



Exemplu:
__________________________________________________________ ______________________________________________________

Unitatea şcolară
Adresa unităţii

nr. ______ /15.10.2008
Rezumat:
Precizări
Dosar nr. ______ /99/2008
Termen: ____/___/2008

Către Tribunalul Iaşi

Şcoala _________, reprezentată de prof. ______, în calitate de director, la acţiunea formulată de Alianţa Sindicală
"Gheorghe Asachi" Iaşi, în numele membrilor de sindicat, prin care solicită să fie obligată unitatea noastră la acordarea
primelor de vacanţă, formulăm următoarele:

Precizări

Aşa cum arată reclamanta, acordarea primelor de vacanţă este prevăzută de art. 37, alin. 1, lit. g din C.C.M.U.N.R.I.
2003/2004, şi art. 34, lit. g din C.C.M. la nivel judeţean  2004.

Vă rugăm să observaţi , că în ambele contracte colective de muncă se arată că personalul poate beneficia de „o primă de
vacanţă din venituri proprii, în condiţiile legii”.

Unitatea noastră a realizat  (nu a realizat) venituri proprii în perioada 2001 – 2008, sume care au fost cheltuite după cum
urmează:

Preciză
m că

sumele
realizate

din venituri
proprii au
fost folosite
în totalitate

pentru
rezolvarea

problemelo
r urgente

alte
unităţii:

consumabil
e – hârtie, toner, creioane, pixuri, materiale igienico-sanitare, plata facturilor telefonice / internet, plata utilităţilor;

Precizăm că în unitatea noastră nu avem angajaţi în calitate de funcţionari publici.
De asemenea, vă rugăm să observaţi că unităţile de învăţământ au obligaţ ia să utilizeze veniturile proprii, în conformitate

cu prevederile O.U.G. 17/2004, şi ale Normelor metodologice de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, aprobate cu H.G. 2192/2004.

Vă rugăm să observaţi că sumele realizate sunt foarte mici şi nu se puteau acorda prime de vacanţă, chiar dacă nu ar fi fost
cheltuite aşa cum am arătat mai sus, având în vedere că unitatea noastră are un nr. de ____ salariaţi.

Pentru aceste motive, vă rugăm să respingeţi acţiunea pentru nel egalitate şi netemeinicie.

Director, Contabil,
Nume/Prenume Nume/Prenume

_______________________________________________________________________________ ___
* modelul de adresă este orientativ şi va fi adaptat la situaţia concretă de către u nitatea de învăţământ

Anul

Venituri
proprii

realizate din
chirii

Venituri
proprii

realizate din
alte activităţi

Venituri
proprii

cheltuite

Categoria de bunuri / servicii
care au fost achitate din venituri

proprii
Observaţii

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 1800 - 1800 - consumabile (hârtie, toner)

- materiale igienico-sanitare
- etc.

2008


