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Stadiul acţiunilor în instanţă,
deschise de SLI Vrancea în numele membrilor de sindicat

1. Dosar 3089/91/2012- având ca obiect aplicarea Legii 330/2009 (majorarea cu
33% a salariilor personalului didactic şi didactic auxiliar pentru perioada 01.01.201031.05.2011) a fost respins la Tribunalul Vrancea, iar în acest moment se judecă
recursul la Curtea de Apel Galati.
*În acest sens, pe 08 octombrie 2012, a fost emisă o decizie a ÎCCJ prin care se
admite recursul în interesul legii promovate de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (o puteţi citi pe pagina următoare)
2. Dosar 3090/91/2012 – având ca obiect plata sporului pentru condiţii
periculoase şi vătămătoare de muncă în procent de 15 % pentru bibliotecari- a fost
respins la Tribunalul Vrancea, iar în acest moment se judecă recursul la Curtea de
Apel Galati.
3. Dosar 3638/91/2012 – având ca obiect aplicarea Legii 221/2008 (majorarea
cu 33% a salariilor personalului didactic şi didactic auxiliar pentru perioada 01.10.200831.12.2009)-al 3-lea proces - pentru membrii de sindicat care au fost omişi din sentinţele
anterioare - a fost admis la Tribunalul Vrancea.
4. Dosar 3639/91/2012 – având ca obiect acordarea ajutorului financiar 100Euro
pentru 2009, conform legii 315/2006 (diferenta dintre 130 lei şi echivalentul a 100Euro–
al 2-lea proces) membrior de sindicat omişi din hotărârile anterioare - a fost admis la
Tribunalul Vrancea.
5. Dosar 3864/91/2012 – având ca obiect aplicarea art. 25 din Legea 330/2009
(acordarea premiului anual al13-lea salariu pentru anul 2010) – a fost admis la
Tribunalul Vrancea.
6. Dosar 3711/91/2012 – având ca obiect acordarea ajutorului financiar 100Euro
pentru anul 2010, conform legii 315/2006 – în curs de judecare la Tribunalul Vrancea
(următorul termen ianuarie 2013).
7. Dosar 7016/91/2012 – având ca obiect acordarea primei de instalare doamnei
Dima Doina, membru de sindicat în organizaţia Grădiniţa cu P.P. nr.18 din Focşani - în
curs de judecare la Tribunalul Vrancea.

