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DISPOZITIE nr. 13
Din 1.02.2014

Cu privire :
la includerea in calculul perioadei de vechime in munca, a perioadei indeplinirii

stagiului militar si a perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj numai in baza Legii
nr.l/1991, pentru acordarea sporului de vechime functionarilor publici si personalului contractual

din cadrul primariei comunei Movilita

Primarul comunei Movilita, judetul Vrancea

- avand in vedere referatul compartimentului ,,Resurse umane si IT", inregistrat cu nr.
291122.01.2014, prin care se propune includerea la calculul perioadei de vechime in
munca, a perioadei indeplinirii stagiului militar si a perioadei de acordare a indemnizatiei
de somaj numai in baza Legii nr.lll99l, pentru acordarea sporului de vechime
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul primariei comunei Movilita,
judetul Vrancea;

- in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 4611996 privind pregatirea populatiei
pentru aparare, coroborat cu art. 3 alin. (6) din Legea 446/30.11.2006 privind pregatirea
populatiei pentru aparare, cu modificarile si completarile aduse de Legea 128112.07.2012;

- in conformitate cu prevederile Legii nr. ll7 ianuarie 1991 privind protectia sociala a
somerilor si reintegrarea lor profesionala, care a fost valabila pAnd la data de 0l martie
2002 - datd de la care a fost abrogatd, intrdnd in vigoare Legea nr.76116 ianuarie 2002
privind sistemul asigurdrilor pentru somaj si stimularea ocupdrii fo(ei de munc6;

- inbaza prevederilor art 1l alin (3), alin.(4), alin.(5) din Legea - cadru nr.28412010
privind salarizarca unitar6 a personalului plStit din fonduri publice

In temeiul prevederilor art.63 si art.68 alin.(1) coroborat cu art.ll5 alin.(1) lit.a) din Legea
administratiei publice locale nr.2l5l200l, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, emit
urmatoarea:

D ISPOZIT IE

Art. f. incepdnd cu data emiterii prezentei dispozilii , pentru acordarea sporului de vechime
functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Movilita, va fi
consideratd vechime in munca atdt perioada indeplinirii stagiului militar cdt qi perioada de acordare a
indemnizatiei de somaj in baza Legii nr. I I 1991.

Art.2. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de compartimentul ,,Resurse umane si IT"
si de compartimentul ,,Contabilitate, salarii" din cadrul Primariei comunei Movilita, judetul Vrancea.

Art.3.Prevedqlle prezentei dispozifii vor fi comunicate celor interesati de cdtre secretarul
comunei Movili ea.
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Prin prezentul referat propun spre dezbatere, modul de calcul al perioadei cle

vechime in muncd pentru acordarea sporului de vechime in munc6, atdt pentru

personalul contractual c6t 6i pentnr funcfionarii publici din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului qi serviciilor subordonate Consiliului Local Movilita.

Conform Codului muncii (art. 16, alin. 3), rnunca prestata in temeiul unui contract
individual de rnunca constituie vechime in muncd.

in perioada 2007-2A10, sporul tle vechime era reglementat cle Contractul Calectiv de
Munca Unic la Nivel National care stabilea anumite limite,
rninime si maxime, ale acestuia (rninimum 59,i, pentru 3 ani
vechirne si maximum 25Yo pentru nrai rnult de 20 de ani, din
salariul de bazd).

tn prezent,'confbrm Codului muncii, art. 40, alin.2,lit. c, angajatorii au obligatia s6 acorcle
salariatilor drepturile ce decurg din lege, dar qi din contractele individuale sau
colective de rnuncd. Astfel qi salaria{ii Primdriei si Consiliului Local Movili{a
primesc sporul de vechime in muncd.

Deqi acest spor (de vechime in muncl) a fost introdus in salariul de baz{.
confotm Legii r1r. 330/.5.11.2008 qi Legii nr. 28412&.12.201{) (privind
saiarizarea unitard a personalului pldtit din fonduri publice) el se acordl sub
altd formn (de grada{ie) dar perioadele sale de acordare au rimas acelea;i
(respectiv: dupd 3 ani,5 ani, 10ani, 15ani qi 20 ani))

Aduc in discufie modul de calcul al perioadei (tirnp) de vechime in muncd pentru
luarea in considerare a stagiului rnilitar indiferent dac6 acesta este trecut sau nu in ca(ea
de muncd pi a perioadei de gomaj acordate numai conform Legii nr. 1/1991,
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intrucAt:

actele normative prin care s-a stabil.it c6 anurnite perioade constituie "vechime in rnunca"
sunt:

Legii 76) (- abrogata de Legea 7612002).

cr:nform c6reia: perioadele in care persoanele au beneficiat de sornaj in baza Legii
Ill99l constituie vechime in munca si deci vor fi asimiliate la
calculul sporului de vechirne.

ns6, deoarece Legea lll991 a fost abrogata de Legea 7612QA2, aceasta perioada nu
mai este recunoscuta de lege ca fiind vechime in munca,

Deci, numai perioada in care persoana a beneficiat de somaj in baza vechii tegi
(1/199f) constituie vechime in munca si va fi luata in calcul pentru acordarea
sporului de vechirne.

) Legea 4611996 art. 3 (serviciul militar, indiferent de forma, a constituit "vechime in
t: munca")

qi completatS prin: FLegea l28lr2.07.2012 care stipuleazf urmdtcarele:

"Perioada de tirnp in care o persoal16 indeplinegte sen,iciul militar
activ sau altemativ ori este concentratd sau mobilizatd constituie
vechime in serviciu ori vechime in rnunch, dupd caz, precum si
stagiu de cotizare la sistemul public de asigurdri sociale"

in concluzie, avdncl in vedere c5 niciunul dintre actele normative de mai sus nu
specifici exclusivitatea utilizarii acestor perioade DOAR in cazul calculului pensiei,
propun includerea la calculul perioadei de vechime in munci pentru acordarea sporului
de vechime in munc5, atAt a perioadei stagiului militar cf,t qi a perioadei de qomaj
acordatl numai conf. Legii nr. 1/1991 .

Menliune: salariafii care nu au completatd in cartea de munc5 perioada stagiului militar,
vor prezenta livretul militar (al c6rui copie va rdmdne la Compartimentul Resurse Umane)
pentru recalcularea perioadei de vechime in munc[.

Urmare a celor de rnai sus, vd rog respectuos sd dispunefi.

ConsilierSU

Cristi Claudi
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