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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
ANEXA nr. III 
 
DREPTURI BĂNEȘTI PE PERIOADA DELEGĂRII ȘI DEPLASĂRII 
 
1. Delegarea sau detașarea membrilor S.I.P. Județul Hunedoara se dispune în scris de către președintele sindicatului. 
2. Delegarea sau detașarea membrilor S.I.P. Județul Hunedoara se va face numai pentru realizarea unor sarcini specifice 

muncii sindicale. 
 

Indemnizația de delegare 
3. Membrii S.I.P. Județul Hunedoara aflați în delegare în localități situate la distanțe mai mari de 5 km. de localitatea în care 

își au locul permanent de muncă primesc, pentru compensarea cheltuielilor personale, o indemnizație zilnică de delegare 
sau detașare. 

4. Numărul zilelor calendaristice în care membrul de sindicat se află în delegare se socotește de la data și ora plecării până la 
data și ora înapoierii mijlocului de transport din și în localitatea unde își are locul permanent de muncă, considerându-se 
fiecare 24 de ore câte o zi de delegare. 

5. Pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum și pentru ultima zi în cazul delegării de mai multe zile, indemnizația se 
acordă proporțional cu timpul afectat delegării numai dacă durata delegării este de cel puțin 06 ore (pentru o delegare de 
06-12 ore - 50% din indemnizație, peste 12 ore - indemnizația întreagă). 

6. În funcție de evoluția prețurilor de consum, Biroul Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara va stabili cuantumul indemnizațiilor 
de delegare sau detașare. 

7. Membrii S.I.P. Județul Hunedoara trimiși în delegare au dreptul să primească un avans în numerar. 
 
Cheltuieli de transport 
8. Membrii S.I.P. Județul Hunedoara, delegați să îndeplinească sarcini specifice muncii sindicale în condițiile prevăzute la 

alineatul 3, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate la ducere și la înapoiere astfel: 
 a) cu avionul pe orice distanță; 
 b) pe cale ferată, pe orice fel de tren după tariful clasei a II-a pe distanțe de până la 300 de km., după tariful clasei I pe 

distanțe mai mari de 300 de km. și după tariful vagonului de dormit în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte 
la distanțe de peste 300 de km; 

 c) cu mijloace de transport  în comun auto după tarifele stabilite pentru aceste mijloace, cu mijloacele de transport ale 
unității sau cu autoturismul proprietate personală cu încadrarea în consumurile de combustibil: 8 litri de benzină la 
100 km. parcurși pentru perioada de vară și 10 litri de benzină la 100 km. parcurși pentru perioada de iarnă; 

 d) pe căile de navigație fluvială după tariful clasei I. 
 

Cheltuieli de cazare 
9. Membrii S.I.P. Județul Hunedoara, delegați să îndeplinească sarcini specifice activității sindicale în condițiile prevăzute la 

alineatul 3 și care nu se pot înapoia la sfârșitul zilei de lucru în localitatea unde își au locul permanent de muncă, au dreptul 
la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, după cum urmează: 

a) în structurile de primire turistice, în limita tarifelor practicate în structurile de 3 stele pentru un pat, în cameră cu baie 
și televizor; 

b) în situații deosebite, decontarea cheltuielilor de cazare se va face în limita tarifelor de cazare practicate în hotelurile 
de 4 stele pentru un pat în cameră cu baie și televizor; 

c) în cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură turistică de confort superior celei de 4 stele, se decontează numai 50 
% din tariful de cazare perceput; 

d) în structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanță, pensiuni, 
ferme agro-turistice destinate prin construcție cazării; 

e) în situația în care cazarea se face la "particulari",  decontul se face în condițiile prevăzute la alineatul 9 litera "a"; 
f) în situația în care în costul cazării este inclus și micul dejun, se decontează și contravaloarea acestuia. 
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