
                SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
        JUDEŢUL HUNEDOARA 

 1

 
       Deva-330065, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2 
        Tel. / fax: 0254 211642, 0254 232350 
                       E-mail: sip@siphd.ro  
                         http: www.siphd.ro  
  

 
 

Nr. 81 / 19.01.2011 
 
Către organizaţiile sindicale afiliate 
În atenţia liderului şi membrilor de sindicat 
Ref. Informare ianuarie 2011 

 
 

Stimaţi colegi, 
 

 
Vă prezentăm, în cele ce urmează, principalele evenimente sindicale și/sau profesionale.  
 
Noutăți legislative 
La finalul lunii decembrie 2010 și începutul lunii ianuarie 2011 au fost publicate în Monitorul 

oficial al României mai multe acte normative deosebit de importante pentru salariații din educație: 
- LEGEA educaţiei naţionale; 
- LEGE CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- LEGE privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;  
- LEGEA pensiilor;  
- LEGEA bugetului de stat pe anul 2011. 
 Toate aceste acte normative pot fi consultate/descărcate de pe site-ul SIP Hunedoara, de la rubrica 
CURIER JURIDIC. 
 Atașam acestui informări două materiale de sinteză cu noutățile aduse de Legea educației 
naționale și Legea pensiilor. 

 
Ședința Colegiului Liderilor FSI ”Spiru Haret” 
Joi, 13 ianuarie 2011, ora 1830 şi vineri, 14 ianuarie 2011, ora 0930 au avut loc şedinţele comune 

ale  Colegiul Liderilor şi Biroul Executiv al Federației Sindicatelor din Învățământ ”Spiru Haret”. 
În cadrul celor două ședințe a fost analizată situaţia actuală determinată de apariţia Legii Educaţiei 

Naţionale, Legii-cadru de salarizare unitară, Legii de salarizare a personalului plătit din fonduri publice 
pe anul 2011, Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011. 

Au fost realizate mai  multe materiale informative și comparații cu anii precedenți. Materialele pot 
fi descărcate de pe site-ul SIP Hunedoara, de la rubrica BULETIN INFORMATIV/INFORMĂRI.  
- Informare privind Legea pensiilor 
- Informare privind Legea bugetului 
- Anexa – sume defalcate din TVA pentru învățământ 2010 - 2011 
- Anexa – comparație cheltuieli învățământ 2010 – 2011 
- Informare privind Legea educației naționale 

În zilele care urmează, după un studiu mai amănunţit al Legii educaţiei naţionale, se va realiza o 
informare mult mai amplă și se va edita o broşură care să cuprindă şi comentarii/adnotări. Pentru aceasta 
s-a constituit o comisie de lucru formată din consilierii juridici ai federației, ai sindicatelor județene 
afiliate și lideri/profesori. 
 Având în vedere prevederile legale în vigoare, precum și eșecul mișcărilor de protest din vara 
anului trecut, nu au fost luate în calcul, deocamdată, eventuale mișcări de protest. 
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S-a hotărât ca fiecare organizație să desfășoare acțiuni de informare corectă a membrilor de 
sindicat în ceea ce privește prevederile legilor menționate, o mai largă mobilizare a membrior de sindicat 
pentru implicarea în comisiile județene care vor lucra în următoarele luni la elaborarea metodologiilor de 
aplicare a Legii educației naționale. 

De asemenea, în cadrul Alianţei Federaţiilor din Învăţământ (AFI) s-a solicitat ministrului 
educaţiei o întâlnire pe tema Legii educaţiei naţionale. 

 
Negocieri pentru Codul dialogului social 
La Ministerul Muncii au loc negocieri privind Proiectul Codului dialogului social (codul muncii, 

legea sindicatelor, legea conflictelor de muncă).  
Comisia tripartită formată din reprezentantii sindicatelor, patronatelor și guvernului a avut ultima 

întâlnire marți, 18 ianuarie, la nivel de experți, pentru a discuta proiectul de modificare a Codului Muncii. 
Întâlnirile și negocierile trebuie finalizate până în 21 ianuarie 2011, când este programată o întâlnire cu 
primul ministru și cu toti președinții confederațiilor patronale și sindicale. 

Actualele propuneri de modificare a codului muncii sunt puternic contestate de sindicate și 
patronate. Experții in dreptul muncii afirmă că unele propuneri nu-i avantajează pe angajați, dar nici pe 
angajatori. 

Confederatiile sindicale și patronale reprezentative la nivel national au cerut demisia ministrului 
muncii, Ioan-Nelu Botis, pentru un comportament părtinitor față de anumiți angajatori, pentru declarații 
mincinoase, pentru favorizarea interesului companiilor straine.  

Atașăm scrisoarea deschisă trimisă de confederațiile sindicale și patronale. 
 
Comisii de lucru pentru elaborarea metodologiilor de aplicare a LEN 
Pentru aplicarea Legii educației naționale sunt necesare o serie de metodologii care să detalieze 

prevederile legii și modul de aplicare. Pentru elaborarea acestora se vor constitui comisii de lucru la 
nivelul fiecărui județ. 

În județul nostru se vor elabora următoarele acte normative: 
- Regulament privind constituirea Registrului național al performanței sportive; alte județe implicate: 
Dolj, Neamț, Olt; coordonator județul Olt; 
- Regulament prinvind organizarea învățământului sportiv; alte județe implicate: Dolj, Neamț, Olt; 
coordonator județul Olt; 
- Regulament cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare în învățământul preuniversitar; 
alte județe implicate: Galați, Tulcea, Teleorman, Suceava; coordonator județul Suceava; 
- Metodologia de recunoaștere a rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale a cadrelor 
didactice și de echivalare a acestora în credite pentru educație și formare profesională; alte județe 
implicate: Alba, București, Brașov, Galați; coordonator județul Brașov. 
 ISJ Hunedoara a solicitat, săptămâna trecută, unităților școlare să transmită liste cu cadrele 
didactice interesate să participe la elaborarea acestor acte normative. 
 

Cu deosebită considerație, 
Consiliul Județean al 

Sindicatului Învățământ Preuniversitar Hunedoara 
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