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Către organizaţiile sindicale afiliate 
În atenţia liderului şi membrilor de sindicat 
Ref. Informare aprilie - mai 

 
Stimaţi colegi, 

 
Vă prezentăm, în cele ce urmează, principalele evenimente sindicale și/sau profesionale din ultima 

perioadă de timp. 
 
Noutăți legislative 
La începutul lunii mai au fost publicate în Monitorul oficial al României mai multe acte normative importante 

pentru salariații din educație. 
Legea nr. 62 a dialogului social stabilește modul de constituire și de funcționare pentru organizațiile sindicale, 

organizațiile patronale, Consiliul național tripartit pentru dialog social, Consiliul economic și social. De asemenea sunt 
stabilite modalitățile de desfășurare a negocierilor colective de muncă și modul de soluționare a conflictelor de muncă.  

Legea aduce o serie de modificări care, din punctul nostru de vedere, îngrădesc unele drepturi sindicale avute 
până acum și care pot crea un ”disconfort” în funcționarea sindicatelor. Este, însă, obligația noastră legală să ne 
adaptăm acestor modificări pentru a putea funcționa eficient în viitorul apropiat. Negocierea unui nou contract colectiv 
de muncă la nivel de ramură – învățământ – ar putea aduce o serie de clarificări. Vom reveni cu amănunte. 

În ceea ce privește SIP Hunedoara, datorită modului de organizare pe zone, nu avem deocamdată probleme de 
funcționare. 

Legea nr. 63  stabilește modalitatea de încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 
auxiliar din învăţământ. O singură remarcă legat de acest act normativ: chiar dacă salariile de încadrare de pe 
”fluturași„ sunt mai mici decât cel din anul 2010 (când aproape toate sporurile au fost incluse în salariul de bază) 
salariul brut și cel net nu suferă modificări. 

Toate aceste acte normative pot fi consultate/descărcate de pe site-ul SIP Hunedoara, de la rubrica curier 
juridic”. 

 
O nouă structură a anului școlar 
Discuţiile iscate în luna decembrie a anului trecut, când mai mulţi politicieni şi asociaţiile de părinţi i-au cerut 

ministrului Educaţiei să prelungească vacanţa de iarnă, au dat rezultate abia acum. 
Daniel Funeriu s-a arătat interesat de subiect chiar de atunci, însă a afirmat că "orice discuţie privind un alt 

calendar şcolar nu poate fi deschisă decât cu privire la anul şcolar viitor, 2011-2012". Declaraţia de atunci a oficialului 
şi-a găsit ieri (24 mai) "întruparea" într-un ordin ministerial prin care este aprobată structura anului şcolar 2011 - 2012.  

Ce aduce nou acest ordin? Au fost prelungite cu câte o săptămână vacanţa de iarnă şi vacanţa de Paşti, în 
detrimentul vacanţei de vară (care se scurtează cu o săptămână) şi a vacanţei intersemestriale, care dispare. 

"Semestrul întâi al anului şcolar 2011-2012 începe luni, 12 septembrie, şi se finalizează în 23 decembrie 
2011. În acest interval va fi o vacanţă pentru ciclul primar în intervalul 22 - 30 octombrie. Vacanţa de iarnă începe în 
24 decembrie 2011 şi se încheie în 15 ianuarie 2012, având astfel trei săptămâni. Semestrul al doilea începe luni, 16 
ianuarie 2012 şi se încheie în 22 iunie. Vacanţa de primăvară va fi în intervalul 7 - 22 aprilie, după care semestrul 
continuă până în 22 iunie. Vacanţa de vară durează din 23 iunie până în 9 septembrie 2012.", a declarat ministrul 
Daniel Funeriu. 

Potrivit ministrului Educaţiei, anul şcolar 2011 - 2012 va avea acelaşi număr de zile de studiu ca şi anul şcolar 
în curs. 

 

Negocieri 
1. În data de 18 mai 2011 a avut loc întâlnirea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din 

învățământul preuniversitar. Din partea federației noastre au fost prezenți domnul Gheorghe Isvoranu, Marius Ovidiu 
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Nistor și Tudor Spiridon. S-au discutat, în principal, posibile soluții pentru problemele generate de intrarea în vigoare a 
Legii nr. 62 a dialogului social și, în subsidiar, negocierea unui nou contract colectiv de muncă unic la la nivel de 
ramură învățământ. 

2. Întâlnire cu  reprezentanții Uniunii Social Liberale 
Din partea F.S.I. ”Spiru Haret” a participat domnul secretar general Tudor Spiridon. A fost pusă în discuţie 

posibilitatea plății restanțelor salariale câștigate în instanță pe Legea nr. 221/2008, în eventualitatea ajungerii U.S.L. la 
putere. S-a stabilit că pentru aceasta este necesară o sumă de 500 de milioane euro. F.S.I. ”Spiru Haret” a propus 
formarea unui grup sau a unor grupuri de lucru, care să identifice și să formuleze propuneri pentru modificarea 
legislației adoptate de actuala guvernare prin asumare. Propunerea a fost agreată. 

3. Participarea la ședința ”de lucru” a Comisiei Învățământ a Camerei Deputaților 
Federația noastră a fost reprezentată de domnul secretar general Tudor Spiridon. La punctul 6 al ordinei de zi s-

a aflat modificarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale. S-a propus introducerea în textul legii a funcțiilor didactice 
de profesor preparator pentru nevăzători și corepetitor. La propunerea federației noastre, s-a acceptat și s-a votat 
admiterea în textul legii și a funcției de profesor educator, specifică învățământului special.  

4. Participarea la ședința Comisiilor de Învățământ din Senat și Camera Deputaților 
Federația noastră a fost reprezentată de domnul secretar general Tudor Spiridon. Ordinea de zi a cuprins, 

printre altele, dezbaterea Raportului asupra stării sistemului de învățământ pe 2010, atașat la prezenta informare.Din 
cauza absenței ministrului educației Daniel Petru Funeriu, ședința s-a amânat. 
Cu acest prilej F. S. I. ”Spiru Haret” a înmânat domnului prof. univ. dr. Sorin Cristian Dumitrescu, președinte al 
Comisiei, propuneri pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale. Acestea au vizat modificarea art. 258 
alin. (3) și alin. (4), art. 267 și  art. 276 (propunerile pot fi regăsite în broșura F.S.I. ”Spiru Haret” – Legea educației 
naționale - comentată și adnotată”). 

5. Discuții F.S.I. ”Spiru Haret” - F.E.N.  
S-au purtat discuții despre viitorul Alianța Federațiilor din Învățământ și stadiul realizării protocoalelor de 

colaborare la nivel județen. 
 
Consiliul Național și Congresul Extraordinar CNSLR-FRATIA  
În data de 12.05.2011 au avut loc ședinta Consiliului National și Congresul Extraordinar al CNSLR-Frăția 

pentru clarificarea problemelor apărute prin arestarea liderului organizației și completarea funcțiilor vacante.   
La lucrări au participat 349 delegați ai federațiilor membre. 
În cadrul Consiliului National a fost discutată, printre altele, la propunerea privind  excluderea președintelui 

Comisiei de Femei, Barna Maria, din cadrul biroului CNSLR-FRATIA. Propunerea a fost motivată de faptul că 
doamna Barna Maria, în calitate de deputat, a susținut o serie de amendamente la Legea dialogului social, 
amendamente care sunt defavorabile mișcării sindicale. Propunerea de excludere a fost supusă votului Consiliului 
National și aprobată urmând ca in perioada urmatoare să se organizeze ședința de alegeri pentru Comisia de Femei a 
CNSLR-FATIA. 

În cadrul Congresului, momentul cel mai important a fost cel al alegerilor pentru funcțiile vacante. Pentru 
functia de președinte au fost depuse 3 candidaturi: Ion Samuila – Federația Termoelectrica, Ianos Georgescu – 
Federatia Agrostar, Minica Boaja – Federatia ATU Romania. 
Pentru funcția de prim-vicepresedinte a fost depusă o singură candidatură: Liviu Luca – Federatia Petrom. Candidatura 
domnului Minica Boaja pentru funcția de președinte nu a fost validată ca urmare a restanțelor acumulate de federația pe 
care o reprezintă la plata cotizatiei. 

În urma votului secret domnul Samuilă Ion și domnul Liviu Luca au fost  validati pe funcțiile pentru care au 
candidat cu un numar de 220 voturi. 

Mesajul final al Congresului a fost prezentat de Liviu Luca și, în esență, a fost un mesaj pentru păstrarea 
identitatii CNSLR-FRATIA.  

 
Tabăra interregională de tineret DKMT                                                                                         
În perioada 04-07 mai a.c. s-a desfășurat la Budapesta Tabăra interregională de tineret organizată în baza 

Acordului de cooperare sindicală DKMT (Dunăre, Crișuri, Mureș Tisa). La întrunire au participat 35 de membri de 
sindicat reprezentând: Serbia/Voievodina (SSSV), Serbia (Nezavisnost), România (CNSLR Fraţia), Ungaria 
(MSZOSZ-ESZT). România a fost reprezentată de  8 delegați cu vârsta sub 35 ani, 4 dintre ei fiind din Organizaţia de 
tineret a CNSLR-Frăţia, membri SIP Județul Hunedoara: Ticula Daniela (lider grupă sindicală Liceul Pedagogic ”Sabin 
Drăgoi” Deva), Tendea Florina (liderul SIP Brad), Bușe Cristina (lider grupa sindicală Școala Generală Bucureșci) și 
Karoly Gaşpari (lider Sindicatul ”Agora” Călan). Tabăra a fost finanțată de partea maghiară care a suportat cheltuielile 
de cazare și masă. 

Tabăra a avut drept temă ,,Reformele necesare pentru sindicate în ţările din Sud-Estul Europei”.  Programul a 
cuprins activități în care s-au abordat următoarele teme: situaţia sindicatelor in Europa de Sud-Est, structura 



sindicatelor in România, Serbia, Ungaria, discuţii despre reforme structurale, workshop - “Reforma structurală”, 
distribuirea cotizaţiei membrilor, reformele sindicatelor comerţului, public și servicii, evaluarea DKMT a taberei de 
tineret. 

Alte detalii găsiți pe site la rubrica ”știri”. 
 
Probleme de interes local 
 
Valabilitatea contractului colectiv de muncă (CCM) - drepturile consacrate de acesta 
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului (CCMUNISJ) Hunedoara 

(înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Hunedoara 
cu nr. 5794 / 148 / 27.11.2009) produce efecte până la data expirării termenului pentru care a fost încheiat (27.11.2011) 
cu excepția prevederilor referitoare la orice drept de natură salarială care exced cadrul Legii cadru nr. 284 din 
28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 285 din 28.12.2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, Legii nr. 40 din 31.03.2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 

Din această categorie, a ”drepturilor” prevăzute de CCMUNISJ Hunedoara care exced cadrul legilor 
menționate (altfel spus aceste drepturi nu sunt menționate expres în cuprinsul acestora), fac parte: 
- indemnizația/ajutorul pentru nașterea unui copil în cuantum de unul/două salarii de bază; 
- indemnizația de pensionare în cuantul de trei salarii de bază;; 
- ajutorul de deces în cuantum de unul/două salarii medii pe unitate (fac excepție ajutorul acordat la decesul unui 
cadru didactic în cuantum de 5 salarii de bază și ajutorul acordat la decesul altor categorii de salariați în cuantum de 
2200 lei, acestea fiind prevăzute expres în Legea 285/2010). 

Aceste indemnizații/ajutoare nu se mai acordă începând de la data de 01.01.2010, o dată cu intrarea în vigoare 
a Legii 330/2009. 

Mai multe detalii legate de acest subiect găsiți pe site-ul nostru la rubrica ”consultații juridice”. 
 

Decontarea navetei conform noilor prevederi legale 
Decontarea cheltuielilor cu naveta reprezintă un drept care este reglementat în continuare. (art. 105 alin. (2) lit. 

f) şi ale art. 276  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Instrucţiunea nr. 2/17.02. 2011 privind decontarea 
navetei cadrelor didactice, publicată în Monitorul Oficial nr. 123/ 17.02.2011). 

Procedura de decontare a cheltuielilor de navetă este cea care a fost valabilă și până acum și presupune 
următorii paşi: 
- cerere (scrisă şi înregistrată la secretariatul unităţii) de decontare a navetei la care se ataşează documentele 
doveditoare: bilete sau abonament sau talonul maşinii proprietate personală; 
- consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune lunar, în scris, spre aprobare consiliului local drepturile 
băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare; 
- consiliul local aprobă şi virează sumele de bani. 

În situaţiile în care unitatea şcolară sau consiliul local au refuzat din diferite motive decontarea cheltuielilor de 
navetă, SIP Hunedoara s-a adresat instanţelor de judecată şi a obţinut de fiecare dată până acum sentinţe favorabile. 

Cei interesați găsesc toate detaliile pe site-ul nostru la rubrica ”consultații juridice”. 
 
Drepturi salariale dobândite în instanță 
Recent au intrat în faza finală procesele intentate de SIP Hunedoara în numele membrilor de sindicat referitor 

la salarizarea personalului în anul 2010. Tribunalul Hunedoara ne-a dat câștig de cauză în primele dosare finalizate 
obligând unitatea școlară și inspectoratul școlar la plata diferențelor (aproximativ 33% din salariul acordat). Anterior 
SIP Hunedoara a obținut sentințe favorabile și în ceea ce privește salarizarea personalului în anul 2009. Evident, 
întrebarea pusă de fiecare din noi este ”când se vor plăti aceste diferențe?”. Ținând cont de ordonanțele care amână 
termenul de aplicare al sentințelor, de mult discutata ”ieșire din criză”, dar și de apropierea unui an electoral, estimăm 
că primele diferențe vor fi plătite în anul 2012. 

Persoanele care din diferite motive nu au fost cuprinse în procesele menționate sunt rugate să contactezze 
liderii de sindicat pentru clarificări. 
 

Bilete de odihnă și tratament 
S.I.P. Județul Hunedoara asigură și în acest an, la prețuri avantajoase, o ofertă bogată de bilete de odihnă și 

tratament.  Deoarece oferta integrală de bilete de odihnă și tratament poate fi consultată pe site-ul S.I.P. Județul 
Hunedoara (www.siphd.ro, la rubrica Informații utile/Bilete de odihnă și tratament), ne limităm aici la a semnala 
doar câteva aspecte. Astfel, există patru categorii de bilete: 
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1. Bilete de odihnă și tratament prin Casa de Pensii, în cazul acestora S.I.P. Județul Hunedoara asigurând doar 
depunerea documentelor la Casa de Pensii, în rest procedura de acordare depinzând integral de această 
instituție; 

2. Bilete de odihnă și tratament contractate prin intermediul SIND TOUR TRADING, agenția de turism a 
C.N.S.L.R. ”Frăția”; 

3. Bilete de odihnă și tratament (la care se adaugă tabere și excursii școlare) contractate prin intermediul SINDI 
Tour, agenția de turism a U.S.L.I.P. Iași - F.S.I. ”Spiru Haret”; 

4. Bilete de odihnă și tratament contractate direct cu alte societăți comerciale care au în administrare hoteluri.
  
În vederea asigurării pentru doritori a posibilității achiziționării acestor bilete (exceptând pe cele prin Casa de 

Pensii), începând cu data de 6 iunie, la sediul S.I.P. Județul Hunedoara va funcționa zilnic (luni-vineri), între orele 
09.00-17.00, un dispecerat special pentru bilete de odihnă și tratament. Activitatea acestui dispecerat se va încheia la 
data de 31 iulie 2011, astfel încât toți cei care doresc să contracteze bilete de odihnă și tratament prin intermediul S.I.P. 
Județul Hunedoara sunt rugați să o facă până la această dată (în perioada 1 august – 1 septembrie la sediul S.I.P. 
Județul Hunedoara se va asigura între orele 10.00-14.00 doar permanența de către o persoană de contact). 

 
Mișcarea personalului didactic 
În această perioadă a anului școlar mulți dintre colegii noștri sunt implicați în acțiuni de mobilitate a 

personalului didactic: reduceri de activitate, transfer, pretransfer, detașare, concurs pentru titularizare, suplinire.  
Astfel, deja a demarat începând cu data de 18 mai etapa de detașare în interesul învățământului, care se va 

finaliza în data de 6 iunie prin afișarea listelor cu cadrele didactice detașate. Totodată, începând cu 31 mai debutează 
etapa de ocupare prin concurs, detaşare la cerere şi suplinire a posturilor didactice/catedrelor, în cadrul căreia se vor 
desfășura detașările la cerere prin concurs specific, concursul național de ocupare a posturilor didactice și repartizarea 
pe posturi a candidaților admiși. În fine, în luna august se vor realiza/finaliza concursul de suplinire și acordarea orelor 
în regim plata cu ora/cumul. 

Detalii complete privind mobilitatea personalului didactic (inclusiv metodologia de desfășurare, calendarul 
tuturor etapelor etc.) pot fi obținute, după caz, de pe site-ul www.siphd.ro la rubrica CURIER JURIDIC – 
LEGISLATIE INVATAMANT – MOBILITATEA PERSONALULUI, prin e-mail, telefonic, direct de la liderii 
sindicali sau la sediul SIP Hunedoara. 
 

Consiliul de administrație al I.S.J. 
Miercuri, 25 mai, s-a desfășurat ședința C.A. al ISJ în care s-au discutat și aprobat următoarele. 

Gradații de merit 2011 – s-au discutat punctajele acordate după contestații (41 contestații, 31 modificări de punctaj atât 
în plus, cât și în minus) și s-au validat rezultatele finale ale concursului. Lista finală și numărul de locuri aprobate pe 
fiecare specialitate va fi afișată în cursul zilei de joi, 26 mai. În ceea ce privește stabilirea ponderii pe diferite 
specialități/funcții, în cadrul Comisiei paritare s-au stabilit următoarele criterii: punctaj minim 50 p. (personalul 
didactic de predare) și 130 p. (personalul didactic auxiliar); respectarea ponderii de 16 % din totalul angajaților din 
specialitatea respectivă pe un ciclu de 4 ani. 
Detașări în intresul învățământului – s-au aprobat toate solicitările venite din partea unităților școale cu excepția a 
două situații (CJRAE) în care s-a apreciat că detașările nu ar fi în interesul învățământului. 

Recensământul membrilor de sindicat 2011 
În luna iunie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se va desfășura recensământul anual al 

membrilor de sindicat. Detaliile privind procedura de realizare a acestuia sunt prezentate în materialele atașate precum 
și pe site-ul organizației.  
 
 

Consiliul Liderilor 
SIP Hunedoara 

 


