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Către organizațiile sindicale afiliate 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare septembrie (2) 

 
 
 

Stimați colegi, 
 

În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai 
importante ce s-au derulat la început de an școlar. Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt postate 
pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la adresa www.siphd.ro.  

 
Consiliul Liderilor, Biroul Executiv și Conferința Extraordinară CAR (IFN) SIP Hunedoara 

 La data de 06.09.2017, în sala „Spiru Haret” de la sediul ISJ Hunedoara, s-au derulat ședințele de lucru ale 
Consiliului Liderilor SIP Județul Hunedoara, Biroului Executiv SIP Județul Hunedoara și Conferința extraordinară a 
CAR (IFN) SIP Hunedoara. 

Ședința Consiliului Liderilor SIP Județul Hunedoara a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: 
informare privind probleme profesionale și sindicale, fiind aduse în discuție principalele evoluții care au fost 
înregistrate în cursul verii; prezentarea situațiilor financiare aferente lunilor iunie și iulie; probleme organizatorice 
determinate de debutul noului an școlar: actualizarea bazei de date cu membrii de sindicat, agenda liderului de 
sindicat, situații statistice etc.; probleme diverse. 

În continuarea acestei ședințe s-a întrunit Biroul Executiv SIP Județul Hunedoara, în cadrul căruia au fost 
puse în discuție și aprobate situațiile financiare aferente lunilor iunie și iulie, precum și cererile de ajutor social 
depuse de membrii de sindicat. 

Conferința CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara a fost convocată în sesiune extraordinară având în vedere 
decesul președintelui în exercițiu și a avut un singur punct pe ordinea de zi: alegerea președintelui interimar. În 
funcția de președinte interimar al CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara a fost ales domnul Paul Rusu, cu 138 voturi 
pentru și 9 abțineri. 

Materiale suport folosite în cadrul ședinței pot fi consultate/descărcate de pe prima pagină a site-ului 
nostru, la rubrica DOCUMENTE SIP/FSE - Materiale ședințe/conferințe SIP. 

 
Comisia paritară de la nivelul ISJ Hunedoara  
Miercuri, 13 septembrie, s-a desfășurat ședința Comisiei paritare de la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean Hunedoara, pe ordinea de zi fiind, în principal, aprobarea programului manifestărilor dedicate Zilei 
Mondiale a Educației. Textul complet al Hotărârii poate fi consultat/descărcat de pe site, la rubrica: 
DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD... - HOTĂRÂRILE COMISIEI PARITARE DE LA NIVELUL ISJ HUNEDOARA. 

Alte detalii și în materialele atașate prezentei informări. 
 

Discuții cu reprezentanții Guvernului și conducerea coaliției de guvernare 
În zilele de 18 și 19 septembrie 2017, Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” 

s-a întrunit pentru a analiza situația actuală din învățământ (în contextul recentelor discuții purtate cu 
reprezentanții Executivului, dar și cu liderii grupelor sindicale de la nivelul unităților de învățământ din întreaga 
țară) și pentru a stabili calendarul acțiunilor federației pentru perioada următoare. 

Discuțiile s-au axat, în principal, pe problema salarizării personalului din învățământ, pornindu-se de la o 
trecere în revistă a principalelor puncte de dezbatere din ședința Colegiului Liderilor federației din data de 31 
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august 2017, la care au participat ca invitați doamna ministru Lia Olguța Vasilescu și domnul ministru Liviu Marian 
Pop. Membrii Colegiului Liderilor au transmis mesajul membrilor de sindicat din teritoriu, care apreciază ca fiind, 
pentru moment, satisfăcătoare explicațiile oferite de reprezentanții Executivului privind: respectarea Programului 
de Guvernare; executarea hotărârilor judecătorești având ca obiect plata de diferențe salariale și daune-interese 
moratorii sub forma dobânzilor; aplicarea corectă a Legii-cadru nr. 153/2017; acordarea voucherelor de vacanță. 

Pentru a avea o garanție suplimentară, Colegiul Liderilor a solicitat o întâlnire în regim de urgență cu 
conducerea Partidului Social Democrat, majoritar la ora actuală în coaliția de guvernare. 

Întâlnirea Conducerii Operative a federației cu domnul Liviu Dragnea (președintele Camerei Deputaților și 
al P.S.D.), la care a participat și doamna ministru Lia Olguța Vasilescu, a avut loc în data de 19 septembrie, ora 
13.30. În cadrul întâlnirii, conducerea federației a prezentat principalele nemulțumiri ale salariaților din 
învățământ. Detaliile discuțiilor sunt prezentate în materialele postate pe prima pagină a site-ului. 

Având în vedere discuțiile purtate cu cei doi miniștri în data de 31 august 2017 și cu domnul Liviu Dragnea 
în data de 19 septembrie, față de informările primite din partea președinților organizațiilor afiliate, la finalul 
ședinței extraordinare din data de 19 septembrie 2017 Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor din Educație 
„SPIRU HARET” a ajuns la următoarele concluzii: 

1. se impune monitorizarea foarte strictă a modului în care promisiunile făcute atât de domnul președinte 
PSD Liviu Dragnea în data de 19 septembrie 2017, cât și de domnul Prim-Ministru Mihai Tudose în data de 28 
august 2017 (cu ocazia întâlnirii reprezentanților Executivului și ai federațiilor sindicale reprezentative din 
educație, întâlnire organizată de Coaliția Națională pentru Modernizarea României) – lista acestora se regăsește în 
anexa la prezenta informare; 

2. declanșarea oricăror acțiuni de protest se va decide numai după apariția proiectului Legii bugetului de 
stat pentru anul 2018 (în condițiile în care nu se vor prevedea sumele necesare pentru acordarea drepturilor 
promise) și a rectificării bugetare din luna noiembrie/decembrie 2017 (în măsura în care nu se vor regăsi sume 
pentru executarea hotărârilor judecătorești); 

3. în  ceea ce privește auxiliarele didactice, F.S.E. SPIRU  HARET a făcut și face pledoarie pentru 
reglementarea utilizării lor în unitățile de învățământ  și crearea  unor norme și mecanisme care să protejeze 
corpul profesoral de acuzele care i se aduc în legătură  cu utilizarea acestora; 

4. organizarea, în data de 5 Octombrie 2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, a unei ample acțiuni 
aniversare. 
 

Modificarea circuitului banilor pentru salarii 
La nivelul departamentelor juridice ale celor două federații sindicale reprezentative din învățământul 

preuniversitar s-a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr. 1/2011 – respectiv a art. 101 – 111 din lege, referitoare la finanțarea învățământului preuniversitar.  

Principalele modificări vizează modificarea circuitului banilor pentru salarii (în sensul că finanțarea de 
bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează de către Ministerul Educației Naționale pe 
inspectorate școlare, în vederea repartizării pe unități de învățământ – deci, nu prin autoritățile locale) și crearea 
cadrului legal pentru plata de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, a daunelor 
interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titlurile executorii 
prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ. 

Proiectul de act normativ a fost pus în discuție la Guvern, în cadrul întâlnirii avute de reprezentanții 
federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar cu domnul Prim-ministru Mihai Tudose, 
domnul viceprim-ministru Ion Marcel Ciolacu, domnul ministru Liviu Marian Pop și doamna Daniela Pescaru - 
secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice. 
 Concluziile întâlnirii, agreate de toți participanții la discuție sunt următoarele: 

1. textul proiectului de act normativ elaborat de federațiile sindicale, urmează a fi discutat de către 
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Finanțelor Publice și modificat/completat corespunzător, urmând a fi 
definitivat în cursul zilei de luni; 

mailto:sip@siphd.ro
http://www.siphd.ro/


 
 
 
                SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
              JUDEŢUL HUNEDOARA 
    
 

 
CIF: 4944354; Deva-330065, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, corp B – mansardă; 

Tel./fax: 0254 211642, 0254 23235; E-mail: sip@siphd.ro; http: //www.siphd.ro 

2. odată cu crearea cadrului legislativ pentru plata de la bugetul de stat a daunelor interese moratorii sub 
forma dobânzilor, urmează a se achita o primă tranșă de 5% la începutul anului 2018 (în condițiile în care, de la 
bugetele locale, în proporție de 99% din sentințe, nu s-a plătit nimic până în prezent); 

3. plata sumelor prevăzute în titlurile executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din 
învățământ se intenționează a se realiza, în integralitate, la sfârșitul acestui an; în măsura în care acest lucru nu va 
fi posibil, se va achita un procent semnificativ cel târziu în luna decembrie 2017, iar restul la începutul anului 
2018. 
 

Precizări privind Programul ”Școala după școală” 
La finalul lunii august Metodologia de organizare a Programul ”Școala după școală” a suferit o serie de 

modificări prin care se încearcă asigurarea unei mai bune funcționări a programului amintit. Modificările aduse nu 
sunt ”spectaculoase”, de altfel o modificare radicală a modului de organizare a Programului nu este posibilă decât 
după modificarea Legii Educației Naționale, dar creează o serie de ”oportunități”. 

Detalii în materialele postate pe site și transmise pe e-mail. 
 

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare s-au desfășurat șapte ședințe de lucru ale Consiliului de 

administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Cele mai importante hotărâri luate în acest cadru 
vizează Graficul de îndrumare și control 2017-2018 - semestrul I, evaluarea personalului de conducere din 
unitățile școlare, aprobarea unor solicitări din partea unităților de învățământ.  

Articolele despre conținutul hotărârilor adoptate sunt publicate pe site la rubrica DOCUMENTE 
MEN/ISJ/CCD – Ședințe CA al ISJ. 
 
 ”Săptămâna educației” 
 În perioada 02-06 octombrie, sub genericul ,,Săptămâna educației”, Sindicatul Învățământului  
Preuniversitar Județul Hunedoara va organiza o serie de acțiuni dedicate Zilei Mondiale a Educației (5 octombrie). 
 Programul acestor manifestări este prezentat pe larg în mai multe articole postate pe site, precum și în 
materialele atașate. 

Referitor la ziua de joi, 5 octombrie, facem precizarea că în această zi, în timpul programului de lucru, se 
vor organiza manifestări specifice, dedicate evenimentului menționat. În perioada desfășurării acestor manifestări 
specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ. 
 
 La început de nou an școlar dorim tuturor membrilor și colegilor noștri multă sănătate, spor în tot ceea ce 
veți realiza și… ÎNCREDERE… în mai bine. 
 
 

Biroul Executiv 
SIP Hunedoara 
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