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Nr. 1631/24.10.2017 
 
Către organizațiile sindicale afiliate 
În atenția liderului și membrilor de sindicat  
Ref. Informare octombrie 
 
 
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră principalele evenimente sindicale și/sau profesionale 

derulate de la precedenta informare (26 septembrie 2017). Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt 
postate în mod curent pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa www.siphd.ro.  

 
Probleme privind salarizarea personalului din învățământ 
Așa cum ați putut observa din informările primite, continuă discuțiile și dezbaterile cu privire la aplicarea 

Legii nr. 153/2017 a salarizării personalului plătit din fonduri publice și mai ales a implicațiilor sale în ceea ce 
privește veniturile salariale. 

1. Este de semnalat în primul rând întâlnirea derulată în 6 octombrie 2017 la Guvern între 
reprezentanții acestuia și cei ai confederațiilor sindicale (cu participarea, având în vedere importanța 
problemelor discutate, și a reprezentanților federațiilor sindicale din educație și sănătate). Concluziile acestei 
întâlniri au punctat, în ceea ce privește în mod direct educația, următoarele: 

- trimiterea în Parlamentul României a proiectului de act normativ care să creeze cadrul legislativ 
pentru plata de la bugetul de stat a daunelor interese moratorii sub forma dobânzilor (lucru realizat 
între timp); 

- alocarea la finalul anului calendaristic a tuturor banilor disponibili pentru plata sumelor prevăzute 
în titlurile executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ; 

- realizarea demersurilor care să permită identificarea de soluții pentru crearea cadrului legislativ de 
pensionare anticipată a personalului didactic fără diminuarea pensiei; 

- identificarea soluțiilor și elaborarea unor norme metodologice specifice familiei ocupaționale de 
funcții bugetare învățământ pentru aplicarea Legii nr. 153/2017; 

- implementarea acestei legi presupune, în viziunea puterii, transferul unora dintre contribuțiile 
aflate până în prezent în sarcina angajatorului în sarcina angajaților. 

2. Legat de aplicarea efectivă a Legii nr. 153/2017, supunem atenției dumneavoastră două dintre 
problemele ridicate în ultima perioadă: 

a) Funcția „îngrijitor grupă învățământ preșcolar”. În noua Lege a salarizării personalului plătit din 
fonduri publice, Legea 153/2017, funcția de „îngrijitor grupă învățământ preșcolar” NU mai apare ca funcție 
didactică auxiliară. Implicațiile sunt următoarele: 

- salariul acestei categorii de personal se păstrează până la data de 31.12.2017 la același nivel cu 
salariul de la data de 30.06.2017. În situația în care salariul „îngrijitorului la grupa de învățământ 
preșcolar” era mai mic decât salariul îngrijitorului, se procedează la reîncadrarea pe funcția de 
îngrijitor cu salariul aferent acesteia. 

- pentru îngrijitoarele care au îndeplinit o vechime de 10 ani în sistem la data de 01.09.2017 NU se mai 
poate acorda sporul de fidelitate/continuitate/stabilitate, având în vedere faptul că funcția didactică 
auxiliară de „îngrijitor grupă învățământ preșcolar” nu a fost preluată și în noua lege a salarizării; 

- potrivit actualelor prevederi legale este totuși mai avantajos ca încadrarea să se realizeze pe noile 
funcții, venitul salarial fiind mai mare chiar și decât în situația acordării anterioare a sporului de 
fidelitate/continuitate/stabilitate (în orice condiții, salariul nu se reduce); 

- pentru „îngrijitorul de la grupa de învățământ preșcolar”, devenit prin efectele legii îngrijitor, care 
își desfășoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reședință și căruia, până la 
data de 01.07.2017, i se decontau cheltuielile de navetă la și de la locul de muncă, de către 
autoritățile administrației publice locale, se pot deconta, în continuare, aceste cheltuieli la solicitarea 
consiliului de administrație al unității de învățământ, astfel cum rezultă din prevederile art. 52 alin. (1) 
din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.   
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b) Reîncadrarea pe noile funcții, grade/trepte, gradații corespunzătoare vechimii în muncă și în 
învățământ. În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, începând cu 1 iulie 2017 personalul 
din învățământ a fost reîncadrat pe noile funcții, grade/trepte și gradații corespunzătoare vechimii în 
muncă și în învățământ, fără ca acest lucru să poată afecta în vreun mod drepturile salariale 
(reîncadrarea se face cu menținerea tuturor drepturilor salariale avute, cf. art. 38 alin. 2, litera a până 
la data la care salariile se vor determina potrivit legii). 
Totodată, noua lege a salarizării modifică tranșele de vechime în învățământ (cele în baza cărora se 
realizează încadrarea personalului), în sensul că acestea devin identice ca intervale temporale cu 
tranșele de vechime în muncă (intervale de 5 ani). Având în vedere această modificare, după data de 
1 septembrie trecerea de la o tranșă de vechime în învățământ la o alta, superioară, se mai poate face 
doar în condițiile legii nr. 153/2017.  
Ținând cont de întreaga situație, în prezent se realizează demersuri pentru promovarea unor norme 
tranzitorii prin care reîncadrarea să se proroge la o dată ulterioară (1 ianuarie 2019). 

 
Recensământul membrilor de sindicat 
În vederea stabilirii reprezentativității organizației sindicale din care facem parte, Federația Sindicatelor 

din Educație ”Spiru Haret”, la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar, în cadrul grupelor 
sindicale aparținând S.I.P. Județul Hunedoara s-a derulat în ultimele zile recensământul membrilor de sindicat. 
Rezultatul acestei acțiuni va fi comunicat ulterior, după ce se va realiza centralizarea datelor obținute. 

 
„Scandalul manualelor” 
În ultima lună a continuat disputa iscată în jurul editării manualelor școlare și a altor materiale didactice, 

MEN, prin ministrul în funcție, luând decizia de a continua demersurile prin care acestea vor fi realizate exclusiv 
de către Editura Didactică și Pedagogică (transformată între timp în societate pe acțiuni), în pofida caracterului 
abuziv și în contradicție cu realitatea (după cum au acuzat editurile prin Uniunea Editorilor din România), 
întârzierile în furnizarea manualelor fiind datorate în primul rând organizării defectuoase a licitațiilor. 

Totodată, a fost pus în dezbatere publică proiectul Legii manualului școlar, MEN organizând în teritoriu o 
serie de consultări publice (ultima dintre acestea derulată în 20 octombrie la Oradea) care să permită trimiterea în 
Parlamentul României a unui proiect de lege coerent („schița” oferită dezbaterii publice lasă deocamdată 
neclarificate cele mai multe aspecte legate de editarea manualelor școlare). 

 
Ședința de lucru cu directorii unităților de învățământ 
Joi, 28.09.2017, la în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul ISJ Hunedoara, a avut loc o ședință de lucru cu 

directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara.  Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele: Raportul 
privind starea învățământului în județul Hunedoara în anul școlar 2016-2017, Raportul anual al Consiliului 
Județean al Elevilor Hunedoara pentru anul școlar 2016-2017, Planul managerial al ISJ Hunedoara pentru anul 
școlar 2017-2018, Graficul unic de îndrumare și control al ISJ Hunedoara - semestrul I al anului școlar 2017-2018 și 
diverse.  

Materialele puse în discuție în cadrul acestei ședințe pot fi consultate în cadrul rubricilor DOCUMENTE 
MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU DIRECTORII. 

La întâlnire a participat și S.I.P. Județul Hunedoara, prin Paul Rusu, președinte al organizației, intervențiile 
sale referindu-se la plata salariilor, aplicarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, informațiile primite de la miniștrii de resort privind intenția de trecere a contribuțiilor din 
responsabilitatea angajatorului în responsabilitatea angajatului, puncte de vedere referitor la cele prezentate de 
reprezentanta Consiliului Județean al Elevilor.  

 
Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare septembrie/26.09.2017) s-au desfășurat trei 

ședințe de lucru ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Articolele despre 
conținutul hotărârilor adoptate sunt publicate pe site la rubrica DOCUMENTE MEN/ISJ/CCD – Ședințe CA al ISJ. 
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„Săptămâna educației 2017”  
În perioada 02-06 octombrie, sub genericul „Săptămâna educației 2017”, Sindicatul Învățământului 

Preuniversitar Județul Hunedoara a organizat o serie de acțiuni dedicate Zilei Mondiale a Educației (5 octombrie). 
Programul acestor manifestări și rezultatele lor au fost prezentate pe larg în mai multe articole postate pe site, 
precum și în materialele atașate informărilor realizate. Dintre acestea sunt de subliniat: 

- Simpozionul județean „Învățământul românesc între tradiție și modernism”, anul acesta cu tema 
„Modelele educației”, în cadrul căruia au fost înscrise 51 de lucrări, acestea urmând să se regăsească în volumul 
dedicat; 

- Concursul de manuscrise „Magister 2017”, în cadrul căruia au fost publicate două volume, ridicând la 
12 numărul titlurilor având ca autori colegi din învățământul hunedorean și a căror apariție a fost făcută posibilă 
de S.I.P. Județul Hunedoara; 

- Salonul județean „ProfArt 2017”, dedicat artelor plastice, în cadrul căruia au expus lucrări 15 dintre 
colegii noștri cu preocupări în domeniu; 

- Lansarea volumelor dedicate edițiilor din 2016 ale simpozionului și salonului județean; 
- Manifestările sportive „Cupa Educatorului 2017”, care au implicat participarea a mai mult de 160 de 

membri de sindicat din întreg județul și care s-au derulat în cadrul a două secțiuni: fotbal – băieți și demonstrații 
sportive și artistice – fete. 

Ziua de joi, 5 octombrie, a fost marcată prin organizarea de manifestări specifice la nivelul fiecărei grupe 
sindicale din unitățile de învățământ hunedorene, dedicate acestei sărbători.  

Dintre manifestările dedicate la nivel național acestei zile, a fost de remarcat dezbaterea „Libertate prin 
educație”, organizată de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, la care au participat peste 400 de 
delegați din întreaga țară, printre invitați numărându-se reprezentanți ai Guvernului, ai principalelor partide 
parlamentare, ai societății civile, cadre didactice, părinți, elevi, studenți, jurnaliști și lideri de sindicat. 

 
Centrul de resurse și formare „Magister” 
Începând cu luna septembrie au fost reluate activitățile Centrului de resurse și formare „Magister”, în 

primul rând prin continuarea furnizării programului de formare continuă acreditat „Stilurile de învățare în 
activitatea didactică”, estimându-se că până la finalul acestui an calendaristic va fi parcurs de toți colegii care se 
încadrează în grupul țintă și au dorit participarea. Totodată, începând cu luna octombrie a fost demarată 
activitatea de eliberare a atestatelor de formare continuă pentru cei care au finalizat deja acest curs anul școlar 
precedent. Simultan, s-a început constituirea primelor grupe și susținerea activităților de formare din cadrul 
programului de formare continuă acreditat „Metode și strategii moderne de predare-învățare-evaluare”. Nu în 
ultimul rând, continuă demersurile pentru acreditarea și/sau furnizarea altor cursuri de formare continuă 
acreditate care să vină în sprijinul celor interesați. 
 

SIP TOUR HUNEDOARA 
SIP Tour, agenția de turism a sindicatului, realizează în acest moment o evaluare a activității derulate pe 

timpul verii, pregătind totodată excursia tradițională derulată cu ocazia sărbătorilor de iarnă, precum și alte oferte 
de sezon.  

 
CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara 
Casa de ajutor reciproc aparținând membrilor de sindicat din județul Hunedoara derulează activitatea 

curentă, în aceleași condiții tehnice de acordare a împrumuturilor, cât mai avantajoase: dobânzi de 4% la 
împrumuturile acordate, împrumuturi de maxim 20.000 lei (de 4 ori fondul social deținut), rețineri pe statul de 
plată, dobândă de 1% la fondul social etc. 
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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