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Nr. 53 / 17.01.2018 
Către organizațiile sindicale afiliate 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare ianuarie 2018 

 
 

Stimați colegi, 
 

În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai 
importante ce s-au derulat la început de an, ocazie cu care vă dorim ca acest an să aducă împlinirea a cât mai multe 
dintre dorințele dumneavoastră.  

Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt postate pe site-ul organizației. Cei interesați le pot 
parcurge la  adresa www.siphd.ro.  
 

Modificarea ROFUIP 
Prin OMEN nr. 3027/2018 a fost aprobată modificarea și completarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). 
Principalele modificări și completări aduse ROFUIP se referă la următoarele aspecte: 

- reglementări privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ liceal și postliceal militar; 
- organizarea și funcționarea învățământului profesional și tehnic dual; 
- anularea hotărârilor consiliului de administrație care contravin dispozițiilor legale; 
- completare atribuții catedre / comisii metodice; 
- obligația de a frecventa învățământul obligatoriu și condițiile de transfer ale elevilor; 
- adunarea generală a părinților, comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți. 

Referitor la telefoanele mobile, Regulamentul interzice utilizarea acestora în timpul orelor de curs, al 
examenelor și al concursurilor. Prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul 
orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de 
urgență. Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile vor fi păstrate într-un spațiu special amenajat, setate astfel 
încât să nu deranjeze procesul educativ. 

De asemenea, Regulamentul interzice implicarea elevilor sau a personalului din unitate în strângerea 
și/sau gestionarea fondurilor. În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație 
(efectuarea de către elevi a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care 
nu poartă uniformă etc.). 

 
Alte noutăți legislative 
La finalul anului 2017 și începutul anului 2018 decidenții au adoptat o serie de acte normative și 

administrative cu caracter normativ, care prezintă interes pentru învățământ. Acestea sunt prezentate în 
continuare sintetic și cronologic.  

 
1. OMEN nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității 
de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de 
audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului 
Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale a fost publicat în Monitorul 
Oficial cu numărul 2 din data de 3 ianuarie 2018, Partea I. 
 
2. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților a fost publicată în 
Monitorul Oficial cu numărul 1005 din data de 19 decembrie 2017, Partea I. Actul normativ stabilește 
metodologia de înființare a registrului general de evidență a salariaților și de completare și transmitere în registru 
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a elementelor raportului de muncă. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H. G. nr. 500/2011 
privind registrul general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 
27 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 
3. Hotărârea Guvernului nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 
acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 a fost publicată în Publicat 
în Monitorul Oficial cu numărul 1026 din data de 27 decembrie 2017, Partea I. Prin actul normativ se modifică și 
se completează Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin H.G. nr. 
215/2009, astfel: 
- indemnizația de vacanță se acordă sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei pentru un 
salariat; 
- angajatorii suportă costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului 
electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic; 
- beneficiarii voucherelor de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să le utilizeze în perioada 
menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat; 
- voucherele de vacanță se acordă proporțional cu durata contractului de muncă, într-un an calendaristic. 
- în cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură 
indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul 
unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, 
beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanță, având 
obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată. 
- beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice; 
- pachetul de servicii turistice care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță poate cuprinde servicii de 
cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement. 
 
4. Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 4 din data 
de 3 ianuarie 2018, Partea I. Legea prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și 
subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele 
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditele externe, fondurile externe nerambursabile și 
activitățile finanțate integral din venituri proprii. O prevedere importantă este și cea referitoare la cumulul de 
funcții  (art. 62 din Lege) pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. Prin derogare de la prevederile art. 29 
din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, posturile vacante și temporar vacante pot 
fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, inclusiv de către persoane din aceeași unitate, dar numai în 
condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază.  
 
5. Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul a fost publicată în Monitorul Oficial cu 
numărul 5 din data de 3 ianuarie 2018, Partea I. Legea prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile 
pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice 
finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2018. Alte 
prevederi importante privesc: 
- câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 
4.162 lei; 
- cuantumul ajutorului de deces  în cazul asiguratului sau pensionarului este de 4.162 lei, iar în cazul unui membru 
de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei; 
- în anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15; 
- în perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. 

Pentru detalii puteți consulta actele normative mai sus menționate pe site-ul organizației, la rubrica 
LEGISLAȚIE. 
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Consultare publică privind noile planuri-cadru pentru învățământul liceal 
În data de 29.12.2017, MEN, prin intermediul site-ului propriu, a pus în discuție publică proiectele 

planurilor-cadrul de învățământ pentru învățământul liceal - filiera teoretică. Proiectele, elaborate în trei variante 
(Minister»Comunicare»Comunicate de presă»Start în procesul de consultare publică privind noile planuri-cadru 
pentru învățământul liceal), sunt supuse consultării publice până în data de 26 ianuarie 2018 (prima etapă), 
sugestiile și propunerile putând fi formulate la adresa info@ise.ro sau printr-un formular on-line care urmează să 
fie lansat. 

 
Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare decembrie/14.12.2017) 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. 
 

Consiliul Liderilor și Biroul Executiv SIP Județul Hunedoara 
În data de 16.12.2017 s-au derulat ședințele de lucru ale Consiliului Liderilor SIP Județul Hunedoara și 

Biroului Executiv SIP Județul Hunedoara. 
Agenda de lucru a întâlnirilor a cuprins următoarele: 

1. „Școala de bani” - curs susținut de o serie de specialiști în domeniul bancar care prezintă o altă perspectivă de 
a analiza și realiza bugetul propriu, un nou mod de a vedea lucrurile. 

2. Consiliul Liderilor 
- informare privind probleme profesionale și sindicale; 
- prezentarea situației financiare aferente lunii noiembrie; 
- probleme organizatorice; 
- dezbateri; 
- probleme diverse. 
3.  Biroul Executiv 
- probleme organizatorice; 
- discutarea și aprobarea ajutoarelor sociale. 

Materiale suport folosite în cadrul ședinței au fost: Informare SIP - luna decembrie; Aspecte privind 
aplicarea legii salarizării; Aspecte privind trecerea contribuțiilor sociale pe angajat; Centralizator recensământ 
octombrie 2017; Situații financiare SIP, CAR, SIP Tour; Situația acordării ajutoarelor sociale în anul 2017. 

Toate materialele pot fi consultate/descărcate de pe prima pagină a site-ului nostru, la rubrica 
DOCUMENTE SIP/FSE - Materiale ședințe/conferințe SIP. 

 
Reducerea cotizației de membru de sindicat 
În Consiliul Liderilor SIP Județul Hunedoara din data de 16.12.2017 s-a adoptat decizia, date fiind 

modificările salariale și fiscale preconizate pentru anul 2018, reducerii cotizației de membru de sindicat al SIP 
Județul Hunedoara de la un cuantum de 1% din salariul brut lunar la un cuantum de 0,75% din salariul brut lunar.  

Această hotărâre devine aplicabilă începând cu 01.01.2018, respectiv cu plata salariilor aferente lunii 
ianuarie 2018. 

 
Precizări privind acordarea ajutoarelor sociale începând cu 01.04.2018 
Biroul Executiv al Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară 

din data de 16.12.2017, în baza prerogativelor statutare, a hotărât asupra modului de acordare a ajutoarelor 
sociale în anul 2018. Noile prevederi sunt precizate în materialul anexat acestei informări. 

Alte detalii, precum și lista ajutoarelor sociale acordate se publică lunar pe site-ul organizației la rubrica  
INFORMAȚII UTILE – OFERTE – PROGRAM SOCIAL sau la rubrica DOCUMENTE SIP – MATERIALE ȘEDINȚE. 
 
 Redirecționarea unor sume din impozit (2%)  
 Pentru susținerea entităților nonprofit, persoanele fizice, care realizează venituri din salarii, pot direcționa 
către acestea sume reprezentând până la 2% din impozitul anual. În conformitate cu prevederile Legii 571/2003, 
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persoanele fizice, care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, pot solicita direcționarea unei sume 
reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și 
funcționează în condițiile legii. S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează în prevederile legii, ca entitate nonprofit.  
 Drept urmare, dacă nu aveți alte opțiuni, vă solicităm direcționarea a 2% din impozitul anul către 
organizația noastră. Pentru aceasta, vă rugăm să completați formularul 230 și să-l depuneți la administrația 
financiară din localitatea dumneavoastră sau la liderul sindical.  
 Informații privind sumele astfel adunate în ultimii ani, dar și alte informații despre situația financiară a SIP 
Hunedoara, pot fi consultate pe site la rubrica DESPRE NOI – SITUAȚII FINANCIARE. 
 
 Negociere reducere preț combustibili pentru membrii de sindicat 
 În urma negocierilor purtate de CNSLR „Frăția” cu MOL Romania Petroleum Products SRL s-a obținut din 
partea acestei firme, pentru membrii de sindicat, o reducere a prețului combustibililor cu 10 bani/litru. Facilitatea 
va fi accesibilă prin intermediul unor carduri emise de firma în cauză. La ora actuală, SIP Județul Hunedoara a 
demarat procedura de obținere a acestor carduri. 

 
Activități curente 
Toate activitățile coordonate de SIP Județul Hunedoara (SIP Tour, CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara, 

Centrul de Resurse și Formare „Magister”) au revenit la un program normal. 
Începutul de an presupune, de asemenea, și o serie de activități administrative obligatorii, în curs de 

derulare:  
- inventarierea patrimoniului SIP Județul Hunedoara, precum și pentru casa de ajutor de reciproc și agenția 

de turism; 
- finalizarea situațiilor financiare pentru anul precedent;  
- evaluarea personalului propriu angajat; 
- stabilirea salariilor personalului propriu angajat pentru anul în curs, conform recentelor modificări 

legislative. 
 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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