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Către organizațiile sindicale afiliate 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare februarie 2018 

 
 

Stimați Colegi, 
 

În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai 
importante ce s-au derulat de la ultima informare transmisă (30.01.2018).  

Alte informații de natură profesională și/sau sindicală vor fi prezentate în ședințele grupelor sindicale și vor fi 
postate pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa www.siphd.ro.  
 

Consiliul Liderilor F.S.E. „Spiru Haret” – discuții cu conducerea Ministerului Educației Naționale (MEN) 
Ținând cont de o serie de evenimente petrecute în luna ianuarie, precum și de schimbarea ministrului 

educației, s-a solicitat conducerii  M.E.N. o întâlnire cu liderii F.S.E ”Spiru Haret”.  
Întâlnirea a avut loc marți, 20 februarie, la București. Din partea M.E.N. au participat dl. Valentin Popa – 

ministrul educației, Ariana Bucur – secretar de stat, Gigel Paraschiv – secretar de stat, Mihai Păunică – director 
general, George Ghelmez – director, Constantin Trăistaru – consilierul ministrului. 

Din partea Federației au participat aproximativ 60 de lideri sindicali, reprezentând toate organizațiile 
județene afiliate.  

Aspectele discutate în timpul întâlnirii sunt prezentate în materialul atașat.  
 
Comisia de dialog social de la nivelul Ministerului Educației Naționale – proiecte în discuție  
Proiectul de H.G. privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și 

pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019: pentru învățământul preuniversitar s-
au prevăzut același număr de locuri ca anul trecut, cu mențiunea că la categoria „pregătire practică" s-au alocat 
cu 1000 de locuri mai puțin, aceste locuri regăsindu-se însă la categoria „a doua șansă ". Reprezentanții MEN au 
precizat că anul acesta la pregătire practică au fost ocupate doar 50% din locuri (din 3000 de locuri alocate s-au 
ocupat doar 1500). 

Proiectul de metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar: de comun acord s-a luat decizia ca 
într-o clasă pregătitoare să nu fie înscriși mai mult de 30 de copii în situațiile de excepție (Legea Educației 
Naționale prevede că nu pot fi înscriși mai mult de 25 de copii, însă tot actul normativ dă posibilitatea, în situații 
speciale, inspectoratului școlar să aprobe mai multe locuri). 

Proiectul de Hotărâre privind completarea punctului 2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din 
învățământ și a punctului 3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare din ANEXA nr. I din Legea – 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. În urma discuțiilor, s-a stabilit ca acest punct de pe ordinea de zi să mai fie analizat într-o comisie 
tehnică.  

Situația colegiilor tehnice: există riscul ca unele dintre acestea să își piardă statutul de „colegiu" deoarece 
nu se pot îndeplini condițiile minime stabilite prin OMEN 3732/2013; s-a cerut reprezentanților MEN modificarea 
acestuia. 

 
Comisia de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului Județul Hunedoara 
Miercuri, 14 februarie 2018, a avut loc la sediul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara ședința 

Comisiei de Dialog Social, cu următoarea ordine de zi: 
1. Comasarea unor unități de învățământ prin hotărâri ale consiliilor locale; 
2. Analiza implicațiilor aplicării noilor prevederi ale Codului fiscal asupra angajaților din județul 

Hunedoara. 
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Întâlnirea efectivă a avut două părți, la prima dintre acestea participând, pe lângă membrii de drept, 

reprezentanți ai SIP Județul Hunedoara, ISJ Hunedoara, primari din 17 localități ale județului Hunedoara și 
directorii unităților de învățământ afectate de restructurare. 

După prezentarea propriilor puncte de vedere de către ISJ Hunedoara și SIP Județul Hunedoara cu privire 
la problemele care au condus la necesitatea medierii din partea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, 
probleme prezentate în materiale anterioare, prefectul județului Hunedoara a solicitat un punct de vedere din 
partea fiecărei administrații locale participante și a directorilor unităților de învățământ. 

Sintetic, discuțiile au relevat următoarele: 
1. ISJ Hunedoara a adus în discuție situațiile de desființare a unor structuri educative (18), motivațiile 

insistând pe „interesul superior al elevului”; nu s-au oferit informații privind impactul acestor măsuri; 
2. Ideea „interesului elevilor” a fost frecvent utilizată și de prefectul județului Hunedoara, domnul 

Fabius-Tiberiu Kiszely, deși în cursul discuțiilor a devenit evidentă o altă motivație: „ne dimensionăm 
pe ceea ce putem”; 

3. Pozițiile exprimate de primarii invitați sau de către directorii unităților de învățământ au oscilat între 
două extreme: unii ”au fost luați pe nepregătite”, în alte situații, vezi Sântămărie Orlea, propunerile 
de comasare au venit din partea comunității; 

4. SIP Județul Hunedoara a arătat că în pofida invocării „interesului superior al elevului”, măsurile 
„inițiate” nu au în realitate decât o justificare strict financiară, respectiv aceea a reducerii 
cheltuielilor, în multe cazuri, ele generând, din contră, dificultăți mai mari chiar elevilor al căror 
interes este invocat: trecerea din clase simultane în alte clase simultane, de dimensiuni mai mari, 
depășirea numărului maxim de educabili dintr-un colectiv etc.  

5. De asemenea, SIP Județul Hunedoara a atras atenția că astfel de întâlniri în care să fie discutate 
aspecte ale unor măsuri care afectează locurile de muncă și identificate cele mai bune soluții, trebuie 
să se realizeze înainte de adoptarea acestora și nu post-factum.  

La cea de a doua parte a ședinței au participat doar membrii Comisiei de Dialog Județean, SIP Județul 
Hunedoara fiind reprezentat de președinte. 

Sintetic, lăsând de o parte diferitele divagații de la tematica întâlnirii, s-au punctat următoarele aspecte: 
1. Reprezentantul SIP Județul Hunedoara a arătat că în ceea ce privește salariații din învățământ, noile 

prevederi fiscale nu au generat scăderi salariale, ci s-a asigurat creșterea anticipată, inclusiv în ceea ce 
privește salariul net (aproximativ 4%). 

2. Singura problemă existentă, pentru care se încearcă identificarea unei rezolvări, privește creșterea 
salarială preconizat pentru 1 martie 2018 (20%), la acest moment ea nefiind asigurată și pentru 
personalul nedidactic existent în sistemul educativ. 

3. În ceea ce privește ceilalți reprezentanți sindicali, aceștia au prezentat pe scurt problemele generate, 
în special situațiile în care angajatorii nu au asigurat creșterea salariului brut începând cu 1 ianuarie, 
situațiile în care nu au acordat creșteri efective, ci doar compensări (sperându-se o anulare a 
măsurilor fiscale) etc.  

4. S-a subliniat de asemenea nivelul scăzut al salariilor din mediul privat (de exemplu, există ingineri 
încadrați la salariul minim pe economie (1900 lei), în timp ce în educație un îngrijitor atinge un venit 
brut de 2400 lei) comparativ atât cu salariile din sistemul public, cât și cu (mai ales) cele oferite pe 
funcții similare în alte țări europene, în pofida rezultatelor bune obținute în România adesea de 
aceeași angajatori. 

 
Ședința cu directorii unităților de învățământ 
Joi, 22.02.2018, în sala „Spiru Haret” de la sediul ISJ Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu directorii 

unităților de învățământ din județul Hunedoara. 
Deschiderea ședinței de plen a fost realizată de către doamna inspector școlar general Maria Ștefănie. În 

partea de început a ședinței s-a dat cuvântul președintelui Consiliului Județean al Elevilor, Vlad Petrișor Sâncu, 
care a prezentat proiectele organizației pe care o conduce pentru acest an. 

În cadrul lucrărilor au fost parcurse următoarele aspecte: 
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Maria Ștefănie, inspector școlar general – precizări generale, ordinea de zi; 
Lavinia Ilina, inspector școlar general adjunct – Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul management, 
semestrul I, 2017-2018; 
Marta Mate, inspector școlar general adjunct – Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul curriculum și 
inspecție școlară, semestrul I, 2017-2018; Precizări privind examenele naționale; 
Mihaela Manolea, inspector școlar pentru managementul instituțional – precizări privind cele 20 de unități școlare 
din județul nostru ce vor fi supuse unei evaluări externe de către ARACIP; solicitare privind respectarea 
termenelor în predarea situațiilor; 
Maria Ștefănie, inspector școlar general: 
- precizări privind Consfătuirea inspectorilor școlari generali adjuncți și a inspectorilor pentru managementul 
resurselor umane din inspectoratele școlare județene, desfășurată la Deva; mulțumiri adresate unităților de 
învățământ care au acordat sprijin în organizare; 
- solicitare privind respectarea legislației școlare; 
- solicitări de propuneri legislative; 
- precizări privind sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea ISJ; solicitare de sprijin în editarea/redactarea unei 
monografii în acest sens; 
Paul Rusu, președinte SIP Hunedoara – aspecte discutate la întâlnirea cu conducerea MEN; puncte de vedere 
referitoare la cele discutate anterior; 
Maria Ștefănie, inspector școlar general: invitație de a urmări un film de prezentare al unei unități de învățământ 
liceal din China. 

Materialele suport: 
- Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul management, semestrul I, 2017-2018; 
- Raportul de activitate al ISJ Hunedoara, domeniul curriculum și inspecție școlară, semestrul I, 2017-2018;  
- Precizări privind examenele naționale. 

Materialele pot fi consultate pe site, în cadrul rubricilor DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU 
DIRECTORII. 
 

Convocarea Conferinței de alegeri a CAR (IFN) și a Conferinței Extraordinare SIP Hunedoara 
Comitetul de supraveghere al Casei de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din 

Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara, întrunit în ședința din data de 21 februarie a.c., convocă 
Conferința de Alegeri a organizației pentru data de miercuri, 28 martie 2018. Convocatorul și agenda de lucru sunt 
atașate prezentului material. 

Candidaturile pentru funcția de președinte și de membru al Comitetului de supraveghere se depun la 
secretariatul SIP Hunedoara / CAR (IFN) SIP Hunedoara din Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B, mansardă. 
Candidaturile trebuie să cuprindă, pe lângă cererea în acest sens, certificatul judiciar, certificatul fiscal și o copie 
de pe diploma de absolvire a studiilor superioare. 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 266/2006, persoanele care fac parte 
din Comitetul de Supraveghere, deci și președintele CAR, trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin 
următoarele condiții: 
a)  să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției; 
b)  să nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic; 
c)  să aibă studii superioare;  
d)  să aibă experiență într-un domeniu considerat relevant de Banca Națională a României. 

 
De asemenea, se va propune Biroului executiv al SIP Hunedoara, care se va reuni în ședința de miercuri, 

28 februarie 2018, să convoace și Conferința Extraordinară a SIP Hunedoara pentru validarea măsurii luate de 
Consiliul Liderilor în luna decembrie de modificare a cotizației de membru și modificarea Statutului în acest sens. 
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Procese - sume compensatorii pentru sporul de condiții vătămătoare și periculoase (spor ecran, spor 
condiții nocive și penibile, spor pentru bibliotecari) 

Procesul va cuprinde numai membrii de sindicat actuali, care au beneficiat de plata sporului pentru 
condiții vătămătoare și periculoase - spor ecran, spor condiții nocive și penibile, spor pentru bibliotecari până la 
data de 31.12.2009 și care se regăsesc în sentințele judecătorești ce au avut ca obiect acordarea acestui spor.  

În acest sens: 
1. identificați membrii de sindicat care au beneficiat de sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase 

(spor ecran, spor condiții nocive și penibile, spor pentru bibliotecari) și se regăsesc în sentințe; 
2. solicitați acestor persoane: 
-  să completeze „împuternicirea” (atașată), corespunzătoare sporului de care a beneficiat (spor ecran, 

spor condiții nocive și penibile, spor pentru bibliotecari); 
- să solicite unității eliberarea unei adeverințe conform modelului atașat sau o adeverință similară, 

corespunzătoare sporului de care a beneficiat (spor ecran, spor condiții nocive și penibile, spor pentru 
bibliotecari); 

- să descarce și să listeze sentința de pe site (rubrica: PROCESE / Sume compensatorii pentru sporul de 
condiții vătămătoare; 

3. pentru fiecare persoană reuniți documentele primite, cererea de chemare în judecată fiind formulată în 
numele fiecărei persoane. 

Modele ale documentelor menționate sunt postate la rubrica CONSULTAȚII JURIDICE / Sume 
compensatorii pentru sporul de condiții vătămătoare și periculoase (spor ecran, spor condiții nocive și penibile, 
spor pentru bibliotecari). 

 
Oferte turistice SIP Tour 
Agenția de turism a sindicatului, SIP TOUR, a pregătit ofertele pentru următoarea perioadă de timp: 

turism intern și extern, litoral și balneo-montane, excursii. În cadrul ofertelor sunt cuprinse hoteluri și pensiuni de 
la 2 stele la 5 stele, iar prețurile variază in funcție de clasificarea unității turistice, serviciile alese, perioada de 
timp, oferta standard sau ”înscrieri timpurii”. 

Drept urmare, în această perioadă se poate opta pentru petrecerea concediilor în orice stațiune de pe 
litoralul românesc și extern sau pentru efectuarea de tratament în stațiuni balneo-montane de la cele mai 
cunoscute: Băile Felix, Herculane, Sovata până la cele mai puțin cunoscute Albac, Bazna, Cavnic ... 

Având in vedere că în perioada următoare au loc activitățile din „Săptămâna altfel”, agenția SIP TOUR vă 
propune organizarea de excursii pentru diferite rute. Pentru organizarea acestora, SIP Tour vă asigură și suportul 
logistic necesar în întocmirea dosarului excursiei. 

Pentru vizualizarea ofertei, vă rugăm să accesați site-ul organizației (https://www/siphd.ro), rubrica 
„Turism” și apoi secțiunile din partea dreaptă a paginii. 

Vă stăm la dispoziție pentru orice explicații, întrebări, alte oferte și, de asemenea, se asigură consultanța 
turistică în perioada sejurului: telefon fix: 0254 211 642; mobil: 0769 019 852; e-mail: turism@siphd.ro 
 

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (30.01.2018) s-au desfășurat cinci 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. 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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