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Către organizațiile sindicale afiliate 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare februarie 2019 

 
 

Stimați colegi, 
 

În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai 
importante ce s-au derulat în luna februarie 2019. Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt postate 
pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa www.siphd.ro.  

 
I. 
Informare discuții MEN, MFP, MMJS 
Joi 31 ianuarie 2019, a avut loc, la Ministerul Educației Naționale (MEN), o întâlnire pe teme de salarizare. 
La întâlnire au participat reprezentanți ai MEN (doamna ministru Ecaterina Andronescu, domnul secretar de 

stat Gigel Paraschiv, domnul secretar de stat Ionel Florian Lixandru, domnul director general Mihai Păunică, domnul 
director George Ghelmez etc.), Ministerului Finanțelor Publice (doamna director general Anca Iordache), Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale (domnul director – direcția salarizare Ion Gibescu etc.) și ai federațiilor sindicale 
reprezentative din educație.  

Facem precizarea că ministrul educației a lansat invitații atât ministrului muncii, cât și ministrului finanțelor 
publice. Aceștia au trimis la discuții funcționari din cadrul celor două ministere, fără putere de decizie și fără mandat - 
fapt subliniat de reprezentanții federației noastre.  

Au fost puse în discuție o serie de probleme privind salarizarea personalului din învățământul preuniversitar, 
generate atât de Programul Edusal, cât și de legislația în vigoare. În acest sens, F.S.E. ,,SPIRU HARET" a depus adresa nr. 
55/30.01.2019 (înregistrată la M.E.N. cu nr. 8164/31.01.2019).  

Detalii privind punctele puse în discuție de reprezentanții noștri și răspunsurile primite sunt prezentate în 
materialul atașat și pe site. 

 
Discuții privind problemele colegilor din CJRAE 
Luni, 11.02.2019, începând cu orele 18, a avut loc o întâlnire între reprezentanți ai Ministerului Educației 

Naționale și reprezentanți ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență  Educațională (CJRAE).  
Din partea Ministerului Educației au fost prezenți doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației, domnul 

Lixandru Florin, secretar de stat, domnul Mihai Păunică, director general, alți reprezentanți. CJRAE au fost reprezentate 
de delegați din șapte județe ale țării. Din partea CJRAE  Hunedoara au participat  colegele noastre Nadia Iuga și Adela 
Zdrîncu. 

În cursul discuțiilor au fost abordate următoarele probleme: 
1. Acordarea sporului de uzură neuropsihică (10%) pentru personalul didactic de predare din CJRAE 
Reprezentanții CJRAE prezenți au susținut cu tărie faptul că, în conformitate cu prevederile legale, sunt 

personal de predare. Doamna ministru nu a fost pe deplin convinsă de acest lucru și a afirmat că Ministerul Muncii nu 
recunoaște, de fapt, personalul din CJRAE ca personal de predare. În legătură cu acordarea acestui spor, doamna 
ministru a afirmat că va analiza în continuare situația astfel încât ”să fie o soluție echitabilă pentru toată lumea”. 

2. Sporul de învățământ special (15%) pentru personalul didactic auxiliar  din CJRAE 
Răspunsul domnului secretar de stat, Florin Lixandru, a fost că se vor căuta soluții pentru modificarea 

programului EduSal. 
3. Plata indemnizației de ședință pentru membrii COSP 
Florin Lixandru - plata comisiei se va putea face prin contract de alte bunuri și servicii. 
4. Activitatea SEOSP pe perioada vacanței de vară 
Se suspendă activitatea deoarece nu pot fi plătite cadrele didactice în regim de plata cu ora. 
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5. Modificarea O MECTS 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 
centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională 

Au fost înaintate următoarele propuneri spre analiză comisiei din minister: 
- reducerea numărului de elevi pentru normarea unui consilier școlar; 
- normarea funcției de director adjunct al CJRAE; 
- definirea mai clară a statutul coordonatorului CJAP. 
Se așteaptă răspunsuri în acest sens. 
 
Ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul MEN – dispută federații sindicale - MEN 

 Comisia de Dialog Social de la nivelul MEN a fost convocată pentru data de 14 februarie 2019, 
ordinea de zi inițială fiind completată ulterior cu două noi acte administrative cu caracter normativ, fapt ce a 
creat nemulțumiri din partea federațiilor sindicale. 

În aprecierea Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, niciunul dintre cele șase proiecte 
înscrise pe ordinea de zi nu a fost discutat în prealabil cu reprezentanții federațiilor sindicale semnatare în 
cadrul unor comisii tehnice constituite la nivelul ministerului, obligație prevăzută expres de art. 4 alin. (2) din 
Contractul Colectiv de Muncă. 

Având în vedere acest lucru, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET" a solicitat retragerea 
tuturor proiectelor în cauză de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social din data de 14.02.2019, motivată 
atât de nerespectarea de către Minister a obligației de consultare a partenerilor de dialog, cât și de 
nelegalitatea unor prevederi din conținutul acestora, la care se adaugă aspecte care vizează lipsa de 
oportunitate și care generează efecte negative la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar. 

Detalii privind motivele pentru care proiectele în cauză sunt inacceptabile în forma propusă unilateral 
de minister sunt prezentate în articolele de pe site.  

 
Ședința Consiliului Liderilor FSE „Spiru Haret” – discuții cu ministrul educației 

 Joi, 14 februarie 2019, de-a lungul a aproape nouă ore, s-a desfășurat ședința Consiliului Liderilor FSE ”Spiru 
Haret”.  În prima parte a întâlnirii fiecare județ a prezentat problemele specifice cu care se confruntă (în special, 
aplicarea legii salarizării, efectele OUG 114/2019, planuri de școlarizare, încadrare, normare etc.).  

Timp de două ore, la întâlnire a participat și doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației, care a încercat 
să răspundă problemelor ridicate de liderii județeni. Modul de abordare a problemelor și răspunsurile oferite, inclusiv 
în ceea ce privește modul în care s-a derulat dialogul, au fost însă dezamăgitoare, mai ales având în vedere experiența 
anterioară și calitatea dialogului social purtat cu doamna ministru în celelalte mandate. 

O sinteză a problemelor identificate și discutate este prezentată în materialul anexat (Revendicări…). 
 

Întâlnirea personalului de conducere cu ministrul educației 
 Miercuri, 20 februarie 2019, a avut loc o întâlnire a personalului didactic de conducere (directori, directori 
adjuncți) cu doamna ministru Ecaterina Andronescu. În cadrul întâlnirii au fost ridicate probleme specifice acestor 
funcții, cu precădere în ceea ce privește salarizarea și încadrarea, dar și aspecte de funcționare a unităților de 
învățământ, inclusiv propunerea unor măsuri care, cel puțin în opinia susținătorilor lor, ar rezolva unele disfuncții. Din 
nefericire, la cele aproximativ cincizeci de probleme ridicate și măsuri propuse, doamna ministru nu a avut decât câteva 
răspunsuri, și acestea evazive, incomplete sau chiar nerealiste. 
 Detalii în ceea ce privește această întâlnire se regăsesc în materialul atașat și pe site-ul organizației. 
 

Întâlnirea conducerii MEN cu reprezentanții personalului didactic auxiliar și nedidactic 
Luni, 25 februarie 2019, începând cu orele 16:00, în organizarea FSE ”Spiru Haret”, s-a derulat la București 

întâlnirea reprezentanților personalului didactic auxiliar cu factori de decizie din Guvern.  
Din partea MEN au participat d-na Ecaterina Andronescu – ministrul educației, dl. Mihai Păunică – director 

general Direcția Buget Finanțe, dl. George Ghelmez - director Direcția Resurse Umane și Salarizare, iar din partea 
Ministerului Finanțelor Publice dl. Laurențiu Dodocioiu – director și dl. Crișan Petre - consilier superior  în cadrul 
Direcției Metodologie Contabilă Instituții Publice.  
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Din partea FSE ”Spiru Haret” au participat aproximativ 150 delegați din toată țara. SIP Hunedoara a fost 
reprezentat de d-na Cazacu Mihaela – administrator financiar la Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni și d-na Șchiopu 
Vasilica – administrator financiar la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani. 

Informații privind problemele ridicate și răspunsurile/soluțiile oferite, în materialul atașat. 
 
 II. 

Acumularea nemulțumirilor duce la acțiuni de protest 
În ultima perioadă de timp, modul în care Ministerul Educației Naționale înțelege să aplice prevederile 

legale în vigoare și să deruleze dialogul cu partenerii sociali a condus la acumularea unui mare număr de 
nemulțumiri în rândul tuturor categoriilor de personal din unitățile de învățământ preuniversitar. 
 Astfel, în prezent se află în plin proces de aplicare Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. În procesul de aplicare a legii menționate au apărut și o serie de disfuncții și inechități. 

În plus, în data de 30 noiembrie 2018 a fost semnat un Acord între Guvernul României și federațiile 
reprezentative din educație. Prin acest Acord, Guvernul României se angajează să adopte o serie de măsuri de 
natură să vină în sprijinul sistemului de învățământ și al salariaților. Unele dintre aceste măsuri sunt deja 
întârziate. 
 De asemenea, în cursul lunilor ianuarie și februarie 2019 au avut loc mai multe întâlniri cu conducerea 
Ministerului Educației Naționale pentru discutarea și rezolvarea problemelor punctuale ce țin de aplicarea actelor 
normative/documentelor menționate anterior. Concluziile tuturor acestor întâlniri sunt dezamăgitoare: la cele 
mai multe dintre întrebările/problemele prezentate, răspunsurile oferite au fost evazive, incomplete sau chiar 
nerealiste, fără soluții concrete, de imediată aplicabilitate. 
 Având în vedere toate aceste aspecte, marți, 26 februarie și miercuri, 27 februarie, vor avea loc acțiuni de 
protest în toate județele țării și în capitală. 

În județul Hunedoara, miercuri, 27 februarie, între orele 12:00-13:00, vom desfășura o acțiune de protest 
pe platoul din fața Instituției Prefectului Județul Hunedoara. 
 

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare ianuarie/30.01.2019) 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, pe prima pagină sau la rubrica DOCUMENTE MEN/ISJ/CCD – 
Ședințe CA al ISJ. 

 
 III. 

Ședința Biroului Executiv SIP Județul Hunedoara  
Miercuri, 30 ianuarie 2018, la sediul SIP Hunedoara, a avut loc ședința Biroului Executiv SIP Județul 

Hunedoara. La ședință au participat 12 din cei 13 lideri de zonă ai SIP Hunedoara.  
Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: 

- informare privind probleme profesionale și sindicale, fiind aduse în discuție îndeosebi problemele legate de 
aplicarea Legii 153/20177 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- prezentarea situațiilor financiare aferente lunilor noiembrie și decembrie 2018; 
- probleme organizatorice; 
- aprobarea ajutoarelor sociale; 
- probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. 

Materiale suport folosite în cadrul ședinței: 
- Informare ianuarie 2019; 
- Clarificări MMJS privind aplicarea Legii 153/2017 – salarizarea personalului bugetar; 
- Proiectul planului de școlarizare 2019-2020 (clasa a IX-a); 
- Recensământul membrilor de sindicat – centralizator; 
- Situația financiară - noiembrie 2018; 
- Situația financiară - decembrie 2018; 
- Situație statistică – decembrie 2018; 
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- Formular 230 ( redirecționarea a 2% din impozit). 
Toate materialele pot fi consultate/descărcate de pe prima pagină a site-ului nostru, la rubrica 

DOCUMENTE SIP/FSE - Materiale ședințe/conferințe SIP sau urmând link-ul: 
https://www.siphd.ro/index.php?ex=43&st=2757 
 

Precizări privind acordarea ajutoarelor sociale 
Sindicatul Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara acordă ajutoare sociale nerambursabile 

membrilor săi pentru următoarele situații: deces (decesul membrului de sindicat, decesul soțului/soției/copilului 
membrului de sindicat, decesul părinților membrului de sindicat); refacerea sănătății membrului de sindicat 
(afecțiuni grave, operații complexe, afecțiuni/operații cu grad de dificultate mediu, alte afecțiuni); refacerea 
sănătății unui membru al familiei membrului de sindicat (afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare pentru 
copiii cu vârsta până la 24 ani aflați în întreținere, afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare pentru soțul/soția 
membrului de sindicat, dacă nu are un loc de muncă); pensionarea membrului de sindicat. 

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, 
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 anual 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. 
 

Activități ”în actualitate” 
 În afara activităților curente (apărarea și promovarea intereselor membrilor, implicarea în rezolvarea 
problemelor punctuale sesizate de membrii, consiliere pe teme sindicale și profesionale, ședințe, deplasări …), 
sunt de actualitate: 
- organizarea pichetului de protest din fața Prefecturii pentru miercuri, 27 februarie; 
- ședințele de alegeri a liderilor grupelor sindicale – în derulare; 
- ”inventarierea” membrilor CAR, evidențierea fondului social și a dobânzilor acordate la acesta – în derulare; 
- arhivarea documentelor din anul 2018 de la compartimentele secretariat și juridic – în derulare; 
- pregătirea Conferinței Anuale a CAR (IFN) SIP Hunedoara – în derulare; 
- pregătirea Conferinței de Alegeri a SIP Hunedoara – în derulare. 

 
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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