
 
 
 
                SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
           JUDEŢUL HUNEDOARA 
    
 

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

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350; E-mail: sip@siphd.ro; http: //www.siphd.ro 

 
Nr. 560 / 16.04.2019 

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

 
 
 

Stimați colegi, 
 

Supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante ce s-au derulat în 
timpul trecut de la precedenta informare (26.03.2019). 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. 
Ordonanța de urgență nr. 23/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul educației 
Executivul a aprobat în ședința de Guvern de miercuri, 3 aprilie, Ordonanța de urgență pentru modificarea 

și completarea unor acte normative din domeniul educației, nr. 23/2019.  
Acest act normativ soluționează, în primul rând, situația creată ca urmare a declarării, prin Decizia Curții 

Constituționale nr. 528/2018, la cererea Președintelui României, drept neconstituționale prevederile art. 253 alin. 
(1) din Legea nr. 1/2011, ce permiteau titularizarea în sistemul de învățământ a cadrelor didactice care au obținut 
minimum nota șapte la concursul de titularizare în ultimii opt ani, în etapa de mobilitate a personalului didactic.  

Prevederile acestei ordonanțe de urgență permit consiliului de administrație al unității de învățământ 
modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract de muncă pe 
durata de viabilitate a postului, pentru cadre didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de 
definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media cel puțin șapte.  

Modul de aplicare al noilor prevederi a fost clarificat prin O.M.E.N. nr. 3886/2019 pentru modificarea și 
completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare, inclusiv în ceea ce privește 
calendarul acestei etape de mobilitate.  

Totodată, ordonanța reglementează situația unităților de învățământ și a componentelor organizatorice 
înființate fără parcurgerea etapelor acreditării precum și a furnizorilor de educație care au depășit termenul de 
depunere a cererii de acreditare și care, după evaluarea de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Preuniversitar, îndeplinesc condițiile de acreditare.  

De asemenea, ordonanța mai sus-menționată prevede cadrul legal pentru plata dobânzilor generate în 
urma hotărârilor judecătorești rămase definitive. 

Textele OUG nr. 23/2019 și al O.M.E.N. nr. 3886/2019 pot fi consultate și descărcate de pe site-ul 
organizației. 

 
Modificări ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale 
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 252 din data de 2 aprilie 2019, a fost publicată Legea nr. 

56/2019 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011.  

Legea nr. 56/2019 a adus următoarele modificări:  
-  învățământul general obligatoriu va cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai 

învățământului secundar superior. Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar 
devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa 
mică până în anul 2030;  

-  frecventarea învățământului obligatoriu poate înceta la forma cu frecvență la 18 ani.  
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Prin Legea nr. 57/2019 au fost introduse o serie de modificări referitor la liceele tehnologice cu profil 
preponderent agricol. De asemenea, se introduce posibilitatea înființării de unități de învățământ cu predare în 
limbile minorităților naționale de către autorități ale administrației publice locale sau județene, cultele 
recunoscute de lege, persoane juridice de drept privat. 
 

Proiect de lege privind aprobarea OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

În dezbaterea Parlamentului se află proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 41/2018, cea care la 
momentul adoptării sale corecta și completa o serie de aspecte privind salarizarea. În cadrul textului legii 
menționate, au fost aduse și alte amendamente textului inițial, unele dintre acestea cu scopul de a completa și 
unele prevederi în ceea ce privește educația. Concret, este vorba de introducerea unor noi puncte care prevăd: 
- acordarea unei majorări de 15% pentru personalul didactic din centrele județene de resurse și asistență 

educațională (simplu, este vorba de sporul pentru învățământ special primit pentru o vreme și sistat după 
aceea); 

- acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% pentru personalul didactic de conducere (inspector 
școlar general, inspector școlar general adjunct, director CCD, inspector școlar de specialitate, inspector școlar, 
director unitate de învățământ, director adjunct unitate de învățământ). 

 
Plata personalului din diferitele comisii de concurs 
În data de 03.04.2019 a fost emis O.M.E.N. nr. 3856/2019 prin care s-au aprobat normele de plată a 

personalului din cadrul diferitelor comisii de concurs.  
Astfel, ordinul stabilește normele de plată pentru comisiile desemnate:  

-  în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate din 
învățământul preuniversitar;  

-  la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019,  
-  pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat 

și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, 
pentru anul școlar 2019-2020,  

-  la evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de 
absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile 
anului 2019.  

În urma negocierilor cu federațiile sindicale, sumele au crescut cu aproximativ 3% față de proiectul 
inițial. Față de anul trecut sumele au crescut cu 9% , dar apreciem că remunerațiile sunt în continuare mici și nu 
reflectă importanța și complexitatea activității desfășurate.  
 

Ședințe de lucru F.S.E. „Spiru Haret” – Ministerul Educației Naționale 
Miercuri, 10 aprilie 2019, au avut loc la Ministerul Educației Naționale ședințele Comisiei de negociere a 

Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P) 
și Comisiei de Dialog Social.  

În cadrul primei ședințe, s-au finalizat negocierile privind C.C.M.U.N.S.A.I.P., reprezentanții Ministerului 
Educației Naționale acceptând majoritatea propunerilor sindicale. Contractul a fost semnat în cursul zilei de joi, 
11 aprilie 2019, fiind trimis spre publicare la Monitorul Oficial. 

Pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social s-au aflat două proiecte de ordine - O.M.E.N. pentru 
aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul 
preuniversitar de stat în sesiunea 2019 și Ordin comun MEN - MMJS privind aprobarea instrucțiunilor specifice de 
acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă - ambele avizate favorabil.  

La punctul Diverse, reprezentanții federației noastre au ridicat următoarele probleme:  
1.  Nota MEN nr. 29400/2019 (referitoare la desfășurarea de activități remediale) a fost interpretată în mod 

abuziv de unele inspectorate școlare, în sensul majorării normei didactice de predare-învățare-evaluare a 
cadrelor didactice.  
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 Reprezentanții ministerului au precizat că activitățile remediale se desfășoară numai acolo unde este cazul, 
conform hotărârilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ, și nu presupun în nici un caz 
mărirea normei didactice de predare-învățare-evaluare; sunt activități care se derulează în cadrul normei de 
muncă de 40 de ore/săptămână.  

2.  Discutarea și emiterea Ordinului ministrului educației naționale pentru stabilirea modalității de acordare a 
voucherelor de vacanță - la acest moment se cer sume din teritoriu, dar unitățile nu știu ce să raporteze.  
Am primit asigurări că se va da curs solicitării noastre în cel mai scurt termen; trebuie însă clarificată perioada 
avută în vedere (noi considerăm că aceasta este 01.12.2018-31.12.2019, în timp ce domnul director general 
Mihai Păunică are în vedere doar intervalul 01.01.2019-31.12.2019; se vor solicita lămuriri în acest sens 
Ministerului Turismului).  

3.  Problemele apărute după întâlnirea de la Sinaia cu inspectorii școlari generali, referitoare la modalitatea de 
calcul a sumelor rezultate din hotărârile judecătorești având ca obiect diferențe de drepturi.  
Reprezentanții MEN au precizat că se vor plăti hotărârile judecătorești/tranșele scadente la 31 decembrie 2018 
și tranșa aferentă anului 2019. 

 
Plata diferențelor salariale 2019 

  Luni, 8 aprilie 2019, a avut loc la Guvern o întâlnire între reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și 
cei ai federațiilor reprezentative din educație, întâlnire la care s-au clarificat aspectele legate de plata diferențelor 
și a altor drepturi de natură salarială.  
 Conform celor declarate de dl. ministru Teodorovici Eugen Orlando și d-na secretar de stat Pescaru 
Daniela, se vor respecta termenele comunicate la întâlnirea anterioară, din 22 martie.  
1. Astfel, în această lună se vor achita toate diferențele salariale pentru toate hotărârile judecătorești 

restante precum și cele scadente în 2019.  
 În județul nostru este vorba următoarele spețe:  
 - diferențe salariale pentru anul 2009, 2010, 2011 pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar.  
 Pentru celelalte spețe aflate în diferite stadii de plată se va respecta plata eșalonată pe cinci ani. În această 

categorie se află următoarele tipuri de hotărâri judecătorești:  
 - sume compensatorii pentru perioada 2013-2016 și ulterior 2016-2018 pentru sporul de condiții de muncă 

(spor ecran, spor bibliotecari, spor penibilitate) pentru profesori informatică, informaticieni, directori, 
secretari, contabili, bibliotecari, îngrijitori etc.;  

 - indemnizația de conducere pentru perioada 2014-2016 pentru contabili șefi; 
 - diferențe salariale pentru perioada 2016-2017 pentru secretarii șefi și contabilii șefi;  
 - diferențe salariale pentru personalul didactic care asigură predarea simultană în învățământul preșcolar;  
 - sume compensatorii pentru titlul științific de doctor (personal didactic de predare);  
 - alte spețe.  
2.  În luna mai se vor putea face demersurile pentru achiziționarea voucherelor de vacanță. Pentru voucherele de 

vacanță de anul trecut, nefolosite, se intenționează prelungirea termenului de valabilitate, dar vor putea fi 
folosite doar în extrasezon.  

3.  În luna iunie se vor putea plăti dobânzile la diferențele salariale din perioada octombrie 2008 - mai 2011. 
 
 II. 

Ședința ISJ Hunedoara cu directorii unităților de învățământ 
Joi, 4 aprilie 2019, în sala „Spiru Haret” de la sediul ISJ Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu directorii 

unităților de învățământ din județul Hunedoara. La această ședință au participat și consilierii educativi din 
unitățile școlare.  

Ordinea de zi a ședinței a cuprins:  
1.  Proiectul comun I.P.J. Hunedoara - I.S.J. Hunedoara, numit „POLIȚIȘTII ȘI DIRIGINȚII PREVIN DELICVENȚA 

JUVENILĂ”;  
2.  Analiza rezultatelor la simulările naționale ale examenelor de evaluare națională și bacalaureat, 2019;  
3.  Prezentarea unor aspecte din Raportul de audit intern;  
4.  Măsuri de ameliorare a aspectelor constatate în urma controalelor Curții de conturi;  

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 232350; E-mail: sip@siphd.ro; http: //www.siphd.ro 

5.  Precizări referitoare la completarea aplicației electronice SIIIR;  
6.  Prezentarea viziunii sistemice a Ministerului Educației Naționale „Educația ne unește”;  
7.  Informare privind unitățile de învățământ de stat propuse de ARACIP pentru evaluare externă periodică în 

primul semestru al anului 2019;  
8.  Diverse.  

Din partea S.I.P. Județul Hunedoara a participat președintele organizației, care a adus în discuție aspecte 
privind plata diferențelor salariale, a dobânzilor și acordarea voucherelor de vacanță, precum și o serie de 
modificări legislative.  

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

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare martie/26.03.2019) s-au desfășurat patru 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. 

Consiliul Liderilor și Biroul Executiv SIP Județul Hunedoara  
Miercuri, 27 martie 2019, a avut loc ședința Consiliului Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara. Ședința s-a 

desfășurat în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul ISJ Hunedoara. Au participat 151 de lideri ai grupelor sindicale din 
unitățile de învățământ din județul Hunedoara. Conform Statutului propriu, Consiliul Liderilor cuprinde toți liderii 
grupelor sindicale din unitățile de învățământ din județul Hunedoara, iar ședințele se desfășoară o dată la trei luni.  

Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins:  
-  Informare pe probleme profesionale și sindicale;  
-  Informare privind site-ul organizației (acces, siguranță și conținut);  
-  Situația financiară S.I.P. Județul Hunedoara, SIP Tour, CAR (IFN) SIP Hunedoara;  
-  Situații statistice;  
-  Probleme diverse;  
-  Dezbateri;  
-  Aprobări / hotărâri.  

Materiale prezentate: Informare; Situații statistice privind structura, liderii, numărul de membri, predarea 
unor materiale etc.; Situația financiară S.I.P. Județul Hunedoara, SIP Tour și CAR.  

În continuare s-a desfășurat ședința Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara. Conform Statutului 
propriu, Biroul Executiv cuprinde liderii organizațiilor constituite la nivelul zonelor județului Hunedoara (13), fiind 
prezidat de Președintele S.I.P. Județul Hunedoara, iar ședințele se desfășoară lunar.  

Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins:  
-  Aprobarea ajutoarelor sociale;  
-  Probleme diverse.  

Documentele/materialele prezentate în cadrul ședințelor menționate pot fi vizualizate/descărcate de pe 
site, rubrica DOCUMENTE SIP/FSE - Ședințe/Conferințe S.I.P. Hunedoara. 
 

Conferința Anuală a CAR (IFN) SIP Hunedoara 
Miercuri, 27 martie 2019, a avut loc în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul ISJ Hunedoara, Conferința anuală a 

CAR (IFN) SIP Hunedoara. Au participat 151 de delegați din toate grupele sindicale constituite în unitățile de 
învățământ din județ.  

Conferința CAR (IFN) SIP Hunedoara a avut pe ordinea de zi următoarele:  
-  Raportul Comitetului de supraveghere;  
-  Raportul financiar contabil; bilanțul;  
-  Raportul Comisiei de cenzori;  
-  Propunere de modificare a Statutului CAR (IFN) SIP HUNEDOARA;  
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-  Propunere de reducere a ratei dobânzii la împrumuturile tradiționale cu dobândă bonificată (pentru membrii 
de sindicat) de la 4% la 3,5%;  

-  Propunere de reducere a ratei dobânzii la împrumuturile rapide acordate membrilor de sindicat de la 2% la 1 
%/lună;  

-  Propunere pentru trecerea unor sume de la categoria ,,debitori'' la categoria ,,pierderi'' și compensarea 
acestora din fondul de risc, în cazul în care au fost epuizate toate căile de recuperare;  

-  Propunere pentru trecerea unor sume de la categoria ,,creditori'' la categoria ,,venituri'';  
-  Validarea Comitetului de supraveghere;  
-  Dezbateri;  
-  Aprobări / hotărâri.  

În cadrul Conferinței s-au luat o serie de hotărâri, după cum urmează:  
-  aprobarea rapoartelor de activitate și descărcarea de gestiune pentru anul 2018;  
-  aprobarea modificării Statutului CAR (IFN) SIP HUNEDOARA;  
-  aprobarea reducerii ratei dobânzii la împrumuturile tradiționale cu dobândă bonificată (pentru membrii de 

sindicat) la 3,5%;  
-  aprobarea reducerii ratei dobânzii la împrumuturile rapide pentru membrii de sindicat la 1%/lună;  
-  aprobarea trecerii unor sume de la categoria ,,debitori'' la categoria ,,pierderi'' și compensarea acestora din 

fondul de risc fiind epuizate toate căile de recuperare;  
-  aprobarea trecerii unor sume de la categoria ,,creditori'' la categoria ,,venituri'';  
-  validarea Comitetului de supraveghere.  

Toate materialele puse în discuție și aprobate în cadrul Conferinței pot fi consultate pe site-ul organizației, 
rubrica CAR/Conferința anuală a CAR (IFN) SIP Hunedoara. 

 
Conferința Județeană a S.I.P. Județul Hunedoara 
Consiliul Liderilor Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară 

din data de 27 martie 2019, în conformitate cu prevederile statutare, a convocat Conferința Județeană a 
Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara pentru data de miercuri, 29 mai 2019, ora 12:00, la sala 
„Spiru Haret” de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, din Deva, strada Gheorghe Barițiu nr. 2. 

Lucrările Conferinței Județene se vor desfășura în conformitate cu Statutul S.I.P. Județul Hunedoara și 
Regulamentul de desfășurare - anexă la Statut. În cadrul Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara vor fi 
dezbătute și supuse spre aprobare, în cadrul ședinței din data de 17.04.2019, materialele destinate acestei 
conferințe de alegeri.  

Ulterior acestei date, ele vor putea fi consultate/descărcate de pe site-ul organizației. 
 

Agenția de turism SIP TOUR 
SIP Tour vă oferă toată gama de servicii turistice, atât pe plan intern, cât și pe plan extern: organizarea 

vacanțelor, excursiilor, taberelor, rezervări de bilete și, implicit, asigură consilierea turistică de orice tip. SIP Tour 
valorifică și voucherele de vacanță. 
 

Centrul de formare „Magister” 
Prin O.M.E.N. nr. 3861/04.04.2019 a fost obținută acreditarea pentru un nou program de formare 

continuă, „Întotdeauna caracterul”, iar în prezent se realizează pregătirile necesare pentru derularea acestuia. 
 

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. 
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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. Termenul s-a prelungit până la finalul lunii mai. 
 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 etc.), 
sunt de actualitate: 
- ședințele de alegeri a liderilor organizațiilor de zonă – în derulare; 
- pregătirea Conferinței Județene a S.I.P. Județul Hunedoara – în derulare etc. 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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