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Către toate grupele sindicale 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare mai 2019 

 
 

Stimați colegi, 
 

Supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante ce s-au derulat în 
timpul trecut de la precedenta informare (16.04.2019). Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt 
postate pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa www.siphd.ro.  

 
 Ședința Comisiei paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara 
 Miercuri, 08 mai 2019, s-a desfășurat ședința Comisiei paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara. 
 Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele: modul de desfășurare a manifestărilor dedicate zilei de 05 
iunie; modul de rezolvare a contestațiilor depuse la ultima etapă de mobilitate a personalului (transformarea 
contractelor de muncă pe perioadă determinată de 1 an în contracte de muncă pe durata viabilității postului); 
aprobarea numărului gradațiilor de merit pe categorii de personal și discipline de învățământ/specializări; 
defalcarea punctajului maxim și a grilelor de evaluare specifice. 
 Hotărârea Comisiei paritare este atașată prezentei informări sau poate fi consultată/descărcată accesând 
rubrica DOCUMENTE MEN/ISJ/CCD – Hotărârile Comisiei paritare (https://www.siphd.ro/index.php?ex=53&kd=78). 
 

Gradația de merit 2019 
În acest an procedura și criteriile de acordare a gradației de merit sunt stabilite prin Ordinul MEN nr. 3952 

din 24 aprilie 2019. 
 În cadrul Comisiei paritare de la nivelul ISJ au fot stabilite numărul de locuri pe categorii de personal și 
discipline de învățământ și au fost detaliate punctajele pentru subcriterii. 

Comentarii/noutăți: 
- În acest an MEN a stabilit prin intermediul Metodologiei nu numai criteriile generale, ci și subcriteriile. 
- Au fost stabilite și patru modele de fișe sintetice de (auto)evaluare, fișe care au stat la baza elaborării, în cadrul 
comisiei paritare, a celor 19 fișe de evaluare specifice fiecărei categorii de candidați. 
- De asemenea, Metodologia stabilește punctajele pentru criteriile generale, dar și pentru subcriterii. 

Toate detaliile privind gradația de merit, sesiunea 2019, pot fi consultate/descărcate accesând rubrica 
LEGISLAȚIE/LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 - Gradație de merit 2019 sau în cadrul rubricii ȘTIRI/ANUL 2019 - Luna mai: 
(https://www.siphd.ro/index.php?ex=16&an=2019&st=3231).  
 

Acordarea voucherelor de vacanță în anul 2019 
A fost publicat Ordinul ministrului educației naționale nr. 3956 din 2 mai 2019 privind stabilirea 

modalității de acordare a voucherelor de vacanță în anul 2019. 
Astfel, în acest an se acordă o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere de vacanță în 

cuantum de 1450 de lei/salariat, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu 
și/sau timpul de muncă. 

De aceste vouchere beneficiază inclusiv personalul încadrat în unități sau instituții și care a desfășurat 
activitate în anul 2019, indiferent de durata acestuia, inclusiv personalul pensionat sau detașat. 

În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă, la data acordării voucherelor de vacanță este 
suspendat sau a încetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanță numai în termen de maximum 30 de zile, 
de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. El va depune la instituția unde a lucrat o cerere, precum și dovada 
achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unității de învățământ. 
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În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanță sunt acordate de către 
angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligația de a depune la 
unitate/instituție o declarație în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcția de bază, precizează ordinul 
ministrului.  

Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanță depun o solicitare scrisă în acest sens la 
unitatea/instituția angajatoare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin. 

Alte detalii puteți consulta/descărca accesând rubrica LEGISLAȚIE/LEGISLAȚIE SALARIZARE - Indemnizația/Voucherele 
de vacanță (https://www.siphd.ro/index.php?ex=3&st=35). 
 

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare aprilie/16.04.2019) 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 (https://www.siphd.ro/index.php?ex=53&kd=18&an=2019). 
 

Biroul Executiv SIP Județul Hunedoara  
Miercuri, 17 aprilie 2019, a avut loc ședința Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara. Ședința s-a 

desfășurat la sediul organizației și au fost prezenți 11 dintre cei 13 lideri de zonă. 
Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins:  

-  Informare pe probleme profesionale și sindicale;  
-     Convocarea Conferinței de alegeri; probleme organizatorice; 
-  Situația financiară a S.I.P. Județul Hunedoara, SIP Tour, CAR (IFN) SIP Hunedoara;  
-  Situații statistice;  
-  Probleme diverse; 
-  Aprobări / hotărâri.  

Documentele/materialele prezentate în cadrul ședinței pot fi vizualizate/descărcate de pe site, rubrica 
DOCUMENTE SIP/FSE - Ședințe/Conferințe S.I.P. Hunedoara (http://siphd.ro/index.php?ex=43&st=2757). 

 
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.  

Materialele destinate acestei conferințe de alegeri pot fi consultate/descărcate de pe site-ul organizației. 
 

Activități „în actualitate” 
 În afara activităților curente (apărarea și promovarea intereselor membrilor, implicarea în rezolvarea 
problemelor punctuale sesizate, consiliere pe teme sindicale și profesionale, ședințe, deplasări etc.), sunt de 
actualitate: 
- participarea la toate etapele concursului pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2019; 
- participarea la etapele mobilității personalului – pretransfer;  
- 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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