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Nr. 881 / 18.06.2019 
Către toate grupele sindicale 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare iunie 2019 

 

Stimați colegi, 
 

Supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante ce s-au derulat în 
timpul trecut de la precedenta informare (14.05.2019). Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt 
postate pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa www.siphd.ro.  
 

Cifrele de școlarizare trimise către inspectorate vor conduce  la creșterea abandonului școlar 
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ consideră că Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 

4057/28.05.2019, privind repartizarea, pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, în 
anul școlar 2019-2020, va conduce la creșterea abandonului școlar.  

În județul Hunedoara, au fost tăiate patru clase de liceu tehnologic și s-a suplimentat numărul claselor de 
profesională cu două. În urma (numeroaselor) discuții cu doamna ministru Andronescu, s-au mai acordat două clase: 
una de profesională și una de liceu tehnologic. În concluzie, ca număr de clase, planul de școlarizare pentru anul viitor 
nu a suferit modificări. 

Mai multe detalii pe prima pagină a site-ului (https://www.siphd.ro) sau urmând link-ul: 
https://www.siphd.ro/index.php?ex=16&an=2019&st=3242 
 

Corectarea unor probleme privind salarizarea 
La începutul acestui an s-au semnalat o serie de ”anomalii” în ceea ce privește salarizarea unor categorii de 

personal. În urma discuțiilor/negocierilor ce au urmat cu reprezentanții Guvernului și ai Ministerului Educației s-au găsit 
soluții și a fost modificată Legea Cadru a salarizării. Aceste modificări au fost implementate în varianta programului de 
calcul al salariilor, EduSAL 2.26, variantă ce a apărut la începutul lunii iunie. Modificările aduse la versiunea 2.26 
constau în: acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază (aferent funcției de 
conducere, la nivelul lui decembrie 2018) directorilor/directorilor adjuncți, inspectorilor școlari generali/generali 
adjuncți, directorilor CCD precum și personalului didactic de predare indiferent de norma de predare/degrevare 
ocupată; acordarea sporului de învățământ special (15%) pentru personalul didactic și didactic auxiliar din 
CJRAE/CMBRAE; introducerea funcției de bucătar calificat G și bucătar calificat M. 
 În continuare se fac demersuri pentru acordarea sporul de suprasolicitare neuropsihică pentru inspectorii 
școlari/de specialitate și pentru personalul didactic auxiliar. Miercuri, 12 iunie, amendamentele respective au primit 
aviz favorabil de la Comisia de muncă din Camera Deputaților. Sperăm într-o evoluție favorabilă. 
 

Pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control 
La solicitarea mai multor colegi facem precizarea că pensionarea personalului didactic de predare, de 

conducere, de îndrumare și control se poate face și în timpul anului școlar. Detalii privind acest aspect, precum și 
modelele de cerere pot fi consultate pe prima pagină a site-ului nostru sau accesând link-urile:  
https://www.siphd.ro/index.php?ex=16&an=2019&st=3250 și  
https://www.siphd.ro/index.php?ex=2&st=2714  
 

Gradația de merit 2019 
Dosarele depuse pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2019, au fost deja evaluate de consiliile 

consultative ale fiecărei discipline. Urmează evaluarea acestora în comisia județeană de evaluare (11-28 iunie), 
afișarea primelor rezultate (5 iulie), contestații (8-19 iulie), afișarea rezultatelor finale (24 iulie). 

În acest an au fost depuse un număr de 79 de dosare pentru un număr de 91 gradații de merit alocate.  
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).  
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Acordarea voucherelor de vacanță în anul 2019 
Acțiunea de acordare a voucherelor de vacanță a intrat pe ultima linie dreaptă. Sumele necesare au fost 

virate unităților de învățământ, iar acestea contractează voucherele necesare cu companiile de specialitate. Există 
toate condițiile, ca până la finalul lunii iunie, voucherele să ajungă în posesia membrilor de sindicat 

Detalii ”juridice” privind acest subiect puteți consulta/descărca accesând rubrica LEGISLAȚIE/LEGISLAȚIE SALARIZARE - 
Indemnizația/Voucherele de vacanță (https://www.siphd.ro/index.php?ex=3&st=35). 
 

Plata dobânzilor 
Conform informațiilor primite de la I.S.J. Hunedoara, sumele necesare pentru plata dobânzilor au fost 

virate deja de minister. În prezent se fac ultimele calcule/verificări în unitățile de învățământ. Până la finalul lunii 
iunie se vor face verificări din partea I.S.J. Se estimează că plățile se vor face în luna iulie. 
 

Sărbătorirea zilei de 5 iunie 
Miercuri, 5 iunie 2019, Inspectoratul Școlar Județean (I.S.J.) Hunedoara, în parteneriat cu Sindicatul 

Învățământ Preuniversitar (S.I.P.) Județul Hunedoara, a organizat manifestarea denumită generic ”Omagiu 
dascălului hunedorean”. Activitățile  s-au desfășurat la sala ”Spiru Haret” de la I.S.J. Hunedoara și Casina Bachus în 
intervalul orar 11:00-15:00, cu participarea a aproximativ 150 de reprezentanți din toate unitățile de învățământ.  

Detalii pe prima pagină a site-ului, la adresa: https://www.siphd.ro/index.php?ex=16&an=2019&st=3247  
 

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare aprilie/14.05.2019) s-au desfășurat șapte 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). 
 

Conferința Județeană a S.I.P. Județul Hunedoara 
Miercuri, 29 mai, între orele 12:00 și 16:30, a avut loc la Deva, în sala ,,Spiru Haret'' a Inspectoratului 

Școlar Județean Hunedoara, Conferința de alegeri a Sindicatului Învățământ Preuniversitar (S.I.P.) Județul 
Hunedoara. Toate detaliile de la acest eveniment important în viața organizației pot fi studiate/descărcate 
urmând link-urile de mai jos: 
Articol: pe prima pagină a site-ului sau urmând link-ul https://www.siphd.ro/index.php?ex=16&an=2019&st=3244  
Materiale prezentate în cadrul Conferinței: pe site, la rubrica ”Documente SIP-Materiale ședințe/conferințe SIP” 
sau urmând link-ul https://www.siphd.ro/index.php?ex=43&st=2757  
Fotografii: pe site la rubrica ”Galeria foto”, pe contul de Facebook ”SIP Hunedoara” sau urmând link-ul  
https://www.siphd.ro/index.php?ex=12&an=2019&st=3249  
 

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: 
- organizarea ședințelor de final de an școlar la nivelul zonelor/grupelor sindicale; distribuirea materialelor 
informative; reactualizarea panourilor de afișaj sindical; 
- negocierea, în cadrul comisiilor paritare, a zilelor suplimentare de concediu pentru personalul didactic auxiliar și 
nedidactic; 
- participarea la toate etapele concursului pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2019; 
- participarea la etapele mobilității personalului care vor avea loc în vacanță (concurs național, titularizare, 
suplinire, detașări etc.); 
- asigurarea ”permanenței” la sediul SIP Hunedoara pentru perioada iulie-august. 
 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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