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Informare probleme sindicale și profesionale

Mobilitatea personalului didactic de predare
- Prin OMEC nr. 5259/12.11.2019 a fost aprobată Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021;
- Metodologia reglementează: 

- condițiile de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar; 
- organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar; 
- angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din 
funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Toate detaliile pot fi consultate / descărcate pe pe site-ul https://siphd.ro , rubrica LEGISLAȚIE –
LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2.
Pentru a veni în sprijinul celor interesați, la rubrica menționată, vor fi postate separat Anexa 14 (modele
de cereri) și Anexa 19 (calendarul mobilității).
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Informare probleme sindicale și profesionale

Alte acte normative / proiecte de acte normative (1)
- Rectificarea bugetară (aproximativ 370 milioane lei) pentru plata diferențelor salariale cuvenite în

baza Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;

- Camera Deputaților, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat tacit (proiecte care au termenul 
de dezbatere depășit și se consideră adoptate), 14 inițiative legislative, printre care și proiecte de lege 
care se referă la modificarea Legii educației naționale: 
- proiectul de lege care prevede că anul școlar începe în prima zi lucrătoare a lunii septembrie; 
- proiectul care prevede posibilitatea cadrelor didactice specializate pentru cultura romani de a 

accede la posturile de inspectori școlari, fără îndeplinirea condiţiilor impuse pentru ocuparea 
acestor categorii de posturi; 

- proiectul de lege care se referă la emiterea de către minister a unor tichete pentru preșcolarii și 
elevii de până în clasa a IV-a, din învățământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tipul 
„Școala după școală” (400 lei lunar/copil). 

Proiectele adoptate tacit de Camera Deputaților urmează să intre în dezbaterea Senatului, care este for 
decizional în cazul acestor acte normative.
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Informare probleme sindicale și profesionale

Alte acte normative / proiecte de acte normative (2)
O altă inițiativă legislativă, care va completa Legea educaței naționale, se află în dezbatere în Camera 
Deputatilor și se referă la o serie de facilități pentru cadrele didactice:
- o indemnizație de instalare în valoare de 3 salarii medii brute pe economie, cu condiția de a preda pe 

post sau la catedră în mediul rural cel puțin 5 ani școlari efectivi;
- o indemnizație în cuantum de 6 salarii medii brute pe economie, din fonduri alocate de la bugetul de 

stat, prin bugetul ministerului educației cadrelor didactice cu o vechime efectivă în învățământ mai 
mare de 30 de ani la data încetării contractului individual de muncă în vederea pensionării pentru 
limita de vârstă;

- cursuri de perfecționare gratuite și materiale didactice necesare pregătirii lor;
- asistență medicală gratuită pentru examinările medicale periodice prevăzute de legislația în vigoare, 

de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, precum și de măsuri active de prevenire a 
îmbolnăvirilor profesionale.

Dacă proiectul va fi adoptat de Camera Deputaţilor, acesta urmează să intre în dezbaterea Senatului, 
care este for decizional în cazul acestor acte normative.
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Informare probleme sindicale și profesionale

Debirocratizarea
- Proiect al M.E.C. pentru debirocratizarea activității didactice - „Tăiem hârtiile”;
- Site dedicat, cu posibilitatea transmiterii de propuneri: https://www.debirocratizare.edu.ro/;
- Calendar al acțiunilor:

29 noiembrie - termenul până la care Grupul de lucru va realiza instrumentele de consultare publică; 
30 noiembrie -13 decembrie - consultarea publică a cadrelor didactice din sistem;
14-20 decembrie - elaborarea Raportului de propuneri de debirocratizare a activității didactice;

- Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar curent, se va porni implementarea măsurilor propuse 
de Grupul operativ de „tăiat hârtii”;

- Măsurile care nu necesită modificări legislative vor fi operate imediat, iar pentru celelalte se vor face 
demersurile necesare.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” centralizează propuneri primite din teritoriu, iar în 
cursul săptămânii viitoare se va finaliza materialul ce va fi prezentat Ministerului Educației și Cercetării.
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C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara

Casa de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul 
Preuniversitar (C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara este constituită din peste 2500 membri, 
salariați din învățământul hunedorean.
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ATENȚIE: 
Facilitatea de completare/constituire a fondului social din împrumut nu se mai acordă:

- membrilor care au utilizat fondul social la un moment dat pentru compensarea unui 
împrumut;

- membrilor care au retras parțial fondul social;
- membrilor care s-au retras la un moment dat din C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul 

Hunedoara
- nemembrilor de sindicat.

În situația reînscrierii în C.A.R. (S.I.P.) Județul Hunedoara se plătește o taxă de reînscriere în 
cuantum de 50 lei/reînscriere.



DEVA – 04.12.2019

S.I.P. TOUR

Este agenția de turism intermediară  înființată și având ca unic asociat S.I.P. Județul 
Hunedoara. 
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NOUTĂȚI: 
Începând cu luna noiembrie 2019, agenția SIP TOUR a încheiat un contract de colaborare cu 
o firmă de transport care operează în zona Valea Jiului. 
Prin acest nou contract încercăm să venim în sprijinul colegilor noștri care doresc să 
organizeze excursii și din zona Văii Jiului.
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Informare privind asigurarea colectivă a membrilor de sindicat

Program social S.I.P. Județul Hunedoara

Nr. crt. Felul ajutorului Nr. cazuri Suma achitată
1. Întreținere sănătate membru sindicat (400-800 lei) 164 112.800
2. Deces membru sindicat (500 lei) 8 4.000
3. Deces soț/soție/copil (500 lei) 16 4.800
4. Deces părinte (500 lei) 141 28.600

TOTAL 329 150.200
5. Pensionare membru sindicat (500 lei) 75 41.600
6. Naștere copil membru sindicat (500 lei) 6 3.000
7. Întreținere sănătate soț/soție/copil (400 lei) 25 10.800
8. Cazuri speciale 7 7.800

TOTAL 113 63.200

Programul social derulat în prezent de S.I.P. Județul Hunedoara presupune alocarea următoarelor 
ajutoare sociale:
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Informare privind asigurarea colectivă a membrilor de sindicat

Oferta Groupama
Spitalizare din orice cauză (minim 3 zile consecutive)……………………………………...................... 40 lei/zi x 30 zile
Intervenții chirurgicale din orice cauză …………….......………………………………….…………. max. 5.000 lei
Boli grave …………...............……………………………………………………………………………………………… 5.000 lei
Incapacitate temporară de muncă din orice cauză (CM)………………...................………………….. 40 lei/zi x 30 zile
Arsuri …………….....……………………………………………………………………………………….…………. max. 5.000 lei
Fracturi ……………......………………………………………………………………………………………………. max. 5.000 lei
Cheltuieli medicale din orice cauză ……………………….......………………………………………… max. 1.000 lei
- analize medicale, inclusiv diagnosticare radiologică și sonografică, cu recomandare de la medicul specialist;
- ochelari în limita a 500 lei/an la prima diagnosticare sau la schimbarea dioptriilor;
- tratament dentar de urgență datorat unui accident sau pentru îndepărtarea durerilor acute, inclusiv radiografie dentară, dacă este 

recomandată de medic, în limita a 450 lei/an;
- asistență medicală reprezentând: medicamentele și materialele sanitare prescrise de medic, materiale medicale ajutătoare (orteze, 

corsete, ghips);
Invaliditate permanentă parțială sau totală din orice cauză …………………...…………. max. 10.000 lei
Deces din orice cauză …………………………………………………………………………………..............…… 10.000 lei
Deces din orice cauză pentru dependenții membrilor de sindicat .........................……………. 500 lei
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Informare privind asigurarea colectivă a membrilor de sindicat

Oferta Groupama
Procedura care ar trebui urmată:
- Membrul de sindicat va completa Formularul de avizare + documentele specifice evenimentului conform 

Anexei Formularului;
- La actele necesare va adăuga o adeverință din partea S.I.P. Județul Hunedoara care atestă calitatea de 

membru de sindicat;
- Toate actele se trimit pe adresele de e-mail dedicate;
- Groupama analizează dosarul și trimite banii în contul indicat în Formularul de avizare în maxim 30 de zile 

de la depunerea tuturor documentelor.

Notă: Despăgubirile se cumulează, nu se exclud una pe cealaltă.
Exemplu: în cazul unei boli grave care a necesitat și intervenție chirurgicală, cheltuieli medicale, spitalizare și 
concediu medical, membrul S.I.P. Județul Hunedoara va beneficia de sumele asigurate cumulat pentru toate  
aceste situații.

CONSILIUL LIDERILOR



DEVA – 04.12.2019

Proces drepturi salariale

Scop
- chemare în judecată având ca obiect calculul și plata diferențelor salariale rezultate din aplicarea 

drepturilor salariale la salariul de bază aflat în plată, începând cu data de 01.09.2017 și obținerea 
acestor drepturi.

Subiecți
- Procesul va cuprinde numai membrii de sindicat actuali (personal didactic de predare și didactic 

auxiliar).

Obiect
- membrii de sindicat care au beneficiat/ beneficiază  de următoarele drepturi salariale:

- dirigenția (profesori diriginți, învăţători, educatoare);
- gradația de merit;
- activitatea desfășurată în învățământul special,  special integrat și CJRAE;
- predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe de preșcolari;
- activitatea de control financiar preventiv.
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Proces drepturi salariale

Procedura
1. Liderul de zonă/liderul de sindicat informează membrii de sindicat care se încadrează în condițiile 

mai sus menționate și pun la dispoziție modelele de documente (adeverință și împuternicire).

2. Liderul de zonă/liderul de sindicat solicită membrilor de sindicat care se încadrează în condițiile 
enumerate:
a) să completeze documentul „ÎMPUTERNICIRE” (atașat);
b) să solicite unității eliberarea unei adeverințe conform modelului („ADEVERINȚĂ”) atașat sau o 

adeverință similară; 
persoanele care au lucrat/lucrează în mai multe unități de învățământ vor prezenta adeverințe 
din fiecare unitate;

c) să anexeze documente privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
d) să predea documentele completate (în folie de plastic) liderului grupei sindicale.

ATENȚIE: documentele se completează citeț, cu litere de tipar, fără tăieturi sau ștersături –
nerespectarea acestor cerințe presupune refacerea documentelor.
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Proces drepturi salariale

Procedura
3. Liderul grupei sindicale va centraliza documentele și le va preda la sediul organizației sindicale 

județene, în luna ianuarie 2020, în baza unei programări prealabile.

Modele ale documentelor menționate sunt postate pe site-ul organizației (https://siphd.ro) la rubrica
CONSULTAȚII JURIDICE. 
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Probleme organizatorice

Panourile de afișaj S.I.P. Județul Hunedoara

Sediul S.I.P. Județul Hunedoara
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Probleme organizatorice

Panourile de afișaj S.I.P. Județul Hunedoara

Școala Gimnazială nr. 1 Hunedoara
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Probleme organizatorice

Panourile de afișaj S.I.P. Județul Hunedoara

Liceul Teoretic „Ion Constantin 
Brătianu” Hațeg
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Probleme diverse

Discuții

Dezbateri

15.30-17.30 
Masa de prânz – restaurant „Casina”



BIROUL EXECUTIV
S.I.P. JUDEȚUL HUNEDOARA
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Refacerea sănătății membrului de sindicat
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Simedrea Loredana 
Cristina

C.J.R.A.E. Hunedoara afecțiuni 
grave

800

2. Lobonț Carmen Liliana Grădinița PP nr. 2 Deva alte 
afecțiuni

400 analize actuale legate de
chirurgie 2016

3. Ștefan Valentin Școala Gimnazială nr. 1 
Hunedoara

afecțiuni 
medii

600 excizie pterigion
(chirurgie la ochi)
12 zile CM
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Refacerea sănătate membru familie
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Nedelcu Cornelia S.I.P. Județul 
Hunedoara

copil 
întreținere

400
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Ajutor naștere
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Simina Ramona Maria Școala Gimnazială 
Luncoiu de Jos

naștere 500
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Deces membru de sindicat
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Gergely Ion
(cerere Gergely Mirela)

Școala Gimnazială „A. 
Mureșanu”
METRO Deva

deces 
membru

500
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Deces soț/soție/copil
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Costa Adelia Marcela Școala Gimnazială „A. 
Șaguna” Deva

deces soț 500
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Deces părinte
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Glăvan Angela Viorela Liceul cu Program 
Sportiv „Cetate” Deva

deces 
părinte

500

2. Paven Ancuța Elena Liceul Tehnologic 
„Grigore Moisil” Deva

deces 
părinte

500
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Pensionări
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Soloi Carmen Eugenia Școala Gimnazială „A. 
Densușianu” Hațeg

pensionare 500

2. Gornic Dorina Letiția Școala Gimnazială 
Vața de Jos

pensionare 500

3. Duca Nicolina Liceul cu Program 
Sportiv „Cetate” Deva

pensionare 500
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Aprobarea ajutoarelor sociale

Situații speciale/în așteptare
Nr. 
crt. Numele și prenumele Unitatea de 

învățământ
Ajutor 
propus Cuantum Aprobare / Observații

1. Curtean Adinel Școala Gimnazială 
Sarmizegetusa

Ajutor pentru tată
Internare 17.09-23.09
(afecțiuni inimă)
Declarație pe proprie 
răspundere privind 
aflarea în întreținere
S-a cerut anchetă socială

2. Medrihan Elena C.J.R.A.E. HUnedoara pensionare 500 Lipsă decizie

3. Bedea Titiana Daniela Liceul Teoretic „Teglas
Gabor” Deva

Afecțiuni 
grave

600 Chirurgie laparoscopică
Se amână ianuarie (a mai 
primit un ajutor în acest 
an)
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