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Nr. 1675/19.11.2019 

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

 
 

Stimați Colegi, 
 

 
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră principalele evenimente sindicale și/sau profesionale 

derulate de la precedenta informare (22 octombrie 2019). Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt 
postate în mod curent pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa https://www.siphd.ro   

 
 
 Semnalarea unor probleme de actualitate în sistemul de învățământ 

 
Un nou ministru la educație  
După cum cunoașteți probabil deja, Guvernul Ludovic Orban, instalat la data de 4 noiembrie 2019, are ca 

ocupant la funcției de ministru al educației și cercetării (potrivit noii titulaturi a ministerului) pe doamna Monica 
Anisie. Profesoară de Limba și literatura română la Colegiul „Tudor Vianu” din București, are 46 de ani și a ocupat 
de-a lungul timpului diferite funcții manageriale: 

• februarie 2016-ianuarie 2017: Secretar de Stat Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 
• ianuarie 2016-februarie 2016: Director General Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice; 
• februarie 2014-ianuarie 2016: Director Direcția Inspecție Școlară, Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice; 
• 2012-2014: Consilier, Departamentul de Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială; 
• 2011-2012: Secretar General Adjunct la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 
• 2009-2011: Inspector Școlar General Adjunct la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

 
6% din P.I.B. pentru educație între „dorință” și „putință” 
În cadrul unei emisiuni TV, și anume „Cafeneaua Nației”, a lui Dragoș Pătraru, care o avea ca invitată pe 

doamna Monica Anisie, noul ministru al educației, punându-se problema creșterii bugetului pentru educație 
(actualul ministru al finanțelor a susținut că va aloca 6% din PIB), a fost purtat dialogul de mai jos: 
„Monica Anisie: V-am spus, și bugetul acesta trebuie să crească gradual, pentru că nu poți să dai din primul 
moment fără să știi niște măsuri pe care le vei lua pe termen scurt, mediu și lung. Vă spun de ce. Pentru că, hai să 
spunem că astăzi ni se dau cei 6% din PIB. Astăzi! Dar eu, pe construcția pe care o am acum, cu cei 6% nu am ce să 
fac. 
Dragoș Pătraru: Ia uite cum triplați salariile, cu ăia 6% și i-am rezolvat! 
Monica Anisie: Stați puțin! E important numai să triplăm salariile, sau trebuie să mă gândesc… 
Dragoș Pătraru: Păi nu, triplezi salariile, dar „veniți încoa’ să vedeți ce se întâmplă acum. V-am triplat salariile, dar 
– ca la medici – cine mai face abuzuri, cine încalcă regulile, cine nu se pregătește foarte bine pentru ore, cine mai 
violează limba română ș.a.m.d., afară! Că așa se face – întâi îți dau și dup-aia îți cer”. Nu putem să le cerem 
acestor oameni încontinuu, fără să le dăm! N-ar fi așa corect? 
Monica Anisie: Da, dar nu ar fi corect să ne gândim să investim banii aceștia nu numai în salarii, ci să găsim și niște 
măsuri care să conducă la progresul educațional al elevului? De exemplu măsura unei mese la școală, sau măsura 
unei școli după școală, adică after-school-ul acela să nu-l mai plătească părintele ci să fie, să stea copilul la școală 
să își facă lecțiile… 
Dragoș Pătraru: Păi vedeți că aveți ce să faceți cu banii! De ce ziceți că pe construcția asta nu aveți ce să faceți cu 
banii? 
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Monica Anisie: Întâi trebuie… În 2016, știți, am construit acel program care se cheamă „masa la școală”, „masa 
caldă” cum o știe toată lumea, am construit acel program pentru 50 de unități să fie un program pilot, să vedem 
cum merge, se pretează, avem cantine, avem posibilități să realizăm asta? Și am pilotat pe 50 de unități de 
învățământ. Și au trecut trei ani, tot 50 de unități de învățământ sunt. Adică în loc să crești… anul ăsta 50, anul 
viitor 100. Să mă apuc să construiesc cantine, nu să stau și să aștept anual și să zic „da’ acuma ce fac?” Că dacă 
vreau să măresc la 100 de unități de învățământ constat că nu am 100 de unități (n.n. cu cantine). 
Dragoș Pătraru: Am înțeles, dar de unde trebuie să înceapă, nu de la alocarea banilor? 
Monica Anisie: Ba da, dar această alocare trebuie gândită într-un mod constructiv. Adică eu iau banii ăia și ce să 
fac cu ei?” 

Nu comentăm, între timp doamna ministru încercând să „clarifice” afirmațiile sale. De altfel, scopul 
selectării acestui fragment nu ține în mod direct de problema adusă în discuție, ci mai curând este un „semnal” cu 
privire la avalanșa de declarații relative la sistemul educațional pe care ocupanta scaunului ministerial a 
declanșat-o din momentul instalării. Utilizând cele mai diverse canale mass-media, dar fără ca problemele să fie 
ridicate efectiv în interiorul sistemului până în prezent, pornind de la exprimarea unor aprecieri favorabile cu 
privire la forma inițială a legii educației și până la „evaluarea prietenoasă” solicitată cadrelor didactice, în nici 
două săptămâni s-a cam pus totul pe masă. Rămâne de văzut ce se va putea „pregăti” efectiv din toate aceste 
ingrediente. 
 

Numărul de ore alocat disciplinelor școlare între „maxim” și „medie” 
La finalul lunii octombrie, Senatul României, cameră decizională, a adoptat un proiect de lege care 

modifică conținutul alineatului (1) din art. 66 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale. Legea, în forma 
adoptată, a fost promulgată de Președintele României în data de 19 noiembrie. 

Astfel, forma inițială a articolului preciza că „numărul orelor alocat disciplinelor din planurile-cadru de 
învățământ este de maximum 20 de ore pe săptămână la învățământul primar, 25 de ore pe învățământul 
gimnazial și 30 de ore pe săptămână la învățământul liceal”.  

Noua formă a articolului prevede că „numărul orelor alocat disciplinelor din planurile-cadru de 
învățământ este în medie de 20 de ore pe săptămână la învățământul primar, 25 de ore pe învățământul 
gimnazial și 30 de ore pe săptămână la învățământul liceal”. 

Aparent, ținând cont de conținutul planurilor-cadru, ar rezulta de aici că este vorba despre o încercare de 
rectificare a unei abateri de la lege. În realitate s-a declanșat o întreagă dezbatere a efectelor acestei prevederi 
(pe care o gândire corectă ar interpreta-o ca favorabilă educației), în care a intervenit și noul ministru al educației, 
momentan la nivel de declarații, cu privire la necesitatea diminuării numărului de ore la diferitele niveluri 
educaționale, ceea ce ar presupune o modificare a planurilor-cadru în vigoare. De asemenea, din ideile exprimate, 
se poate deduce că dorința doamnei ministru ar fi aceea de a tăia nu ore, ci discipline. 

 
Ultima oră 
Marți, 19 noiembrie 2019, a avut loc la Guvernul României o întâlnire între reprezentanții executivului și 

cei ai federațiilor sindicale reprezentative din educație. Ținând cont de momentul realizării acestei întâlniri, 
sinteza problemelor ridicate și a răspunsurilor oferite o puteți regăsi în materialul informativ transmis de F.S.E. 
„Spiru Haret” (nr. 579/19.11.2019) și atașat prezentei informări. 
 

Ședința I.S.J. Hunedoara cu directorii unităților de învățământ 
Joi, 24 octombrie 2019, în sala „Spiru Haret” de la sediul ISJ Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu 

directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara. Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele 
puncte:  

1. Analiza bugetului alocat și a bugetului consumat la data de 30.09.2019 raportat la bugetul conform 
costului standard;  

2. Prezentarea raportului CJRAE privind părăsirea timpurie a școlii;  
3. Precizări privind studiul opțiunilor elevilor de clasa a VIII;  
4. Diverse. 
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Urmare a unei erori de transmitere a convocatorului ședinței, reprezentanții SIP Hunedoara nu au fost 
informați privind detaliile organizării ședinței și, în consecință, nu am avut un participant la ședință. 

Materialele suport utilizate în cadrul ședinței au fost următoarele: Priorități educaționale octombrie 2019; 
CJRAE, Diagnoza riscului cu privire la părăsirea timpurie a școlii, Județul Hunedoara, 2018-2019; CJRAE, 
Planificarea activităților de consiliere privind cariera, 2019-2020; Serviciul de consiliere parentală - ofertă 2019-
2020; Situație statistică privind cheltuirea bugetului 2019; Proiect Erasmus+ „Dreams come true in and through 
Sports!”. 

Materialele puse în discuție în cadrul acestei ședințe pot fi consultate pe site (https://www.siphd.ro), în 
cadrul rubricii: DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU DIRECTORI 

 
Ședința I.S.J. Hunedoara cu administratorii financiari și secretarii unităților de învățământ 
Vineri, 15 noiembrie 2019, în sala „Spiru Haret” de la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) 

Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu administratorii financiari și secretarii unităților de învățământ de stat 
din județul Hunedoara. 

Pe ordinea de zi a ședinței au fost cuprinse următoarele: 
1. analiza situațiilor financiare încheiate pe trimestrul al III-lea din anul 2019; 
2. salarizarea personalului din unitățile de învățământ, conform modificărilor legislative; 
3. aplicațiile EDUSAL (program calcul salarii) și REVISAL (registru evidență salariați); 
4. completarea actelor de studii și a documentelor școlare; 
5. operare SIIIR (sistemul informatic integrat al învățământului din România); 
6. diverse. 

La finalul ședinței s-au depus spre avizare, de fiecare unitate de învățământ, următoarele documente: 
- statul de funcții al unității de învățământ la data de 01.10.2019 generat de aplicația EDUSAL; 
- ultimul buget 2019 generat de aplicația FOREXEBUG; 
- raport detaliat privind bugetul consumat până la data de 31.10.2019, cauzele care au generat neîncadrarea în 
bugetul alocat, măsurile care se impun pentru remedierea situației. 
 Alte informații privind desfășurarea ședinței și problemele discutate sunt prezentate în articolul de pe 
prima pagină a site-ului nostru. 
 

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare 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 la rubrica DOCUMENTE MEN/ISJ/CCD – Ședințe CA al ISJ. 
 

Centrul de resurse și formare „Magister” 
Prin OMEN nr. 3861/04.04.2019 S.I.P. Județul Hunedoara a obținut acreditarea unui nou program de 

formare continuă, „Întotdeauna caracterul”, destinat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar și 
gimnazial, membri de sindicat ai S.I.P. Județul Hunedoara. Activitățile de formare din cadrul programului au 
demarat în luna septembrie. Până în prezent s-au finalizat activitățile de formare cu seria 1 (5 grupe) și sunt în 
curs de realizare evaluările cursanților din seria 2 (6 grupe). 

Ținând cont de durata programului (48 de ore, 12 credite) și de apropierea sărbătorilor de iarnă, 
următoarele grupe vor demara activitățile de formare la începutul lunii ianuarie. 
 

SIP TOUR HUNEDOARA 
SIP Tour, agenția de turism a sindicatului, a lansat deja ofertele pentru anul 2020. Totodată, se asigură în 

mod curent celelalte servicii specifice: bilete de odihnă și tratament, excursii, achiziționare bilete avion etc.  
SIP TOUR are, după cum s-a mai semnalat, începând din această vară, UN NOU SITE. Adresa site-ului este 

http://www.siptour.ro  
Accesul pe site se poate face și de pe site-ul SIP Județul Hunedoara, de la rubrica TURISM.  
NOUTĂȚI: motor de căutare foarte intuitiv și ușor de utilizat; înglobarea mai multor furnizori care oferă 

servicii turistice pe plan intern și extern disponibilitatea ofertelor și a informațiilor în timp real; posibilitatea de a 
face rezervarea direct pe site. 
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Prin SIP TOUR puteți face rezervări și în baza VOUCHERELOR DE VACANȚĂ. SIP Tour are contracte cu toți 
cei trei emitenți: SODEXO, UP ROMÂNIA și EDENRED. În baza tichetelor de vacanță se pot face rezervări pentru 
orice unitate de cazare de pe teritoriul României, din portofoliul nostru, chiar dacă acea unitate de cazare nu 
acceptă tichete de vacanță. 

Agenția vă stă la dispoziție pentru orice explicații, întrebări, alte oferte și, de asemenea, se asigură 
consultanța turistică în perioada sejurului: telefon fix: 0254 211 642; mobil: 0769 019 852; e-mail: 
turism@siphd.ro 
 

CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara 
Casa de ajutor reciproc aparținând membrilor de sindicat din județul Hunedoara derulează activitatea 

curentă, în aceleași condiții tehnice de acordare a împrumuturilor: dobânzi de 3,3-3,5% la împrumuturile 
acordate, împrumuturi de maxim 30.000 lei (de 4 ori fondul social deținut), rețineri pe statul de plată, dobândă de 
1% la fondul social etc.  

Împrumuturile se acordă în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor, singurele excepții fiind urgențele 
medicale sau de altă natură documentate. În prezent, perioada de așteptare variază între 7 și 30 zile. 
 

Compartimentul juridic asigură consultanță juridică pentru membrii de sindicat pe teme privind 
mobilitatea, încadrarea, salarizarea, pensionarea personalului etc., consultanța juridică necesară organelor de 
conducere ale S.I.P. Județul Hunedoara în cadrul diferitelor comisii, negocieri, dezbateri, întâlniri de lucru la 
nivelul inspectoratului școlar, prefecturii etc. 

De asemenea, se pregătește o nouă campanie de procese: calculul și plata drepturilor salariale la salariul 
de bază în plată. 
 
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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