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I. Considerații generale 

  
Sindicatul Învățământului Preuniversitar (S.I.P.) Județul Hunedoara este o organizație fără scop 

patrimonial, legal constituită, înregistrată în registrul special al persoanelor juridice de la Judecătoria Deva prin 
sentința civilă nr 22/PJ/1992 din 24.03.1992.  

 
Conferința Județeană este organul suprem de conducere al organizației noastre. Ea reprezintă 

întotdeauna un eveniment important în viața organizației, un prilej de analiză a reușitelor și neîmplinirilor din 
activitatea noastră, dar și un moment de proiectare a viitoarelor activități. 

 
Între două sesiuni ordinare ala Conferinței Județene, conducerea organizației este asigurată, conform 

Statutului, de Consiliul Liderilor și Biroul Executiv. 
 
Prezentul Raport de activitate se dorește a fi o oglindă a ceea ce a însemnat S.I.P. Județul Hunedoara în 

ultimii 4 ani, iar Conferința Județeană de astăzi este chemată să analizeze principalele repere ale acestor ani, dar 
mai ales să tragă concluzii și să stabilească strategia pentru viitor. 
 

II. Structura organizatorică 
 

 S.I.P. Județul Hunedoara este o organizație sindicală constituită la nivel județean.  
Ea are 13 structuri organizatorice de zonă, 12 dintre acestea constituite la nivelul unităților administrativ-

teritoriale, orașe și municipii, și o structură organizatorică constituită la nivelul localităților rurale de pe Valea 
Mureșului. Structurile organizatorice de zonă sunt coordonate de un lider de zonă. 

În cadrul structurilor organizatorice de zonă există un număr de 160 de grupe sindicale. Acestea sunt 
organizate la nivelul unităților de învățământ. Pentru asigurarea unei mai bune reprezentări, dar și pentru o mai 
eficientă informare a membrilor de sindicat s-a păstrat organizarea grupelor sindicale existentă înainte de 
comasările de unități școlare din toamna anului 2010. În acest fel există mai multe grupe sindicale în aceeași 
unitate cu personalitate juridică. Grupele sindicale sunt conduse de un număr de 149 lideri. Diferența dintre 
numărul grupelor sindicale și numărul liderilor de sindicat se explică prin faptul că există situații în care un lider 
conduce 2 sau 3 grupe sindicale mai mici, dar și situații în care grupele sindicale foarte mici, 1-3 membri, sunt 
coordonate de liderul de zonă. 
 S.I.P. Județul Hunedoara își desfășoară activitatea în baza Statutului aprobat la Conferința Județeană 
extraordinară din martie 2018. Prevederile Statutului sunt obligatorii pentru toate structurile organizatorice.  
 

1.  Structuri organizatorice de zonă, grupe sindicale 
La finalul anului 2018, structura organizatorică a S.I.P. Județul Hunedoara se prezenta astfel: 

 
Deva 

 

P.J.
* 

GR.
** UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER 

NR. 
MEMBRI 

*** 

1 

1 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Jula Maria 38 
2 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Petraș Adriana 9 
3 Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Papuc Amalia 10 
4 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Dragoș Marcela 25 
5 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6  Popa Lidia 11 

2 6 Școala Gimnazială "Andrei Șaguna"  Bolca Lăcrimioara 83 

3 
7 Liceul de Arte "Sigismund Toduță"  Dănuț Luiza 67 
8 Școala Gimnazială ”L. Blaga” Mitrofan Amina**** 64 

4 9 Colegiul Național Ped.  "Regina Maria” Ticula Daniela 111 
5 10 Colegiul Național ”Decebal” Hendrea Cosmin 100 

6 
11 Liceul Tehnologic  ”D. Hurmuzescu” Ionescu Gabriela 56 
12 Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Praporgescu Sergiu 36 
13 Școala Gimnazială ”Octavian Goga” Șufană Talida 28 
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7 14 Liceul Tehnologic "Transilvania" Moldovan Ovidiu 84 
8 15 Liceul cu Program Sportiv „Cetate”  Iclozan Gheorghe 102 
9 16 Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Blănaru Emanuel 60 

10 17 Liceul Teoretic „Teglaș Gabor” Reiss Elisabeta 51 
11 18 Palatul Copiilor Biji Marius 33 
12 19 Casa Corpului Didactic Țirea Raluca 8 
13 20 C.J.R.A.E. Hunedoara Crăciun Gabriela 70 
14 21 I.S.J. Hunedoara Nistor Ion 31 

TOTAL   1.078 
 

Hunedoara 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 

1 Grădinița ”Dumbrava Minunată” 
Neag Elena 40 

2 Grădinița P.N. Nr. 1 + P.P. ”Zori de zi” 
3 Grădinița P.P. ”Prichindelul” + PN nr. 5 Miron Emilia 23 
4 Grădinița P.N. ”Floarea soarelui”  Bade Angela 17 

2 

5 Grădinița P.P Nr. 1 Hunedoara 

Stângă Adriana 41 
6 Grădinița P.N. Nr. 4 Hunedoara 
7 Grădinița P.N. Nr. 6 Hunedoara 
8 Grădinița P.P. ”Piticot” Hunedoara 
9 Grădinița P.P. Nr.5 + PP ”Licurici”  Roibu Olga 16 

3 
10 Liceul Tehnologic "Matei Corvin"  Stănescu Luminița 53 
11 Școala Gimnazială  Nr. 6 Fontanela Gabriela 44 

4 
12 Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Popa Raul 42 
13 Școala Gimnazială Nr. 3 Colhon Vasilica**** 27 
14 Școala Gimnazială  Nr. 7 și 8 Sas Cristina 35 

5 
15 

Liceul Tehnologic ”C-tin Bursan” 
Herepean Nicu 34 

16 Bogdan Gabriela 25 
6 17 Școala Generală Nr. 1 Vișovan Loredana 51 
7 18 Liceul Teoretic "T. Lalescu"  Troia Venera 66 
8 19 Școala Gimnazială Nr. 2 Oprișan Simona 59 

9 
20 Colegiul Național "Iancu de Hunedoara" Trăilă Ioan 34 
21 Școala Gimnazială Nr. 5 Herepean Nicolae 26 
22 Școala Postliceală Sanitară Șandra Irina 24 

10 23 C.S.E.I.  ”Rudolf Steiner” Vlad Olga 60 
- 24 Clubul Copiilor Șerban Felicia 10 

11 25 Clubul Sportiv Școlar Boca Ioan 19 
12 26 Liceul Teoretic Ghelari Simiuc Adriana 32 
13 27 Școala Primară Valea Nandrului  - 1 
14 28 Școala Gimnazială Teliucu Inferior Bosoi Ofelia 25 
15 29 Școala Gim. Lunca Cernii de Jos Ordean Dariu 14 
16 30 Școala Primară Lelese - 2 
17 31 Școala Primară Hășdău - 2 

TOTAL   822 
 

Petroșani 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 
1 Grădinița P.P. Nr. 3 Schneider Mărioara 18 
2 Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1  Turneanu Cristina 30 
3 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Bradu Liliana 21 

2 4 Școala Gimnazială "I. G. Duca" Butuza Luisiana 88 

3 
5 C.N. de Informatică ”C. Sylva” Hotea Horațiu**** 32 
6 Școala Gimnazială ”C. Sylva”  Cimpu Gheorghe 32 

4 7 C.N. "Mihai Eminescu"  Oprinoc Laurența 38 
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8 Școala Gimnazială ”A. Stanca”  Huidu Cristina 61 
5 9 Colegiul Economic "Hermes" Lunel Cristian 64 
6 10 Școala Gimnazială  Nr. 7  Ciorei Ileana 44 

7 
11 Liceul Tehnologic  "D. Leonida"  Câmpean Gabriela 72 
12 Școala Gimnazială  Nr. 2  Manea Roxana 18 

8 13 Clubul Sportiv Școlar  Răducu Gheorghe 26 
- 14 Clubul Copiilor Petroșani Cioc Mihaela 10 
9 15 Școala Gimnazială Bănița Jitea-Nicolae Andreea 19 

10 16 Șc. Gim. „Sf. Varvara” Aninoasa Tomuș Adriana 38 
TOTAL   611 

 
Brad 

 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 1 Grădinița ”Floare de colț” Brad Faur Mihaela 34 
2 2 Liceul Teoretic "A. Iancu" Brad Voronianu Sanda 45 
3 3 Șc. Gim. ”M. Sântimbreanu” Brad Duduman Ancuța 53 
4 4 Șc. Gim.”Horea, Cloșca și Crișan” Țendea Florina**** 51 
5 5 Șc. Gim. "A. Iancu" Baia de Criș Stan Codruț 31 
6 6 Școala Primară Blăjeni 

Ștefan Mărioara 
3 

7 7 Școala Gim.  „Ion Buteanu” Buceș 19 
8 8 Șc.  Gim.  ”S. Oprean" Bucureșci Bușe Cristina 15 
9 9 Liceul Teh. "Crișan" Crișcior Botici Mirabela 57 

10 10 Școala Gimnazială Luncoiu de Jos Pleșa Cristian 20 
11 11 Școala Gim. „Pr. I. Comșa” Ribița Trifa Letiția 19 
12 12 Școala Primară Tomești 

Stanciu Violeta 
5 

13 13 Școala Gimnazială Vața de Jos 25 
14 14 Școala Gimnazială Vălișoara Împărat Andreea 15 

TOTAL 396 
 

Hațeg 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 

1 Liceul Teoretic "I.C. Brătianu" Hațeg Bratu Victor**** 67 
2 Grădinița P.N. +P.P. Hațeg Crișan Carmen 21 
3 Șoala. Gimnazială ”A. Densușianu”  Șăroni Simona 36 
4 Școala Gimnazială ”O. Densușianu”  Coțolan Camelia 31 

2 5 Școala Gimnazială Petros Onescu Marinela 31 
3 6 Școala Primară General Berthlot Ștefănescu Eugenia 5 
4 7 Școala Gimnazială Densuș Ardelean Marcel 17 
5 8 Sem. Teologic Liceal Ortodox Prislop Pop Livia Lia 4 
6 9 Școala Gimnazială Pui Dușan Mariana 41 
7 10 Școala Gimnazială Răchitova Bozdog Ioan 15 
8 11 Școala Gimnazială Râu de Mori Dumulescu Dumitru 29 
9 12 Școala Gimnazială Sarmizegetusa Tonca Argentina 16 

10 13 Școala Gim. Sântămăria Orlea Cândea Anuța 26 
11 14 Școala Primară Sălașu de Sus Pușcă Patricia 11 
12 15 Școala Primară Reea  Popovici Gabriela 8 
- 16 Clubul Copiilor Hațeg Todoran Horea 6 

TOTAL  364 
 

Orăștie 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 
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1 
1 Grădinița cu Program Normal Nr.1 Bordean Mirela 20 
2 Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Cristea Liliana 14 

2 3 Liceul Tehnologic "N. Olahus"  Tatu Alina 40 
3 4 Școala Gimnazială "Dr. A. Vlad"  Jude Emil 69 
4 5 Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu"  Mustea Mihai**** 49 
5 6 Școala Gimnazială "D. Stanca"  Florei Camelia 44 

6 7 Lic. Tehnologic Ag. "Al.  Borza” 
Geoagiu 

Buicescu Anca 81 

7 8 Șc. Gim. ”H. Daicoviciu” Orăștioara  Nuțiu Cosmin 20 
8 9 Școala Gimnazială Romos Todor Valentin 19 
9 10 Școala Primară  Pricaz 

Bogdan Eusebiu 
10 

10 11 Școala Primară Mărtinești 6 
11 12 Șc. Gim. ”C. Daicoviciu” Beriu Cherecheș Ramona 25 

TOTAL  397 
 

Zona Rurală 
 

P.J. GR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 1 Școala Gimnazială Băița Stoica Lucia 22 
2 2 Școala Gim. ”N. Tic” Brănișca Oprea Simona 15 
3 3 Școala Primară Burjuc Todea Magda 7 
4 4 Școala Gimnazială Certeju de Sus Mârza Carmen 28 
5 5 Școala Gimnazială Dobra Pîs Geanina 32 
6 6 Școala Gimnazială Gurasada Todea Magda**** 16 
7 7 Școala Gimnazială Hărău Szoke Eva 19 
8 8 Liceul Teoretic "S. Dragomir" Ilia Coste Sanda 53 
9 9 Școala Gimnazială Ohaba  Seleșan Călin 19 

10 10 Școala Gimnazială Șoimuș Prunean Didona 20 
11 11 Școala Gimnazială Vețel Josan Paula 22 
12 12 Școala Gimnazială Visca Bedea Simona 11 
13 13 Școala Gimnazială Zam Cioară Aniela 23 

TOTAL  287 
 

Lupeni 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 
1 Grădinița ”Lumea Copiilor” Țermure Angela 19 
2 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Cîmpean Rodica 5 
3 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Radu Roxana 5 

2 
4 Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Humiță Vasile 34 
5 Școala Gimnazială  Nr. 1 Temelescu Adrian**** 45 
6 Școala Gimnazială  Nr. 2 Bozea Violeta 43 

3 7 Liceul Tehnologic Diaconescu Gheorghe 54 
4 8 Școala Gimnazială Nr. 3 Chiroșca Simona 46 

TOTAL  251 
 

Vulcan 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 
1 Școala Gimnazială Nr. 4 Lazăr Cristina 44 
2 Grădinița P.N. + P.P. Nr. 1 Nițulete Carmen 16 

2 3 Școala Gimnazială Nr. 6 Tepfenhart Edmond 57 
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3 
4 Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Florean Cristian 74 
5 Școala Gimnazială Nr. 5 Murar Alina 45 
6 Școala Gimnazială ”T. Lucaciu” Stoica Corina**** 14 

TOTAL  250 
 

Simeria 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 

1 Liceul Tehnologic T.F. "A. Saligny" Vinczi Gavril**** 27 
2 Grădinița cu Program Normal Agriștean Aurora 4 
3 Grădinița ”Căsuța piticilor” Damian Cecilia 3 
4 Grădinița cu Program Prelungit Lugojan Dorina 14 
5 Școala Gimnazială ”S. Toduță” Bălțat Doina 53 

2 6 C.P.C. Simeria Stan Loredana 113 
3 7 Școala Gimnazială Băcia Vană Mariana 20 
4 8 Școala Gimnazială Rapoltu Mare Boticiu Georgeta 15 

TOTAL  249 
 

Petrila 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 
1 Școala Gimnazială "I.D. Sârbu” Cocotă  Mariana 37 
2 Grădinița cu Program Normal Nr. 1  Bălășoiu Catinca 13 
3 Școala Gimnazială Nr. 6  Stoica Dija**** 21 

2 

4 Colegiul Tehnic „C-tin Brâncuși”  Birton Lucian 43 
5 Școala Gimnazială ”Ana Colda”  Șerban Angela 43 
6 Școala Gimnazială Nr. 5  Văsâi Livia 30 
7 Grădinița cu Program Normal Nr. 2  Cheptea Liana 4 

3 8 Clubul Copiilor  Matei Liliana 12 
TOTAL  203 

 
Călan 

 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 
1 Liceul Tehnologic "O. Densușianu" Chivu Rodica 58 
2 Grădinița ”Voinicelul” Anghel Irina 16 
3 Școala Gimnazială Călan Gașpari Karoly**** 70 

2 4 Școala Gimnazială Bretea Română Teacă Mihaela 28 
3 5 Școala Gimnazială Boșorod Grecu Ofelia 20 

TOTAL  192 
 

Uricani 
 

P.J. GR. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LIDER NR. 
MEMBRI 

1 
1 Liceul Tehnologic ”Retezat” Uricani Borța Maria 44 
2 Școala Gimnazială  Nr. 2 Uricani Băroi Cornel**** 41 

TOTAL  85 
 

Fig. 1 Tabel - structurile organizatorice ale S.I.P. Județul Hunedoara la finalul anului 2018 
* unități cu personalitate juridică 
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**  grupe sindicale 
***  numărul membrilor conform recensământului din noiembrie 2018 
**** liderii structurilor organizatorice de zonă 

 
2. Evoluția numărului de membri 

 
 Numărul membrilor de sindicat, conform recensământului efectuat în fiecare an, a evoluat astfel: 
 

NR. 
CRT. 

ZONA / NR. 
MEMBRI 2015 2016 2017 2018 

1 Deva 1.092 1.077 1.054 1.078 
2 Hunedoara 901 872 852 831 
3 Petroșani 656 629 623 611 
4 Brad 416 412 396 396 
5 Hațeg 368 365 368 364 
6 Orăștie 393 399 395 397 
7 Zona Rurală 310 295 303 287 
9 Lupeni 271 263 259 251 
8 Vulcan 263 266 255 250 

10 Simeria 243 247 270 249 
11 Petrila 234 234 210 203 
12 Călan 217 206 197 192 
13 Uricani 87 91 84 85 

TOTAL MEMBRI 5.451 5.353 5.266 5.194 
TOTAL ANGAJAȚI 6.555 6.406 6.309 6.151 

GRAD SINDICALIZARE 83,2 % 83,6 % 83,5 % 84,4% 
 

Fig. 2 Tabel - evoluția numărului de membri în perioada 2015-2018 
 
 Luând în considerare doar recensământul membrilor de sindicat din luna noiembrie 2018, situația 
”sindicalizării” angajaților din învățământul hunedorean se prezintă astfel: 
 

Nr. 
crt. Zona Nr. grupe 

sindicale Nr. angajați Nr. membri Grad de 
sindicalizare 

1 Deva 21 1.308 1.078 82 % 
2 Hunedoara 31 1.048 831 79 % 
3 Petroșani 16 684 611 89 % 
4 Orăștie 12 540 397 74 % 
5 Brad 14 450 396 88 % 
6 Hațeg 16 429 364 85 % 
7 Rurală 13 327 287 88 % 
8 Lupeni 8 267 251 94 % 
9 Vulcan 6 274 250 91 % 

10 Simeria 8 285 249 87 % 
11 Petrila 8 238 203 85 % 
12 Călan 5 208 192 92 % 
13 Uricani 2 93 85 91 %  

 TOTAL 160 6.151 5.194 84 % 
 

Fig. 3 Tabel - gradul de sindicalizare - noiembrie 2018 
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Fig. 4 Grafic - gradul de sindicalizare pe zone în anul 2018 

 
În ceea privește distribuția membrilor de sindicat pe zone, raportat la numărul total al 

membrilor, situația în anul 2018 se prezintă astfel: 

 
Fig. 5 Grafic - ponderea structurilor organizatorice de zonă după numărul de membri în anul 2018 

 
 

Conform recensământului membrilor de sindicat finalizat în noiembrie 2018, în unitățile de 
învățământ din județul Hunedoara există un număr de 6151 angaja. Dintre aceștia 5194 sunt membri ai 
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organizației noastre. Situația ”membri/nemembri”, raportat la numărul salariaților din învățământul 
hunedorean, se prezintă astfel: 
 

 
Fig. 6 Grafic - raportul membri/nemembri la finalul anului 2018 

 
În fine, raportul membri/nemembri pe fiecare structură organizatorică de zonă se prezintă grafic 

după cum urmează: 
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Fig. 7 Grafic - raportul membri/nemembri la nivel zonal în anul 2018 
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3. Organele de conducere ale S.I.P. Județul Hunedoara 
 
 În conformitate cu prevederile capitolului VIII, art. 38 din Statut, organele de conducere ale S.I.P. Județul 
Hunedoara sunt: Conferința Județeană, Consiliul Liderilor, Biroul Executiv și Comisia de Cenzori. 
 
 a. Consiliul Liderilor  
 A fost stabilit ca organ de conducere colectivă al sindicatului între două sesiuni ordinare ale Conferinței 
Județene prin Statutul aprobat în luna aprilie 2015. 

Este format din liderii sindicali ai tuturor structurilor organizatorice ale S.I.P. Județul Hunedoara. În 
prezent, Consiliul Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara este format din 149 persoane, iar componența lui este 
prezentată în capitolul II, subcapitolul 1 al prezentului raport de activitate.  

Incluzând toți liderii grupelor sindicale din unitățile de învățământ, Consiliul Liderilor se constituie într-un 
organ de conducere de largă reprezentare, dar și într-un forum în care sunt prezentate, dezbătute și analizate 
problemele concrete cu care se confruntă membrii de sindicat.  

Consiliul Liderilor se întrunește în ședințe ordinare o dată la trei luni sau în ședințe extraordinare ori de 
câte ori este nevoie. În cursul acestui mandat, Consiliul Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara s-a reunit în 12 ședințe 
de lucru convocate periodic, la trei luni. 

Pentru a asigura o mai bună informare a membrilor, toate materialele care au fost prezentate, dezbătute 
și aprobate în cadrul ședințelor Consiliului Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara au fost postate pe site-ul organizației 
la rubrica ”Documente SIP – Materiale ședințe/conferințe”. 
   
 b. Biroul Executiv  
 Este organul de conducere al sindicatului între două ședințe ordinare ale  Consiliului Liderilor. 
 Biroul Executiv este format din președinte și cei 13 lideri ai structurilor organizatorice de zonă. 
Președintele este ales de Conferința Județeană. Dintre membrii săi, Biroului Executiv stabilește prin vot secret 
secretarul general și 3 vicepreședinți, pe baza propunerilor făcute de președintele S.I.P. Județul Hunedoara. 
 De-a lungul întregului mandat, Biroul Executiv a funcționat în aproape aceeași componență, ceea ce a 
asigurat continuitatea în gândire și acțiune. În prezent, Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara este format din: 

Rusu Paul  președinte; 
Bratu Victor  secretar general; 
Colhon Vasilica  vicepreședinte; 
Stoica Dija  vicepreședinte; 
Vinczi Gavril  vicepreședinte; 
Mitrofan Amina  lider zona Deva; 
Hotea Horațiu   lider zona Petroșani; 
Țendea Florina  lider zona Brad; 
Mustea Mihail  lider zona Orăștie; 
Todea Magdalena lider zona rurală; 
Stoica Corina   lider zona Vulcan; 
Temelescu Adrian lider zona Lupeni; 
Gașpari Karoly  lider zona Călan; 
Băroi Cornel  lider zona Uricani. 

În perioada 2015-2018, Biroul executiv s-a reunit într-un  număr de 46 de ședințe în cadrul cărora s-au 
dezbătut probleme profesionale și sindicale și au fost luate hotărâri menite a asigura conducerea organizației, 
pentru punerea în aplicare a Strategiei și a celorlalte hotărâri adoptate de Consiliul Liderilor și de Conferința 
Județeană. 

În cursul mandatului 2015-2018 a devenit deja o obișnuință ca toți membrii de sindicat să aibă acces 
direct la toate materialele prezentate în cadrul ședințelor Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara. Acestea 
sunt postate constant pe site-ul organizației la rubrica menționată anterior. 

Membrii Biroului Executiv au participat și au intervenit la toate ședințele Consiliului de administrație al 
I.S.J., comisii paritare, comisii de dialog social la nivelul Instituției Prefectului pentru acordarea sumelor necesare 
pentru plata la timp a salariilor, acordarea sumelor pentru plata diferențelor salariale câștigate în instanțele de 
judecată, efectuarea reparațiilor curente și a lucrărilor de igienizare în școli, efectuarea gratuită a analizelor 
medicale la începutul anului școlar, rezolvarea unor probleme privind încadrările, mobilitatea personalului, 
probleme de specialitate etc. 
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 c. Comisia de Cenzori  
 Este organ unic de control în probleme economico-financiare și de patrimoniu ale sindicatului. 
 Ea este compusă din 5 membri, care nu pot face parte și din alte organe de conducere ale S.I.P. Județul 
Hunedoara, aleși pentru o perioada de 4 ani de Conferința Județeană. 
 Comisia de Cenzori se întrunește anual și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliului Liderilor sau 
Biroului Executiv pentru a verifica activitatea financiară și patrimoniul sindicatului. Ea prezintă anual și ori de câte 
ori este nevoie rapoarte asupra activității, în ședințele Biroului Executiv, Consiliului Liderilor sau Conferinței 
Județene. 
 Comisia de Cenzori a S.I.P. Județul Hunedoara este formată din:  

Bolog Rodica, reprezentant zona Petrila; 
Danci Mariana, reprezentant zona Lupeni; 
Fotău Constantin, reprezentant zona Petroșani; 
Lăscuș Rodica, reprezentant zona Hunedoara; 
Trif Lidia, reprezentant zona Deva. 

 În acest mandat, Comisia de cenzori s-a reunit anual și a elaborat 4 rapoarte de activitate care vor fi 
prezentate Conferinței Județene a S.I.P. Hunedoara. 
 

ORGANUL DE CONDUCERE / NUMĂR ȘDINȚE 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Consiliul Liderilor 2 4 3 3 12 
Biroul Executiv 7 12 14 13 46 
Comisia de Cenzori 1 1 1 1 4 

 
Fig. 8 Tabel – numărul ședințelor organelor de conducere în perioada 2015-2018 

 
4. Compartimente / Servicii 

 
La nivelul S.I.P. Județul Hunedoara sunt constituite, în subordonarea directă a Biroului Executiv și a 

președintelui, mai multe compartimente/servicii: administrativ-secretariat, contabilitate, juridic, Casa de Ajutor 
Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar Hunedoara – C.A.R. (I.F.N.) 
S.I.P. Hunedoara, Agenția de turism SIP Tour, Centrul de formare ”Magister”. 
 

a. Compartimentul administrativ-secretariat 
Compartimentul administrativ-secretariat a asigurat fluxul informațional printr-o comunicare rapidă și 

eficientă cu personalul de conducere al sindicatului, sindicatele de zonă, cu membrii de sindicat, cu serviciul 
administrativ de la nivelul Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, cu unitățile școlare, I.S.J., alte 
instituții și organizații. 

S-a asigurat primirea și înregistrarea corespondenței, redactarea și expedierea corespondenței în 
termenele stabilite, evidența actelor, repartizarea pe dosare și urmărirea soluționării în termen, primirea și 
transmiterea de comunicări telefonice pentru toate compartimentele/serviciile de la nivelul S.I.P. Județul 
Hunedoara, arhivarea documentelor administrative și contabile.  

De asemenea, s-a efectuat monitorizarea curățeniei în încăperile sediului, achiziționarea materialelor de 
curățenie, birotică și a altor materiale necesare bunei funcționări a compartimentelor/serviciilor. 
 În perioada analizată de prezentul raport, la serviciul administrativ-secretariat s-a înregistrat un număr 
semnificativ de documente, s-a asigurat repartizarea și soluționarea lor, astfel: 
 

DOCUMENTE / PERIOADA 2015 2016 2017 2018 
Corespondența cu membrii /structurile organizatorice (cereri înscriere, transfer, 
retragere, ajutoare sociale, adeverințe) / federația / confederația  218 245 660 826 

Corespondența cu I.Ș.J. / M.E.C.T.S. / Prefectura / primării / alte instituții 353 470 563 487 
Corespondența ”juridică” (dosare instanță, delegații instanță) 1.916 2.273 175 4.166 
Sesizări / petiții / memorii  21 59 9 28 
Deconturi transport: Consiliul Liderilor, Biroul Executiv, observatori etape 
mobilitate, alte evenimente (Săptămâna Educației, Cupa Educatorului) 346 605 471 612 

TOTAL 2.854 3.652 1.878 6.119 
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Fig. 9 Tabel – numărul documentelor înregistrate de compartimentul secretariat în perioada 2015-2018 
 
 Compartimentul administrativ-secretariat a asigurat efectuarea plăților prin internet banking, a  
ajutoarelor sociale, dar și a altor plăți (facturi). 

De asemenea s-a asigurat ridicarea de numerar pe bază de card bancar, comanda tichetelor cadou pentru 
membrii de sindicat și liderii grupelor sindicale, efectuarea încasărilor și a plăților prin casă, completarea 
registrului de casă.  

La finalul fiecărui an s-a realizat evidența inventarului, păstrarea și reactualizarea lui, arhivarea tuturor 
documentelor S.I.P. Județul Hunedoara. 
 

b. Compartimentul contabilitate 
Împreună cu organele de conducere ale sindicatului, compartimentul contabilitate s-a preocupat constant 

de asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activității și de buna lor gospodărire. 
Compartimentul contabilitate este format din trei economiști, funcționează integrat la nivelul S.I.P. 

Județul Hunedoara, asigurând toate activitățile specifice și de la nivelul altor compartimente:  
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara, SIP Tour Hunedoara, Centrul de formare ”Magister”. 

Datorită creșterii numărului de membri CAR și implicit a numărului de împrumuturi acordate, ca urmare a 
schimbării sistemului de încasare a împrumuturilor acordate (pe stat de plată), urmare a înființării agenției de 
turism și a centrului de formare, volumul de muncă a crescut. Pentru a asigura funcționarea legală și normală din 
punct de vedere financiar-contabil a S.I.P. Județul Hunedoara și a tuturor compartimentelor sale, pentru a asigura 
dezvoltarea în continuare ,  în perioada supusă analizei a fost angajat încă un economist. 

Resursele financiare sunt asigurate preponderent din cotizațiile încasate de la membrii de sindicat și, într-
o măsură mai mică, din dobânzile obținute prin investirea unor sume de bani în instrumente financiare (depozite, 
titluri de stat).  

De asemenea s-a solicitat membrilor de sindicat direcționarea unor 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.) 
 Pentru a asigura o evidență transparentă a sumelor încasate și cheltuite, au fost întocmite lunar situații 
privind cotizațiile și alte încasări, situații privind plățile și cheltuielile, state de plată, declarații lunare privind 
obligațiile de plată față de buget. 

Toate aceste situații au fost prezentate și supuse aprobării Consiliului Liderilor sau Biroului Executiv S.I.P. 
Hunedoara în fiecare lună din perioada analizată. 

De asemenea, au fost realizate balanțele și bilanțul contabil anual și s-a asigurat depunerea actelor la 
administrația financiară. 

Împreună cu compartimentul administrativ – secretariat s-a realizat evidența inventarului, păstrarea și 
reactualizarea lui. S-a asigurat o bună comunicare cu compartimentul juridic.  

La finalul fiecărui an, situația financiară a S.I.P. Județul Hunedoara a fost verificată de către Comisia de 
cenzori, care va prezenta separat un raport amănunțit privind constatările din acest mandat. 

În continuare sunt prezentați câțiva indicatori statistici care ilustrează activitatea financiară a S.I.P. Județul 
Hunedoara.  
  

INDICATOR/PERIOADA 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Încasări 3.080.019,77 3.224.091,28 4.416.693,76 3.500.475,10 14.221.279,91 
Cheltuieli 2.720.357,55 2.893.716,12 4.706.840,38 3.942.396,37 14.263.310,42 
Excedent / pierderi 359.662,22 330.375,16 -290.146,62 -441.921,27 -42.030,51 

 
Fig. 10 - Tabel – Situație încasări-cheltuieli în perioada 2015-2018 

(s-au luat în calcul și instrumentele de economisire) 
 

În perioada supusă analizei excedentul realizat a fost investit în diferite instrumente de economisire: 
depozite la termen și, ulterior, titluri de stat. În prezent S.I.P. Județul Hunedoara dispune de următoarele sume 
economisite în titluri de stat: 
 

TITLURI DE STAT SUMA INVESTITĂ ANUL PERIOADA CUPOANE ÎNCASATE 
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INVESTIȚIEI INVESTIȚIEI (1 an) 
prin  B.C.R. 2.001.322,01 2017 5 ani 67.025 
prin B.R.D. 206.287,17 2017 5 ani 7.000 

 
Fig. 11 - Tabel – Situație titluri de stat – decembrie 2018 

 
Toate detaliile sunt prezentate distinct în raportul financiar contabil. 

 
4. Compartimente / Servicii 

 
La nivelul S.I.P. Județul Hunedoara sunt constituite, în subordonarea directă a Biroului Executiv și a 

președintelui, mai multe compartimente / servicii: administrativ-secretariat, contabilitate, juridic, Casa de Ajutor 
Reciproc (Instituție Financiară Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara – 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara. 
 

c. Compartimentul juridic 
Compartimentul juridic a asigurat consultanță juridică necesară organelor de conducere ale S.I.P. 

Hunedoara în cadrul diferitelor comisii, negocieri, dezbateri, întâlniri de lucru la nivelul inspectoratului școlar, 
prefecturii și a participat direct la acestea. 

De asemenea, a fost asigurată consultanță juridică pentru membrii de sindicat pe teme privind 
mobilitatea personalului, încadrare, salarizare, pensionare etc.  

Compartimentul juridic oferă informațiile necesare pentru site-ul organizației, rubricile LEGISLAȚIE, 
CONSULTAȚII JURIDICE și PROCESE. 

Compartimentul juridic al S.I.P. Județul Hunedoara a asigurat asistență juridică și reprezentarea în 
instanță atât a organizației sindicale, cât și a membrilor de sindicat, elaborând cereri de chemare în judecată, 
precizări, întâmpinări, note și concluzii scrise, cereri de îndreptare, de lămurire a dispozitivului sentințelor în 
dosarele promovate de organizația sindicală, obținere reprezentativitate S.I.P. Jud. Hunedoara, recursuri/apeluri 
la sentințe pronunțate de instanțele de judecată, alte cereri elaborate la solicitarea C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. 
Hunedoara.  

Au fost promovate în instanță, în perioada mai 2015 - mai 2019, un număr de 7357 cereri având ca obiect: 
1. dobânzi la sumele compensatorii pentru perioada ianuarie – decembrie 2010 (1185 acțiuni 

soluționate definitiv și care urmează a fi puse în executare în anul 2019); 
2. dobânzi la sumele compensatorii pentru perioada ianuarie – mai 2011 (1169 acțiuni soluționate 

definitiv și care urmează a fi puse în executare în anul 2019); 
3. decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun la și de la locul de muncă (8 acțiuni 

soluționate definitiv, favorabil); 
4. indemnizația pentru concediul neefectuat (1 acțiune soluționată definitiv, favorabil); 
5. diferențe salariale reprezentând contravaloarea orelor suplimentare efectuate în plus față de norma 

didactică – inspectori (2 acțiuni soluționate definitiv, favorabil); 
6. indemnizația de instalare (8 acțiuni soluționate definitiv, favorabil; 4 acțiuni aflate încă pe rolul 

instanței de fond); 
7. drepturilor salariale neacordate reprezentând contravaloarea muncii prestate în plus, respectiv orele 

de educație fizică (2 acțiuni soluționate definitiv, favorabil); 
8. anularea măsurilor ce s-au luat împotriva membrului de sindicat, de a i se anula nota obținută la 

proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015 (1 acțiune 
soluționată nefavorabil); 

9. anularea hotărârilor Consiliului de administrație al unității de învățământ prin care i s-a refuzat 
membrului de sindicat acordul pentru pretransfer în unitatea de învățământ (1 acțiune soluționată 
definitiv, favorabil); 

10. sume compensatorii reprezentând spor condiții vătămătoare și periculoase - spor ecran pentru 
perioada 2013-2018 (890 acțiuni soluționate definitiv, favorabil; 12 acțiuni aflate încă pe rolul 
instanței de fond); 

11. sume compensatorii reprezentând spor condiții nocive și penibile pentru perioada 2013-2018 (580 
acțiuni soluționate definitiv, 11 acțiuni aflate încă pe rolul instanței de fond); 
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12. sume compensatorii reprezentând spor condiții vătămătoare și periculoase - spor pentru 
bibliotecari pentru perioada 2013-2018 (44 acțiuni soluționate definitiv, favorabil); 

13. diferențe de drepturi salariale reprezentând indemnizația de conducere administrator financiar - 
contabil șef (52 acțiuni soluționate definitiv, favorabil); 

14. diferențe de drepturi salariale dintre salariul cuvenit și cel efectiv plătit începând cu data de 
01.08.2016, pentru secretar/administrator financiar șef (36 acțiuni soluționate definitiv, favorabil); 

15. sume compensatorii reprezentând sporul pentru titlul științific de doctor pentru perioada 2010-
2015 (21 acțiuni soluționate definitiv, favorabil); 

16. indemnizația pentru învățământ special (1 acțiune soluționată definitiv, favorabil); 
17. încadrarea pe funcția de profesor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul 

primar (1 acțiune soluționată definitiv, favorabil); 
18. obținere reprezentativitate S.I.P. Jud. Hunedoara (1 acțiune soluționată definitiv, favorabil); 
19. Conferințe CAR (IFN) S.I.P. Hunedoara – alegeri președinte interimar/alegeri organe conducere (2 

acțiuni soluționate definitiv, favorabil); 
20. cereri lămurire dispozitiv privind acordarea unor daune-moratorii constând în dobânda legală 

penalizatoare pentru diferențele salariale cuvenite pentru perioada octombrie 2008-mai 2011 (3243 
cereri soluționate definitiv, favorabil); 

21. diferențe salariale (majorare salarială cu 12% pentru perioada august-noiembrie 2015) pentru 
personalul contractual din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara (10 acțiuni soluționate 
definitiv, favorabil); 

22. diferențe salariale (majorare salarială cu 15% pentru complexitatea muncii, începând cu martie 2018) 
pentru personalul contractual din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara (11 acțiuni 
soluționate nefavorabil la instanța de fond); 

23. diferențe salariale reprezentând majorarea salariului de bază acordată personalului didactic care 
asigură predarea simultană în învățământul preșcolar – începând cu data de 1.09.2017 (39 acțiuni 
soluționate definitiv, favorabil; 10 acțiuni aflate încă pe rolul instanței de fond); 

24. diferențe salariale reprezentând majorarea salariului de bază acordată diferențiat personalului 
didactic (directori) care asigură predarea simultană în învățământul preșcolar/primar – începând cu 
data de 1.05.2018 (7 acțiuni soluționate definitiv, favorabil; 4 acțiuni aflate încă pe rolul instanței de 
fond); 

25. diferențe salariale reprezentând majorarea salariului de bază cu 15% pentru personalul din 
învățământul special (1 acțiune aflată încă pe rolul instanței de fond). 

 
De asemenea, în spețele enumerate au fost elaborate cereri de chemare în judecată și pentru pensionarii 

din sistemul de învățământ. 
Nu au fost percepute nici un fel de taxe pentru reprezentarea în instanță a membrilor de sindicat sau a 

foștilor membri, actualmente pensionari. 
   
d. C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara 
Casa de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar 

Județul Hunedoara - C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara -  este o asociație fără scop patrimonial care a fost înființată în 
anul 1968 sub titulatura de Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) Învățământ Deva. 

În anul 2008 C.A.R. Învățământ Deva a fost ”preluat” de către Sindicatul Învățământului Preuniversitar 
(S.I.P. ) Județul Hunedoara. 

În anii care au urmat s-a desfășurat un proces complex de extindere a activității în unitățile de învățământ 
din județul Hunedoara și, drept consecință, titulatura a fost schimbată în Casa de Ajutor Reciproc a Salariaților din 
Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara, pe scurt C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara.  

În prezent C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara aparține S.I.P. Hunedoara și funcționează în sediul situat în 
Deva, strada Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B - mansardă, într-un spațiu în care sunt asigurate toate condițiile 
pentru desfășurarea normală a activității. 

C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara are membri în aproape toate unitățile de învățământ din județul 
Hunedoara. Astfel, există 103 grupe în unitățile de învățământ și o grupă de diverși (338 persoane din sistem și din 
afara sistemului de învățământ care plătesc la casierie). 
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Fig. 12 - Tabel - Evoluția numărului de membri în perioada 2015-2018 

 
Funcționarea asociației este asigurată de personalul comun al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara  și S.I.P. 

Județul Hunedoara: trei administratori financiari, un secretar-casier și un consilier juridic. O serie de 
operațiuni/activități se desfășoară prin intermediul liderilor sindicali de zonă și al liderilor sindicali din unitățile de 
învățământ. 

Încasarea cotizațiilor și a dobânzilor se realizează, în cea mai mare parte, prin reținerea direct de pe statul 
de plată, iar pentru grupa de externi direct la casieria asociației. Începând din anul 2015, pentru a veni în sprijinul 
membrilor, împrumuturile contractate pot fi virate direct în conturile solicitanților. 
 

  
Fig. 13- Tabel - Evoluția numărului și a valorii împrumuturilor acordate 

 
 În perioada supusă analizei, o mare parte din cheltuielile de funcționare au fost suportate de S.I.P. Județul 
Hunedoara (mobilier, sisteme informatice, consumabile, utilități), iar o parte (salariile) de către C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. 
Hunedoara. Acest lucru, dar și o bună funcționare a asociației, au permis în ultimii ani obținerea unui excedent 
mai consistent, completarea fondului de rezervă, precum și posibilitatea de a se acorda dobânzi la fondul social al 
membrilor. 
 

 
 Fig. 14 - Tabel - repartizarea excedentului în perioada 2015-2018 

 
Conducerea asociației este asigurată de Conferința Anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara, iar pe 

parcursul anului de către Comitetul de supraveghere. 
Activitatea Comitetului a fost axată pe două direcții principale: asigurarea desfășurării normale și legale a 

activității de acordare a împrumuturilor și recuperarea debitelor. 
În acest sens a fost elaborat și aprobat documentul numit ”Norme interne de creditare”, document care 

are drept obiectiv reglementarea și clarificarea acordării împrumuturilor și care constituie principalul 
instrument/manual de lucru în analiza cererilor, aprobarea, tragerea și rambursarea împrumuturilor.  

De asemenea, a fost elaborată și aprobată ”Procedura operațională: activitatea curentă C.A.R. (I.F.N.)  
S.I.P. Județul Hunedoara”. Aceasta descrie modul de desfășurarea a activității în procesul de înscriere a 
membrilor, acordarea împrumuturilor, recuperarea creanțelor, modul de evidențiere, clasificare și îndosariere a 
documentelor specifice, modul de inventariere și casare, arhivarea documentelor. 
 Având în vedere rezultatele financiare pozitive obținute în ultimii ani, Comitetul de supraveghere a 
propus, iar Conferința anuală a aprobat o diminuare în timp a dobânzilor. 
  

 
 Fig. 15 - Tabel – Evoluția dobânzilor în perioada 2015-2018 

 

INDICATORI / PERIOADA 2015 2016 2017 2018 
Număr membri 2499 2328 2421 2476 

INDICATORI / PERIOADA 2015 2016 2017 2018 
Număr împrumuturi acordate 880 1028 1.110 872 
Valoarea maximă a unui împrumut 15.000 15.000 20.000 30.000 
Valoare totală a împrumuturilor acordate 6.394.750 8.087.300 11.189.750 11.466.100 

INDICATORI / PERIOADA 2015 2016 2017 2018 
Dobânzi acordate la fondul social - - 61.295,00 74.520,00 
Excedent trecut la rezerve statutare (lei) 200.000,64 277.894,21 286.130,70 338.282,22 
Excedent trecut la fondul de risc (lei) 269.026,20 100.000,00 200.000,00 200.000,00 

DOBÂNDĂ / PERIOADA 2015 2016 2017 2018 2019 
Împrumut tradițional 12,99% 12,99% 12,99% 12,99% 12,99% 
Împrumut tradițional - pentru membri de sindicat 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 
Împrumut rapid (3 luni) 10,00% 10,00% 6,00% 6,00% 6,00% 
Împrumutul rapid - pentru membri de sindicat (3 luni) 10,00% 10,00% 6,00% 6,00% 3,00% 
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Recuperarea debitelor este o parte integrantă a activității Comitetului de Supraveghere. Activitatea de 
recuperare s-a desfășurat în trei etape: discuții telefonice cu titularii împrumuturilor și giranții, somarea acestora 
în scris și, în final, executare prin intermediul executorului judecătoresc. 

Statistic, la finalul anului 2018, situația se prezinta astfel:  
- restanțieri: 97, din care: 7 cu restanțe de peste 3 luni, 20 cu restanțe de 2-3 luni și 70 cu restanțe de o lună;  
- debitori: 49, dintre care 14 depun regulat la casierie sume de bani pentru stingerea debitelor. 
 

e. SIP TOUR a fost înființată de S.I.P. Județul Hunedoara în anul 2012 având ca unic asociat S.I.P. Județul 
Hunedoara.  

Ea a fost înființată ca agenție de turism tour operatoare. Ca definiție, ”tour operator” este persoana sau 
organizația ce cumpără servicii individuale de călătorie (transport și cazare) de la producătorii lor (companii de 
transport sau hoteluri) și care le combină într-un pachet (tour), pachet care este vândut cu un comision direct 
clienților finali. Deși descris, în mod uzual, ca un en-grosist, un tur operator este, de fapt,  un realizator de produse 
turistice.  

Modificarea legislativă de la finalul anului 2018 a dus la relicențierea tuturor agențiilor de turism din 
România. În urma acestor schimbări legislative, în acest moment, în România agențiile de turism pot fi 
organizatoare sau intermediare. Pe piață au rămas foarte puține agenții organizatoare, mai exact au rămas doar 
agențiile foarte mari. După noua lege, o agenție de turism organizatoare trebuie să dispună de un capital social de 
minim 20.000 lei și metode de garantare a pachetelor turistice, metode destul de costisitoare. 

În urma analizei istoricului de vânzări din perioada 2012 și 2018 și a activității din acești ani, SIP TOUR a 
optat pentru tipul de agenție de turism intermediară. 

Activitate de intermediere este definită ca activitate prin care agenția, alta decât agenția organizatoare, 
vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenție de turism 
organizatoare. Agenția de turism care desfășoară activitatea de intermediere este denumită agenție de turism 
intermediară. 

Principalul obiectiv al agenției noastre este acela de a oferi membrilor de sindicat servicii turistice la cele 
mai bune tarife, condiții de călătorie și petrecere a vacanțelor. 

Activitățile din cadrul agenției sunt structurate după cum urmează: 
- turism intern - organizare de vacanțe, excursii și tabere școlare în țară, la munte, în stațiuni balneare, în 

pensiuni agroturistice și pe litoralul românesc al Mării Negre; 
- turism extern - rezervări de vacanțe în întreaga lume: Grecia, Bulgaria, Croația, Italia, Spania, Turcia, Egipt, 

Tunisia, Dubai sau, la cerere, orice altă destinație; pentru sezonul de iarnă se organizează sejururi în Austria, 
Bulgaria, Slovacia, Italia, Franța și Elveția; de asemenea, SIP Tour organizează și circuite culturale prin care se 
pot vizita marile orașe ale lumii; transportul, după caz, se poate realiza cu autocarul, cu avionul sau chiar 
individual, cu autoturismul personal; 

- bilete – se asigură rezervări și emiteri de bilete de avion cu plecări din orice aeroport din lume pentru orice 
companie aeriană, dar și bilete de autocar din diferite orașe ale României către întreaga Europa.  

Se pot solicita și alte oferte/servicii turistice care vor fi particularizate conform solicitărilor membrilor de 
sindicat.  
 

TIP ACȚIUNE / 
NUMĂR 

2015 2016 2017 2018 
PRESTAȚII BENEFICIARI PRESTAȚII BENEFICIARI PRESTAȚII BENEFICIARI PRESTAȚII BENEFICIARI 

Servicii externe 15 77 3 7 5 15 6 21 
Litoral 59 164 53 155 94 221 83 242 
Balneo-montan 17 38 10 24 18 36 53 124 
Excursii SIP Tour - - 3 161 2 102 2 50 
Excursii școlare 22 973 40 1904 30 1111 32 1342 
Bilete de avion 11 26 16 29 2 2 1 2 
Asigurări 10 22 11 27 9 16 10 23 
Alte evenimente 1 122 - - 2 354 1 20 

 
Fig. 16 Tabel – Indicatori privind activitatea SIP Tour în perioada 2015-2018 

 
În perioada 2015 – 2018 SIP Tour a avut și o serie de oferte proprii concretizate în organizarea unor 

excursii și circuite în Europa și România. 
- Excursie Zakynthos, Grecia: 50 persoane în sistem ”All Inclusive”; 
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- Excursie Halkidiki, Grecia: 50 persoane cu demipensiune; 
- Excursie Nisipurile de Aur, Bulgaria: 28 persoane în sistem ”All Inclusive”; 
- Circuite în Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Polonia, Italia, Austria; 
- Circuite în Romania: Maramureș, Moldova. 
De asemenea, SIP Tour a fost solicitat și s-a implicat în organizarea unor evenimente speciale : conferințe, 

consilii naționale, consilii județene. 
În anul 2015 a organizat la Bran, în complexul ”Club Vila Bran”, Consiliul National al Federației Sindicatelor 

din Educație ”Spiru Haret”. Au fost asigurate  servicii de cazare, masă, alte activități pentru un număr de 122 
persoane. 

În anul 2017 SIP Tour a organizat Conferința Națională a Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” 
la Poiana Brașov, Hotel ”Alpin”. Au fost asigurate servicii de cazare și masă pentru un număr de 208 persoane . 

Tot în anul 2017 s-a organizat Consiliul  Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara la Hotel ”Germisara” din 
Geoagiu -Bai, acțiune la care au participat un număr de 146 de persoane pentru care s-au asigurat servicii  de 
cazare și masă. 

 
 Un capitol special în activitatea SIP Tour l-a constituit organizarea excursiilor școlare în cadrul activităților 
din ”săptămâna altfel”.  Alături de activitățile specifice unei agenții de turism (contractarea serviciilor de 
transport, cazare, masă etc.), au fost asigurate și servicii de consultanță pentru cadrul didactic organizator al 
evenimentului. De asemenea, a fost pus la dispoziție pentru fiecare caz în parte și un model de portofoliu al 
excursiei / taberei / activității de timp liber. 
 
 Asigurarea consultanței  turistice pentru membri de sindicat interesați este un alt aspect important al 
activității SIP Tour. Sunt furnizate informațiilor de specialitate pornind de la alegerea structurii turistice, a 
serviciilor de care se poate beneficia pe parcursul sejurului, până la final. În unele situații, după terminarea 
sejurului, s-a solicitat și un feedback din partea turistului/membrului de sindicat. 

Începând cu anul 2018 SIP Tour s-a implicat și în valorificarea voucherelor de vacanță de care au 
beneficiat membri de sindicat. De ce să cumpărați de la SIP TOUR cu vouchere de vacanță? 
 Pentru că: 
- Vă punem la dispoziție oferte în peste 800 de hoteluri și pensiuni in România sau chiar posibilitatea de creare a 
unui circuit prin țară, dacă nu doriți să stați într-un singur loc. 
- Aveți la dispoziție mai multe servicii, formând un pachet, pe care să-l achitați integral cu vouchere. 
- Suntem o agenție  care oferă siguranța și calitate.  

Ce puteți să cumpărați cu vouchere de vacanță? 
- O vacanță pe litoralul românesc. 
- Un weekend la munte. 
- Câteva zile într-un complex cu servicii de spa. 
- O mini-vacanță în Delta Dunării. 
- Un circuit cultural în România. 

În concluzie, puteți să rezervați servicii de masă, de transport și alte servicii opționale, conexe cazării 
(condiția este să aveți minim o noapte de cazare în cadrul pachetului). 

Începând cu acest an, 2019, SIP Tour are un site nou. Acesta se va putea accesa, atât din site-ul 
www.siphd.ro cu click pe rubrica Turism, fie direct tastând www.siptour.ro   

Noul site vă pune la dispoziție o ofertă foarte bogată de unități de cazare și pachete turistice de la peste 
10 parteneri. Meniul este unul intuitiv și foarte ușor folosit. Site-ul returnează informații în timp real la momentul 
căutării despre prețuri și disponibilități. Informațiile despre hoteluri și facilitățile lor sunt  actualizate la zi. Se pot 
face rezervări direct pe site, completând datele obligatorii din formular. 

 
 f. Centrul de formare și resurse ”Magister” 
…………………………. 
 
 
 
 
 
 

http://www.siphd.ro/
http://www.siptour.ro/
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III. Funcționare. Activități.  Acțiuni. Demersuri. Realizări 

 
 1. Relația cu structurile organizatorice și membrii de sindicat 
 Obișnuim să credem și să spunem că: ”Sindicatul ești tu! Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este. 
Un sindicat este puternic și eficient atât cât membrii săi îl fac.”  
 Credem și facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca S.I.P. Județul Hunedoara să fie una dintre cel mai 
democratice organizații sindicale.  
 Credem că el aparține membrilor săi, iar măsura în care aceștia se implică în viața organizației, în luarea 
deciziilor și în aplicarea lor, conștiința apartenenței la organizație și aceea a faptului că organizația le aparține 
contribuie la bunul mers al activității sindicatului. 
   

Potrivit Statutului propriu, structurile organizatorice ale S.I.P. Județul Hunedoara și membrii de sindicat au 
o serie de drepturi, printre care: alegerea în mod liber a reprezentanților în organele de conducere, participarea 
prin aceștia la luarea și îndeplinirea deciziilor, exprimarea liberă a opiniilor în toate organismele sindicatului, 
dreptul de a fi informați cu privire la toate problemele curente, la demersurile făcute de sindicat, precum și cu 
privire la deciziile luate de organele administrației publice locale sau centrale în ceea ce privește sistemul național 
de învățământ, dreptul de a cere și de a primi sprijinul în conflicte de muncă, dreptul de a beneficia de consiliere 
de specialitate pentru membrii de sindicat implicați în conflicte individuale de muncă sau privitoare la relațiile de 
muncă, dreptul de control asupra activității sindicatului prin votul delegaților și reprezentanților în Conferința 
Județeană, Consiliul Liderilor, Consiliile de Zonă, Comisia de Cenzori. 

Prezentăm în continuare modul în care au fost respectate toate aceste obligații statutare.  
 
a. Alegerea în mod liber a reprezentanților în organele de conducere este un drept al membrilor de 

sindicat și un principiu de bază în activitatea  S.I.P. Hunedoara. De la începutul acestui an și în pregătirea 
Conferinței Județene, în toate grupele sindicale s-au desfășurat ședințe pentru alegerea liderilor grupelor 
sindicale, respectiv a liderilor structurilor organizatorice de zonă. 

b. În ceea ce privește dreptul de a participa la luarea deciziilor, apreciem că fiecare membru de sindicat 
are dreptul, dar și obligația de a se implica personal la nivelul grupei sindicale. În organele de conducere ale 
sindicatului acest drept se manifestă prin intermediul reprezentanților aleși: prin delegații desemnați pentru 
Conferința Județeană, prin liderii grupelor sindicale în cadrul Consiliului Liderilor, prin liderii organizațiilor de zonă 
în Biroul Executiv.  

În plus, de fiecare dată când au fost declanșate acțiuni de protest, membrii de sindicat au fost consultați 
prin referendum-uri în legătură cu revendicările și solicitările noastre, precum și tipul acțiunilor de protest prin 
care acestea puteau fi rezolvate. 

Ori de câte ori a fost nevoie și/sau ori de câte ori au existat convocări sau invitații din partea structurilor 
organizatorice, fie s-a deplasat conducerea operativă, fie s-au organizat adevărate caravane sindicale. Structurile 
organizatorice de zonă și grupele sindicale din unitățile de învățământ au beneficiat de sprijin calificat atât în 
relația cu autoritățile publice locale sau județene, cât și în relația cu instanțele de judecată. Sprijinul s-a 
concretizat în discuții/negocieri cu organele administrațiilor publice locale, județene sau centrale, elaborarea unor 
materiale (demersuri către autoritățile publice sau răspunsuri la problemele semnalate de acestea, proteste), prin 
obținerea de audiențe, prin reprezentarea în fața instanțelor de judecată. De aceste facilități au beneficiat, de-a 
lungul timpului, toate structurile organizatorice și toți membrii de sindicat. 
  

c. În ceea ce privește dreptul la informare, structurile organizatorice și membrii de sindicat au fost 
constant ținuți la curent cu informații de interes profesional și sindical, cu demersurile și realizările sindicatului, cu 
poziția autorităților publice pe anumite probleme, cu intențiile guvernanților, cu toate problemele susceptibile a 
prezenta interes pentru salariații din învățământ în general și pentru membrii noștri de sindicat, în special.  

Obligația S.I.P. Județul Hunedoara de a-și informa membrii de sindicat s-a concretizat prin elaborarea de 
adrese pe probleme din cele mai diverse (ce prevăd anumite acte normative și cum anume trebuie puse acestea 
în aplicare, ofertele guvernamentale, proiecte inițiate, acțiuni întreprinse etc. mergând până la detalii de genul ce 
anume trebuie să conțină proiectul de buget al unei unități de învățământ), informări scrise transmise 
periodic/lunar la ședințele Biroului Executiv și Consiliului Liderilor. Informarea membrilor de sindicat s-a realizat și 
prin intermediul broșurilor din colecția ”Biblioteca sindicală” editate de organizația noastră. De asemenea, scurte  
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informări punctuale se transmit periodic prin e-mail liderilor de sindicat din toate grupele sindicale, iar aceștia le 
retransmit membrilor de sindicat. 

Totalizând, este vorba despre 2482 documente elaborate în perioada acestui mandat, unele dintre ele de 
mare complexitate, astfel:  
 

Documente / Perioada 2015 2016 2017 2018 Total 
Corespondența cu membrii (sesizări, petiții, memorii, adrese etc.) 239 304 669 854 2066 
Informări scrise 16 12 11 9 48 
Informări transmise prin e-mail 82 127 92 63 364 
Apariții în colecția ”Biblioteca sindicală” (broșuri) - 2 1 1 4 

Total 337 445 773 927 2482 
 

Fig. 17 Tabel - documente elaborate în perioada 2015-2018 
 
În anul 2016 au fost create două conturi de Facebook ale S.I.P. Județul Hunedoara. Prin intermediul 

acestora au fost transmise informații sintetice despre activitatea organizației. De asemenea, pentru cei interesați 
au fost indicate materialele informative ale organizație unde problemele erau prezentate pe larg. 

S-a constatat în această perioadă că cea mai bună formă de informare a membrilor de sindicat rămâne, 
totuși, cea realizată în cadrul ședințelor de sindicat, față în față. Din acest motiv, alături de întâlnirile lunare ale 
organelor de conducere ale S.I.P. Județul Hunedoara, au fost extinse numeric și întâlnirile în cadrul Consiliului 
Liderilor. Toate acestea au fost urmate de ședințe la nivelul grupelor sindicale în marea majoritate a unităților de 
învățământ.  

Un rol important în privința informării membrilor de sindicat îl deține site-ul organizației 
(https://www.siphd.ro).  

Site-ul a fost creat în anul 2012 și a fost gândit încă de la început ca un site de informare pe probleme 
sindicale și profesionale pentru membrii S.I.P. Hunedoara. De atunci el a suferit mai  multe modificări în ceea ce 
privește structurarea informațiilor postate. 

Nu este un site ”spectaculos” ca design, dar compensează acest aspect prin bogăția de informații pe care 
o cuprinde. Este alimentat constant cu știri/articole referitoare la activitatea sindicatului și a federației din care 
facem parte, probleme de interes profesional, poziția autorităților și a guvernanților, noutățile legislative, actele 
emise de M.E.N. și I.S.J. Hunedoara, documentele/materialele prezentate la ședințele/conferințele S.I.P. 
Hunedoara și F.S.E. ”Spiru Haret”, alte informații ce pot prezenta interes pentru membrii de sindicat.  

Prima pagină a site-ului, cea mai dinamică parte a sa, cuprinde știrile importante și foarte importante din 
activitatea noastră. Acestea sunt dublate de o revistă a presei realizată de C.N.S.L.R.-Frăția cu articole, știri din 
întregul sistem economic și o altă revistă a presei realizată de F.S.E. ”Spiru Haret” numai cu informații din sistemul 
educațional. 

De asemenea, am apreciat ca fiind foarte importante și documentele emise de M.E.N., I.S.J. Hunedoara și 
C.C.D. Hunedoara, documente ce pot fi vizualizate accesând meniul respectiv. 

Pentru o bună informare a membrilor de sindicat, tot pe prima pagină a site-ului se află meniul care ne 
conduce spre documentele/materialele/informările prezentate în cadrul întâlnirilor organelor de conducere ale 
sindicatului și federației din care facem parte. 

Pentru o informare corectă, pe site sunt postate și alte puncte de vedere emise de oameni politici, ziariști, 
publiciști, scriitori etc.  

Cu ajutorul meniului principal aflat în partea stângă a primei pagini a site-ului sunt prezentate o altă 
categorie de informații utile membrilor de sindicat, informații structurate pe următoarele teme: informații despre 
organizație (statut, organe de conducere, contact, membri), legislație (legislație generală, legislație învățământ, 
legislație salarizare, consultații juridice, procese), compartimentele funcționale de la nivelul S.I.P. Hunedoara 
(C.A.R., Turism, Centrul de formare și resurse ”Magister”), proiecte în care a fost implicat SIP Hunedoara, 
proiecte încă de actualitate (”O nouă atitudine”, ”Dialog social și advocacy”, ”România educată”), galeria foto și 
video care ”ilustrează” o parte din activitatea organizației. 
 ”Săpând” mai adânc în substraturile site-ului, se pot descoperi informațiile postate la rubrica ”informații 
utile”. Acestea cuprind diferite modele de cereri utile membrilor de sindicat, dar și o serie de materiale model 
necesare în activitatea liderilor de sindicat. Rubrica mai cuprinde și activitățile cuprinse generic sub titlul 
”program social”, dar și alte activități organizate și desfășurate în cadrul organizației: simpozionul anual, concursul 
de manuscrise, expoziția ”ProfArt”, Cupa Educatorul, publicații editate de S.I.P. Hunedoara, oferte de servicii. 
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Astfel, site-ul se constituie într-un adevărat centru de documentare și informare pe probleme 
profesionale, sindicale, de natură juridică etc. pentru membrii de sindicat interesați.  
 

Indicatorul / Perioada 2015 2016 2017 2018 
Vizitatori unici 75.573 55.087 45.239 21.468 
Vizite efectuate 115.189 85.947 75432 36165 
Trafic generat (Go) 174,20 129,11 150,62 57,90 
Articole scrise pe site 153 189 166 157 
Membri înregistrați pe forum 233 235 235 236 
Articole scrise pe forum 2041 2048 2051 2047 

 
Fig. 18 Tabel – indicatori utilizare site și forum 

  
 Datele din anul 2018, urmare a schimbării gazdei site-ului, se referă doar la jumătate de an. Numărul 
membrilor înscriși pe forum este cel de la data de 20 aprilie 2019, iar numărul de articole de pe forum s-a redus 
datorită ștergerii unor articole neconforme cu regulile forumului. 
  

 
Fig. 19 Grafic – indicatori utilizare site și forum 

 

 
 
 

Fig. 20 Grafic – indicatori utilizare site 
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Acești indicatori sunt interpretați de webmaster-ul site-ului astfel: 

- există variații mari de la o lună la alta, dar și în cadrul zilelor săptămânii; vizitele sunt mai rare sâmbăta și 
duminica și în lunile de vacanță. 
- în ceea ce privește numărul de vizitatori și numărul de vizite se pare ca am atins un plafon, în fond, publicul țintă 
este format din cadrele didactice din județul Hunedoara. 
- creșterea traficului (gigaocteți) reflectă creșterea conținutului informațional al site-ului. 
- traficul generat de vizitele utilizatorilor nu crește proporțional cu numărul de vizite; contează foarte mult 
opțiunea vizitatorilor: dacă au dorit să descarce fișiere de tip PDF voluminoase sau dacă au răsfoit albumul 
foto/video, apare un trafic crescut la un număr mic de vizite. 
- traficul, exprimat în giga octeți, este mai mare în perioada în care administratorul postează sentințele; sunt 
multe fișiere într-un timp relativ scurt. 
- scăderea numărului de vizitatori în anul 2018 se explică prin faptul că statistica acoperă doar o parte a anului 
(urmare a schimbării gazdei), dar ea coincide și cu o activitate de informare mai intensă prin intermediul paginilor 
de Facebook; 
- în prezent, numărul de știri s-a stabilizat; avem, în medie, cam trei-patru știri pe săptămână; 
- activitatea pe forum este redusă; acesta se pare că nu mai prezintă interes; numărul membrilor pe forum se 
menține totuși constant deoarece membrii mai vechi, care poate au abandonat forumul, nu se retrag, rămân ca 
membri, contează la număr, dar nu mai au activitate. 

În cursul anului 2018 a fost schimbată gazda. Firma Webfactor a avut probleme financiare și toți clienții au 
trecut la SimpliQ, tot din Cluj. 

De-a lungul timpului, în peste 10 ani de existență, site-ul a fost ținta a mai multor atacuri. Forumul a fost 
împânzit cu mesaje și poze nedorite, au fost distribuite fișiere nedorite pe toată structura de directoare, au fost 
programe răuvoitoare depuse în baza de date.  

Conținutul nedorit a fost șters și s-au luat măsuri pentru evitarea acestor evenimente în viitor. Printre 
aceste măsuri se află și utilizarea unui certificat SSL, care să crească nivelul de încredere al vizitatorului. Site-ul 
poate fi accesat și prin protocolul HTTP, dar și prin HTTPS. 

Întreg site-ul a fost construit de administratorul site-ului de la zero. În nici un moment nu s-a încercat 
realizarea de programe răuvoitoare: nici malware, nici spyware. Totuși unele programe antivirus blochează 
accesul la site-ul SIP Hunedoara (de exemplu, Avast). Este drept că avem vizitatori care ne-au semnalat că Avast le 
blochează accesul la site, dar nu avem nici un vizitator care să fi declarat că i s-a infectat calculatorul în urma 
vizitării site-ului. Programul Avast nu pune în evidență nici un virus. Se bazează pe o listă neagră proprie în care 
site-ul a fost înregistrat cândva. Avast (avast.com) nu dispune de o unealtă pentru verificarea site-urilor online ci 
doar a fișierelor locale.  

Raportul oferit de sucuri.net la data de 13 aprilie 2019 este edificator: 
SUCURI.NET este un site (platformă cloud) care permite verificarea site-urilor proprii în vederea depistării 

programelor răuvoitoare, eliminarea și prevenirea amenințărilor. Nu am folosit sucuri.net ca produs (costă), în 
schimb am utilizat unealta de verificare (gratis). 

 

 
Fig. 21 Captură de ecran – raport sucuri.net 
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În listă apar cele mai importante baze de date (liste negre). Toate consideră site-ul SIP Hunedoara sigur. În 

listă nu apare Avast. Sigur că apar o serie de recomandări pentru a face site-ul și mai sigur împotriva atacurilor. 
Aceste recomandări vor sta la baza activității viitoare a întregii echipe. 

În prezent se lucrează la noul site al S.I.P. Hunedoara, un site care se dorește a fi mai atractiv și în același 
timp mai practic, cu informații mai ușor de accesat. 

Ținând cont de tendințele actuale și de amploarea luată de comunicarea pe rețelele de socializare, au fost 
create și întreținute două conturi de Facebook ale organizației. Aici sunt postate periodic informații, știri, articole, 
fotografii, clipuri video despre și din viața organizației, încercându-se, și în acest mod, să se realizeze comunicarea 
cu membri și să se mențină interesul pentru activitatea organizației.  

De asemenea, există și un canal propriu pe YouTube unde sunt postate filme/clipuri video despre 
activitatea organizației. 

 
d. În ceea ce privește dreptul de control asupra activității sindicatului, acesta a fost exercitat prin: 

- votul membrilor în cadrul grupelor sindicale din care fac parte; 
- participarea la referendum-urile organizate; 
- votul delegaților și reprezentanților în Conferința Județeană, Consiliul Liderilor, Biroul Executiv, Consiliile de 
Zonă, Comisia de Cenzori.  

Modul în care au funcționat acestea și datele statistice privind ședințele și hotărârile luate de organele de 
conducere au fost deja prezentate la capitolul II. Structura organizatorică, subcapitolul 3. Organele de conducere. 
 

e. O preocupare constantă a conducerii S.I.P. Județul Hunedoara a fost asigurarea resurselor financiare 
care să permită funcționarea normală și o stabilitate pe termen lung a sindicatului.  

Resursele financiare au fost asigurate din cotizațiile încasate de la membri, dobânzi obținute din investiții 
în instrumente financiare (depozite la termen, titluri de stat) și din redirecționarea unor sume de către membrii 
de sindicat, sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 
pentru funcționarea unor entități nonprofit. 

În întreaga perioadă supusă analizei, reținerea cotizației de membru s-a făcut direct de pe statul de plată 
în baza acordului scris al membrului de sindicat. Acest lucru a permis asigurarea resurselor financiare pentru buna 
funcționare administrativă a organizației, dar și realizarea unor rezerve care să asigure stabilitatea financiară a 
organizației pe termen lung. 

Buna gospodărire a resurselor financiare a permis dotarea corespunzătoare a sediului central al S.I.P. 
Județul Hunedoara și a sediilor structurilor funcționale de zonă. 

Astfel, în prezent S.I.P. Județul Hunedoara dispune de un sediu funcțional care are în componență mai 
multe birouri: secretariat, juridic, agenție turism, formare profesională, birou președinte, birou secretar general, 
spațiu pentru funcționarea CAR, oficiu, toaletă. Acestea dispun de mobilierul și aparatura necesară: 3 copiatoare 
performante A3 color, 1 copiator A3 alb-negru, 2 faxuri, 4 calculatoare de tip desktop, 4 laptop-uri. 

În anul 2017 s-a amenajat un nou spațiu pentru funcționarea casei de ajutor reciproc. Acesta a fost gândit 
ca un spațiu deschis în care să se poată asigura desfășurarea tuturor activităților specifice. Există trei posturi de 
lucru dotate cu toată aparatura necesară, spații de depozitare a documentelor contabile, seif electronic. 

În anul 2018 s-a finalizat amenajarea sălii de ședință, sală care cuprinde patru spații: două pentru 
organizarea ședințelor (de tip ”masă rotundă” și tip ”sală de clasă”), un spațiu de lucru pentru pregătirea 
materialelor necesare ședințelor și un spațiu de depozitare a materialelor. Aceasta are o dotare funcțională care 
cuprinde: 2 videoproiectoare, 1 ecran proiecție, 1 sistem informatic interactiv, banc de lucru (2 aparate de 
laminat, 1 aparat de îndosariat cu spirale de plastic, 1 aparat de îndosariat cu spirale metalice, ghilotină pentru 
hârtie A4 și A3), 1 copiator, 1 laptop, legătură la internet. 

S.I.P. Județul Hunedoara dispune și de un autoturism. 
De asemenea, există 9 sedii funcționale ale structurilor organizatorice de zonă dotate prin efortul 

financiar al organizației județene. 
„Casa învățătorului” din localitatea Vața de Jos, imobil obținut în folosință pentru o perioadă de 25 de ani, 

se află în conservare. Demersurile juridice pentru trecerea acestui imobil în proprietatea sindicatului au eșuat, 
instanțele de judecată apreciind ca tardivă solicitarea noastră. În consecință nu putem investi în repararea și 
transformarea acestuia într-un spațiu de formare sau de petrecere a timpului liber și concediilor membrilor de 
sindicat. 
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f. În perioada analizată, un obiectiv important al S.I.P. Județul Hunedoara l-a constituit asigurarea unor 
facilități pentru membrii de sindicat. 

La acest capitol putem înscrie următoarele activități: 
- subvenționarea activității CAR (IFN) SIP Hunedoara și bonificarea dobânzilor pentru membrii de sindicat; 
- înființarea și susținerea activității Agenției de turism SIP Tour; 
- desfășurarea unor cursuri de formare profesională acreditate de MEN, cursuri organizate prin intermediul 
Centrului de formare și resurse ”Magister”; 
- activitate editorială: broșuri tipărite în colecția ”Biblioteca sindicală”, publicarea lucrărilor participante la 
Simpozionul județean ”Învățământul românesc între tradiție și modernism”, a lucrărilor declarate câștigătoare în 
cadrul Concursului de manuscrise ”Magister”, a tuturor lucrărilor expuse în cadrul Salonului județean ”ProfArt”. 

Tuturor acestor activități le sunt dedicate capitole distincte în cadrul Raportului. 
 
Pe de altă parte, s-a acordat consiliere pe teme profesionale, sindicale, juridice pentru membrii de sindicat 

care au solicitat acest lucru, precum și colegilor noștri implicați în concursuri pentru titularizare, acțiuni de 
pretransferare, transferare, reducere de activitate etc. 

 
Pentru organizarea unor festivități dedicate zilelor de 8 martie, 5 iunie și 5 octombrie, S.I.P. Județul 

Hunedoara a alocat sume de bani din bugetul propriu, astfel: 
 
EVENIMENTUL 

/ PERIOADA 2015 2016 2017 2018 

8 martie buget–20 lei/membru buget–25 lei/membru buget–30 lei/membru tichet-30 lei/membru 
5 iunie buget pentru festivitate la nivel județean (diplome, flori, tablouri, masă festivă) 
5 octombrie buget–25 lei/membru buget–25 lei/membru buget–30 lei/membru tichet-30 lei/membru 

 
Fig. 22 Tabel – sume alocate pentru diferite festivități în perioada 2015-2018 

 
În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în ultimii ani, ziua de 5 iunie, Ziua Națională a 

Educației (Ziua Învățătorului) a fost marcată prin organizarea unor festivități la nivel județean. În cadrul acestora, 
în afara activităților artistice, au fost sărbătoriți colegii noștri aflați la finalul carierei. Bugetul întregii acțiuni a fost 
asigurat în fiecare an de S.I.P. județul Hunedoara. 

Prin efortul financiar și organizatoric al S.I.P. Hunedoara, sărbătorirea Zilei Mondiale a Educatorului (5 
octombrie) a devenit deja o tradiție în județul nostru. În ultimii ani, evenimentului i s-a dedicat o serie întreagă de 
activități grupate generic sub titulatura ”Săptămâna educației”. În această săptămâna dedicată educației s-au 
desfășurat în fiecare an: Simpozionul județean ”Învățământul românesc între tradiție și modernitate”, Salonul 
”ProfArt”, o dezbatere cu temă de actualitate, Cupa ”Educatorul” (minifotbal și gimnastică), festivități organizate 
la nivelul fiecărei grupe sindicale. 

De asemenea, ca mod de întrajutorare, de manifestare a solidarității cu membrii de sindicat aflați în situații 
mai puțin plăcute ale existenței, au fost acordate o serie de ajutoare sociale nerambursabile. Acestea au fost 
acordate, în baza unui regulament care constituie anexă la Statut și a unor precizări elaborate de Biroul Executiv, 
în limita unui fond repartizat ca atare în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezentând cel mult 10% din totalul 
veniturilor. 
 

Indicatorul / 
Perioada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Număr ajutoare 3 24 56 62 123 199 329 484 
Suma totală (lei) 4.000 13.500 25.000 30.200 53.300 73.150 106.335 199.100 

 
Fig. 23 Tabel – ajutoarele sociale acordate de S.I.P. Județul Hunedoara în perioada 2011-2018 

 

Tipul ajutorului/Perioada 2015/ 
Cuantum 

2016/ 
Cuantum 

2017/ 
Cuantum 

2018/ 
Cuantum 

decesul membrului de sindicat  500 500 500 500 
decesul soțului/soției/copilului membrului de sindicat 300 300 300 300 
decesul părinților membrului de sindicat - 200 200 200 
afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare 500 500 500 800 
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afecțiuni, operații cu grad de dificultate mediu, spitalizare 400 400 400 600 
alte afecțiuni, alte operații (laparoscopie) 300 300 300 400 
afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare pentru copiii cu 
vârsta până la 24 ani, aflați în întreținere  - - 300 400 

afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare pentru soțul/soția 
membrului de sindicat, dacă nu are un loc de muncă  - - 300 400 

pensionarea membrului de sindicat, cu o vechime continuă în 
sindicat de cel puțin 5 ani la data pensionării - - 500 500 

 
Fig. 24 Tabel – cuantumul ajutorului acordat/membru în perioada 2015-2018  

 
 Pentru situațiile deosebite, foarte grave, Biroul Executiv, conform Statului-Anexa V Regulament privind 
acordarea ajutoarelor sociale, a acordat și sume mai mari decât cele din tabelul de mai sus. Astfel, au fost plătite 
cheltuielile de înmormântarea pentru trei dintre colegii noștri decedați, fără rude apropiate sau cu o  situație 
socială deosebită, s-au asigurat cheltuielile de transport – repatriere pentru un alt coleg decedat în timpul unei 
excursii cu elevii peste hotare, s-au asigurat cheltuielile de spitalizare și tratament pentru un coleg aflat într-o 
situație deosebită. 
 
 2. Relația și poziția în cadrul F.S.E. ”Spiru Haret” 
 

S.I.P. Județul Hunedoara este afiliat din anul 1999 la Federația Sindicatelor din Educație (F.S.E.) „Spiru 
Haret”. Aceasta, plecând de la valorile promovate de către cel care a fost și rămâne cel mai bun ministru al 
educației, Spiru Haret, a reușit să devină una dintre cele mai importante forțe sindicale ale școlii românești. 
Federația ,,SPIRU HARET'' s-a remarcat prin angajamentul față de emanciparea școlii, câștigarea și apărarea 
drepturilor membrilor ei, promovarea intereselor salariaților învățământului. F.S.E. ,,SPIRU HARET'' este o 
federație sindicală a profesorilor, condusă de profesori, pentru profesori. 

Ca organizație afiliată F.S.E. „SPIRU HARET”, S.I.P. Județul Hunedoara a menținut cu aceasta relații 
constructive, de colaborare, beneficiind de sprijinul oferit de aceasta și bucurându-se de respectarea autonomiei 
și de garantarea drepturilor consfințite de Statutul F.S.E. „SPIRU HARET”. 

Obligația federației de a informa organizațiile afiliate s-a concretizat în elaborarea de informări, circulare, 
puncte de vedere, materiale de sinteză pe probleme dintre cele mai diverse (oferte guvernamentale și acțiuni 
întreprinse, proiecte inițiate, ce prevăd și ce riscuri implică o serie de acte normative și/sau administrative cu 
caracter normativ adoptate deja sau aflate în fază de proiect, sentințe judecătorești și cum anume trebuie puse 
acestea în aplicare etc.), peste 160 de materiale în perioada ultimilor patru ani. 

Sprijinul F.S.E. „SPIRU HARET” s-a concretizat prin: obținerea de audiențe, elaborarea de către 
departamentul de specialitate al federației a unor materiale de natură să vină în sprijinul organizațiilor afiliate, 
răspunsuri, demersuri către autoritățile publice, adeverințe sau împuterniciri pentru organizațiile membre și 
liderii acestora, un total de peste 800 de asemenea materiale în ultimii patru ani. 
 Ca număr de membri, S.I.P. Județul Hunedoara ocupă poziția a II-a între celelalte organizații sindicale 
județene afiliate la F.S.E. ”Spiru Haret”. În cadrul organelor de conducere ale F.S.E. “Spiru Haret”, președintele 
S.I.P. Județul Hunedoara este membru al Biroului Executiv, iar la nivelul Consiliului Național al F.S.E. “Spiru Haret” 
S.I.P. Județul Hunedoara este reprezentat de 6 membri. 

Reprezentanții S.I.P. Județul Hunedoara au participat la majoritatea întâlnirile organismelor de conducere 
ale F.S.E. „Spiru Haret” (Biroul Executiv, Consiliul Liderilor, Consiliul Național, Conferința Națională) având 
intervenții punctuale și pertinente. De asemenea, aceștia au participat la diferite comisii de negociere, comisii de 
dialog social, comisii tehnice pentru elaborarea unor metodologii, regulamente, alte acte cu caracter normativ. Au 
fost formulate și înaintate federației propuneri și observații pe marginea unor proiecte de acte normative sau 
administrative cu caracter normativ. 
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Fig. 25 Sigla F.S.E. ”Spiru Haret”  
 
 

 3. Relația și poziția în cadrul C.N.S.L.R.-Frăția și a U.J. C.N.S.L.R.-Frăția Hunedoara 
 

F.S.E. „Spiru Haret” este afiliată la Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România (C.N.S.L.R.)-
Frăția. În consecință, S.I.P. Județul Hunedoara face parte din Uniunea Județeană (U.J.) C.N.S.L.R.-Frăția 
Hunedoara. 

F.S.E. ”Spiru Haret” este reprezentată în organele de conducere ale C.N.S.L.R.-Frăția de președintele 
federației, Marius Nistor, care este membru al Consiliului Național. 

În cadrul organelor de conducere ale U.J. C.N.S.L.R.-Frăția Hunedoara, reprezentanții S.I.P. Județul 
Hunedoara dețin funcțiile de președinte-Lăcrimioara Bolca, vicepreședinte-Paul Rusu, președinte al Comisiei de 
control-Gavril Vinczi, președinte al Comisiei de femei-Colhon Vasilica. După cum se poate observa, un număr 
semnificativ de reprezentanți ai S.I.P. Județul Hunedoara fac parte din structurile de decizie ale Uniunii Județene, 
iar relațiile între cele două organizații sunt, în mod firesc, foarte strânse concretizându-se în: 
- parteneriate de colaborare sindicală în regiunea DKMT (Dunăre, Crișuri, Mureș, Tisa); 
- facilitarea unor parteneriate externe cu sindicate similare din Vojvodina și din Ungaria; 
- organizarea și participarea la acțiuni ale  comisiei de femei; 
- organizarea unor cursuri de formare sindicală; 
- susținerea problemelor în Comisia de Dialog Social de la nivelul Instituției Prefectului Județului Hunedoara. 
 

 
 

Fig. 26 Sigla C.N.S.L.R.-Frăția 
 
 4. Dialogul social 
 

Colaborarea S.I.P. Județul Hunedoara cu instituțiile descentralizate ale statului s-a realizat pe baza 
principiilor care stau la baza parteneriatului social: părțile se recunosc și se acceptă pe deplin ca egale și libere, 
recunosc libertatea de exercitare a dreptului sindical conform convențiilor internaționale pe care România le-a 
ratificat, Constituției României și legislației naționale, precum și libertatea de opinie a fiecărui salariat. 

S-a realizat informarea reciprocă a partenerilor sociali prin participarea reprezentanților S.I.P. Județul 
Hunedoara la activitățile specifice ale unor structuri de dialog social sau structuri de conducere ale unor instituții. 
S-a urmărit ca, printr-o bună colaborare cu aceste instituții, să se poată rezolva rapid și în totalitate problemele 
ridicate de membrii noștri de sindicat. 

Dialogul social s-a realizat prin multiple forme: participarea la consiliile de administrație ale I.S.J. și ale 
unităților de învățământ, comisii paritare, comisii de dialog social, comisii de negociere, comisii tehnice de 
elaborare a unor acte administrative. 
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a. Reprezentanții S.I.P. Județul Hunedoara au participat în perioada 2015-2018 la 161 consilii de 

administrație desfășurate la nivelul I.S.J. Hunedoara. În cadrul acestora au fost susținute probleme privind: 
- organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar din județ; 
- comasarea/decomasarea/restructurarea unor unități școlare cu personalitate juridică; 
- fundamentarea cifrei de școlarizare; planul de școlarizare; 
- mișcarea de personal și calendarul mișcării personalului didactic; 
- salarizarea și plata salariilor personalului din unitățile de învățământ; 
- acordarea gradației de merit; 
- plata personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea și desfășurarea admiterii în 
învățământul liceal și profesional de stat, a personalului didactic care face parte din comisiile pentru testele 
naționale, bacalaureat și absolvire a învățământului profesional și postliceal, a personalului didactic care face 
parte din comisiile de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. 
 În funcție de problemele semnalate de structurile organizatorice sau direct de către membrii de sindicat, 
au fost supuse atenției consiliului de administrație o serie de probleme privind: încadrarea corectă, fișa postului, 
acordarea calificativelor, calculul salariilor, indemnizația pentru funcțiile de conducere, acordarea zilelor de 
concediu și concediu suplimentar, plata unor drepturi câștigate în instanțele de judecată etc. 
              

b. O serie de probleme au fost discutate și soluționate în cadrul ședințelor Comisiei  paritare de la nivelul 
I.S.J. Hunedoara. 

În perioada 2015-2018 Comisia paritară s-a întrunit în xx de ședințe, de regulă la solicitarea S.I.P. Județul 
Hunedoara, în care s-au discutat numeroase probleme legate de aplicarea contractelor colective de muncă și a 
legislației în vigoare.  

Pe scurt, iată o parte din hotărârile luate la nivelul Comisiei paritare în această perioadă: 
- Hotărâri privind aprobarea procedurilor de punere în executare a titlurilor executorii  (modul și perioada de 

calcul, informarea membrilor de sindicat – adeverințe, fișe individuale de calcul etc.); 
- Hotărâri privind aprobarea punctajelor detaliate din fișa de evaluare utilizată în etapele de mobilitate a 

personalului didactic de predare; 
- Hotărâri luate în conformitate cu prevederile din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar (aprobarea detașărilor în interesul învățământului); 
- Hotărâri privind stabilirea numărului de gradații de merit pe diferite categorii de personal  și discipline de 

învățământ și aprobarea detalierii punctajelor din fișele de evaluare utilizate în cadrul concursului pentru 
acordarea gradației de merit; 

- Hotărâre privind modificarea deciziilor de încadrare a personalului didactic din unitățile 
comasate/decomasate/restructurate; 

- Hotărâre privind transferul personalului didactic auxiliar și nedidactic; 
- Hotărâri privind acordarea zilelor libere de Paști, Crăciun, Ziua Mondială a Educației. 

 
 c. Alte probleme au fost discutate și soluționate în cadrul Comisiei de dialog social, comisie ce 
funcționează pe lângă Instituția Prefectului Județului Hunedoara, acest lucru realizându-se, fie în cadrul ședințelor 
ordinare ale comisiei, fie în ședințele extraordinare a căror întrunire a fost solicitată de S.I.P. Județul Hunedoara. 
În perioada analizată de Raport, Instituția Prefectului Județul Hunedoara a fost condusă de dl. Fabius-Tiberiu 
Kiszely. 

Reprezentanții S.I.P. Județul Hunedoara au participat la 3 ședințe ale Comisiei de dialog social de la acest 
nivel. În cadrul acestora au fost discutate probleme legate de: 
- Legea unică a salarizării pentru personalul din sistemul bugetar; 
- Legea dialogului social; 
- Comasarea unor unități de învățământ prin hotărâri ale consiliilor locale; 
- Implicațiile aplicării noilor prevederi ale Codului fiscal asupra angajaților; 
- Proiectul Legii privind sistemul public de pensii. 
 

Structura de dialog social /perioada 2015 2016 2017 2018 Total 
Consiliul de administrație al I.S.J. Hunedoara 23 27 55 56 161 
Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Hunedoara 6 7 5 5 23 
Comisia de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului Hunedoara - 1 - 2 3 
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Fig. 27 Tabel – ședințe ale structurilor de dialog social 

 
d. Colaborarea S.I.P. Județul Hunedoara cu mass-media a fost una minimală în acest mandat. S-a răspuns 

tuturor solicitărilor/interpelărilor/întrebărilor venite din partea reprezentanților media, dar nu au fost organizate 
conferințe de presă și nu s-au transmis materiale pentru a fi publicate în mass-media locală.  

Această atitudine a fost determinată de numărul și conținutul, mai degrabă negativ, al articolelor despre 
educație și angajații săi. Pe de altă parte, propunerea noastră, de a ne angaja într-un proiect comun cu 
reprezentanții media în care să prezentăm acțiuni, fapte, atitudini deosebite din mediul educațional, nu a fost 
primită cu prea mult entuziasm.  
 
 5. Acțiuni. Demersuri.  
 

Pentru atingerea obiectivelor pe care și le-a propus, S.I.P. Județul Hunedoara a participat alături de F.S.E. 
„Spiru Haret” la derularea unor acțiuni dintre cele mai diverse. Prezentăm, în continuare, sintetic, câteva din  
demersurile și acțiunile derulate în perioada analizată de raportul de activitate. 
 

a. Referendumuri 
Prin acestea s-a solicitat membrilor de sindicat să își exprime opțiunea cu privire la o varietate de forme 

de protest: pichet, miting de protest, blocarea sfârșitului, respectiv a începutului de an școlar, boicotarea 
examenelor naționale, grevă de avertisment, grevă generală.  

În perioada la care ne referim au fost lansate 2 referendumuri cu diferite revendicări:  
- majorarea de urgență a alocațiilor bugetare pentru învățământ până la atingerea procentului de 6% din PIB, 
pentru a se asigura cel puțin: creșterea salariilor angajaților din învățământ; creșterea costului standard per 
preșcolar/elev, respectiv a costului mediu per student echivalent; creșterea burselor elevilor și studenților; 
decontarea integrală a cheltuielilor de navetă pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu; 
dotarea corespunzătoare a unităților și instituțiilor de învățământ (de natură să elimine contribuțiile părinților 
pentru igienizare, achiziționare de material didactic etc.); formarea profesională continuă a salariaților din 
învățământ (iunie 2016); 
- acceptarea în totalitate a propunerilor federațiilor sindicale reprezentative din învățământ cu ocazia elaborării 
Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (iunie 2017). 

 
b. Interpelarea autorităților publice 
Prin adrese, scrisori, petiții, proteste ale F.S.E. ”Spiru Haret” și S.I.P. Județul Hunedoara s-a încercat să se 

atragă atenția asupra problemelor din sistem și să se obțină reglementarea unor situații. 
Între acestea, evidențiem: 

- solicitări transmise Parlamentului României, respectiv parlamentarilor, referitoare la modificarea și completarea 
Legii educației naționale, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice etc.;  
- proteste referitoare la neaplicarea prevederilor legale în materia salarizării personalului didactic de predare, de 
conducere, de îndrumare și control, personalului didactic auxiliar și nedidactic (adresate Guvernului, Ministerului 
Educației, Ministerului Muncii); 
- materiale/sesizări transmise Avocatului Poporului și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării; 
- numeroasele solicitări/sesizări transmise Ministerului Educației și Guvernului României pe diverse probleme 
privind învățământul românesc și personalul din sistem, cum ar fi: deblocarea posturilor didactice auxiliare și 
nedidactice vacante din învățământul preuniversitar; decontarea cheltuielilor de navetă; emiterea unor hotărâri 
de Guvern și ordine de ministru în conformitate cu prevederile legale în vigoare; modificarea unor acte 
administrative cu caracter normativ în domeniul salarizării, organizării concursurilor, formării profesionale, 
blocarea aplicării unor ordine de ministru cu consecințe negative asupra personalului din învățământul 
preuniversitar (cele referitoare la aprobarea numărului de posturi de la nivelul inspectoratelor școlare sau 
normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic) etc. 

 
c. Acțiuni în justiție 
Au fost promovate în instanță, în perioada supusă analizei, un număr impresionant de cereri de chemare 

în judecată - 7357 - în spețe care au fost enumerate la  capitolul II, subcapitolul 4, litera c din prezentul raport, 
unde a fost prezentată activitatea compartimentul juridic. 
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De asemenea, în spețele enumerate au fost elaborate cereri de chemare în judecată și pentru pensionarii 
din sistemul de învățământ. Nu au fost percepute nici un fel de taxe pentru reprezentarea în instanță a membrilor 
de sindicat sau a foștilor membri, actualmente pensionari. 

Evident, în toate dosarele au fost întocmite numeroase alte documente, pe lângă cererile de chemare în 
judecată, respectiv: note și concluzii scrise, întâmpinări, precizări, cereri de îndreptare, cereri de completare, 
depuneri de acte, recursuri, cereri de punere în executare a sentințelor etc. 
 

d. Alte acțiuni: 
- martie 2015: participarea observatorilor S.I.P. Județul Hunedoara la toate etapele concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, director al C.C.D.; 
- mai 2015, 2016, 2017, 2018: demersuri în cadrul Comisiei paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara pentru stabilirea 
modului de sărbătorire a Zilei Naționale a Educației (Ziua Învățătorului); organizarea în parteneriat cu I.S.J. 
Hunedoara a manifestărilor dedicate zilei menționate; 
- 23 martie 2015: participarea la dezbaterea organizată de M.E.N.C.S. și I.S.E. cu privire la „Dezvoltarea 
curriculumului național în Romania – provocări și oportunități ale procesului de elaborare și aplicare a unor noi 
programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a din învățământul primar”; 
- mai-iunie 2015, 2016, 2017, 2018: participarea reprezentanților S.I.P. Județul Hunedoara la toate etapele 
concursului pentru acordarea gradației de merit (stabilirea punctajului minim,  distribuirea numărului de gradații 
de merit pentru fiecare categorie de personal și disciplină/specialitate, evaluarea dosarelor, contestații etc.; 
- iulie 2015: demersuri pentru reducerea obligației de predare a profesorilor consilieri școlari; colectarea de 
semnături din mai  multe județe (Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Iași, Cluj), adrese către I.S.J. Hunedoara și M.E.N.; 
- iunie-septembrie 2015, 2016, 2017, 2018: pregătirea activităților din ”Săptămâna educației” (afișe, postere, 
popularizarea acțiunilor, înregistrarea participanților, colectarea lucrărilor; 
- septembrie 2015: solicitări adresate I.S.J. Hunedoara și M.E.C.S. pentru clarificarea modului de plată a CAS-ului 
de către angajator pentru diferențele salariale prevăzute de titluri executorii, urmare a constatările Camerei de 
conturi a județului Hunedoara; 
- octombrie 2015, 2016, 2017, 2018: organizarea manifestărilor dedicate Zilei mondiale a educației – 5 Octombrie 
și denumite generic ”Săptămâna educației”: dezbateri pe teme de interes pentru educație, Simpozionul județean 
”Învățământul românesc între tradiție și modernism”, Concursul de manuscrise ”Magister”, Salonul județean 
”ProfArt”, donații de carte către toate bibliotecile unităților școlare din județ (volumele editate de S.I.P. Județul 
Hunedoara în cadrul acțiunilor menționate), ”Cupa educatorul” la minifotbal și gimnastică; 
- octombrie 2015: demersuri pentru stopare unor activități birocratice exagerate: încărcarea datelor personalului 
din grupul țintă și ale personalului didactic din unitățile pilot din țară, în cadrul proiectului strategic PODCA: 
„Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente 
moderne de management și monitorizare”; 
- noiembrie-decembrie 2015, 2016: demersuri pentru clarificarea sumelor plătite și a sumelor rămase în plată din 
diferențele salariale stabilite prin titluri executorii; elaborarea ”fișei individuale privind situația drepturilor 
salariale obținute în baza sentințelor judecătorești”, completarea acesteia pentru fiecare membru de sindicat în 
parte; 
- 4 februarie 2016: după o amplă consultare a membrilor de sindicat din teritoriu, F.S.E. „SPIRU HARET” a 
organizat la U.S.A.M.V. București dezbaterea cu tema „VIITOARELE PLANURI-CADRU – ÎNTRE AȘTEPTĂRI ȘI 
REALITATE”, la care au participat reprezentanți ai Președintelui României, Ministerului Educației, organizațiilor 
reprezentative ale salariaților din sistem / elevilor / părinților și ai societății civile; acțiunea s-a bucurat de o foarte 
bună mediatizare, fiind considerată o inițiativă de reformă reală a sistemului de învățământ; la acțiune au 
participat și reprezentanți ai S.I.P. Hunedoara; 
- 25 și 27 mai 2016: Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, F.S.L.I. şi F.N.S. „Alma Mater”, Consiliul 
Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din 
Învățământul Preuniversitar au organizat acțiunea cunoscută ca „pauza pentru educație”; astfel, sub deviza 
„ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE”, în toate unitățile de învățământ, în pauza mare, tot personalul unității și toți 
elevii au ieșit în curtea școlii în semn de protest față de subfinanțarea învățământului românesc, timp în care a 
sunat continuu „clopoțelul”; 
- aprilie 2016: participarea reprezentaților S.I.P. Județul Hunedoara la dezbaterile privind Legea unică a salarizării 
personalului din sistemul bugetar, în cadrul structurilor de dialog social: Comisia de dialog social de la nivelul 
Instituției prefectului Județul Hunedoara, Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Hunedoara; 
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- mai 2016: demersuri (discuții, adrese, ședințe ale Comisiei paritare) pe lângă I.S.J. Hunedoara pentru calcularea, 
în fiecare unitate de învățământ, a sumelor cuvenite conform Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale 
cuvenite personalului didactic din învățământ pentru perioada octombrie 2008 – mai 2011 și eliberarea fișelor 
individuale privind situația drepturilor salariale cuvenite; 
- iunie 2016: acțiuni de protest la București; solicitări/revendicări: creșterea alocațiilor bugetare pentru 
învățământ până la 6% din PIB pentru asigurarea creșterii salariilor angajaților din învățământ; creșterea costului 
standard per preșcolar/elev; creșterea burselor elevilor; decontarea cheltuielilor de navetă pentru elevi; formarea 
profesională continuă a salariaților din învățământ; 
- octombrie 2016; sesizarea Camerei de conturi Hunedoara referitor la perturbarea procesului de învățământ în 
unitățile școlare urmare a modului în care se desfășoară auditul financiar privind programul ”Laptele și cornul”; 
- ianuarie-februarie 2017: demersuri pe lângă Instituția Prefectului Județul Hunedoara, M.M.J.S. și M.E.N. pentru 
asigurarea unei creșteri salariale și pentru personalul nedidactic din unitățile de învățământ; 
- iunie 2017: acțiuni (proteste, adrese, discuții) pentru a convinge guvernații să renunțe la intenția de a transfera 
cluburilor copiilor și cluburilor sportive școlare în responsabilitatea autorităților publice locale sau județene; 
- septembrie 2017: participarea reprezentanților S.I.P. Hunedoara, în cadrul structurilor de dialog social, la 
dezbaterile privind modificările Codului fiscal în ceea ce privește transferul contribuțiilor de la angajator la 
angajat; 
- ianuarie 2018: demersuri pentru respectarea procedurilor legale în ceea ce privește restructurarea rețelei 
școlare; adrese către I.S.J. Hunedoara, Instituția Prefectului Județul Hunedoara, M.M.J.S., M.E.N; discuții în cadrul 
Comisiei paritare de la nivelul I.S.J (două comisii), în cadrul Comisiei de dialog social de la nivelul Instituției 
Prefectului Județul Hunedoara (două comisii);  
- februarie 2018: solicitări M.E.N. referitor la modificarea metodologiei de acordare a titlului de colegiu 
național/colegiu unităților de învățământ preuniversitar cu consultarea federațiilor sindicale; transmiterea unor 
puncte de vedere ale unităților de învățământ care au pierdut titlul de colegiu; 
- 30 martie 2018: întâlnire reprezentanți M.E.N. referitor la salarizarea: personalului din unitățile conexe 
începând cu data de 1.03.2018; salarizarea inspectorilor școlari generali, inspectorilor școlari generali 
adjuncți și a inspectorilor școlari de specialitate începând cu data de 1.04.2018; introducerea în 
programul EduSAL a funcțiilor de analist programator 1 A S și antrenor; salarizarea personalului 
nedidactic din inspectoratele școlare și personalului din cadrul M.E.N.; propuneri de modificare a 
coeficienților aferenți anului 2022 pentru funcția de contabil șef/secretar șef; 
- 22 și 27 august 2018: întâlniri la guvern referitor la reglementările privind plata cu ora, metodologia de calcul și 
efectuarea plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune interese 
moratorii sub formă de dobânzi legale, modificarea obligației de catedră pentru inspectori și directori, 
(re)acordarea sporului pentru învățământ special pentru angajații din cadrul C.J.R.A.E., încadrarea în costul 
standard per elev; 
- octombrie-noiembrie 2018: demersuri (adrese, discuții, întâlniri etc.) pentru rezolvarea unor probleme 
punctuale: modificarea costului standard, respectarea prevederilor legale cu privire la efectivele maxime de 
elevi/preșcolari la clasă/grupă,  revocarea tuturor ordinelor privind retragerea titlului de colegiu/colegiu național, 
acordarea voucherelor pentru personalul din învățământ care nu a beneficiat de acest drept, plată sumelor 
stabilite prin titluri executorii până la finalul anului 2018, modificarea/actualizarea programului EduSAL, 
debirocratizarea actului educațional. 

 
IV. În loc de final 

 
O parte din activitatea Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara a fost oglindită în acest material. 

Evident, Raportul nu acoperă întreaga gamă a problemelor sindicale, el axându-se mai mult pe problemele 
majore, de interes general.  

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara este o structură sindicală care apără și 
promovează drepturile și interesele legitime ale membrilor săi, angajați în instituțiile de învățământ din Județul 
Hunedoara.  

Ca organizație sindicală reprezentativă, tot ceea ce am înfăptuit și tot ceea ce ne propunem să realizăm în 
continuare se subsumează misiunii asumate: ”păstrarea și îmbunătățirea capacității organizației de a apăra 
drepturile prevăzute în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale ratificate de România 
sau la care România este parte, precum și în contractele colective de muncă aplicabile, și promovarea intereselor 
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profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi, desfășurarea de activități de formare 
continuă și de dezvoltare profesională a acestora”. 

 Vom continua să ne asumăm obiective sindicale, dar ne vom implica și în proiecte care vizează 
profesionalizarea continuă și performanța sistemului de educație. Pentru că suntem sindicat, pentru că suntem 
parte a societății civile și pentru că modul în care ne privesc elevii, părinții sau opinia publică depinde de ceea ce 
facem fiecare dintre noi. 

Am mai spus/scris și continuăm să credem că „fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este”.  
Problemele cu care se confruntă SINDICATUL, adică NOI, cei care suntem membrii lui, pot fi înțelese mai bine prin 
implicarea directă a fiecărui membru în rezolvarea lor.  

Este nevoie în continuare de solidaritatea și forță.  
Putem demonstra, cum am făcut-o și în alte situații, că mai avem suficientă capacitate de reacție pentru a 

face se ne fie apreciat nu numai echilibrul ci și forța. 
Uniți, putem reuși și de această dată. 
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