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

 
Supunem atenției dumneavoastră principalele evenimente sindicale și/sau profesionale derulate de la 

precedenta informare (22 martie 2018).  Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt postate în mod 
curent pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa https://www.siphd.ro. 

Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – a II-a etapă de majorare din 2018 
Începând cu 1 martie 2018 s-a aplicat a II-a etapă din anul 2018: majorarea cu 20% față de cuantumul 

brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și 
al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut.  

De această majorare salarială au beneficiat personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și 
ocupanții funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ.  

Pentru personalul de conducere din unitățile de învățământ care din diferite motive a atins deja nivelul 
maxim al salariilor de bază prevăzute pentru 2022, acestea au fost plafonate. În prezent se caută o soluție pentru 
această categorie de personal. 

Pentru personalul de execuție, de îndrumare și control din inspectoratele școlare și unitățile conexe s-au 
identificat două soluții privind creșterea salarială: modificarea coeficienților de ierarhizare și aplicarea unui spor 
pentru complexitatea muncii. Se așteaptă clarificări din partea MEN privind data de aplicare a modificărilor 
respective. 

Personalul nedidactic din învățământ nu a fost cuprins în această etapă, această categorie de personal 
beneficiind în cursul anului trecut de o majorare de 30 % (față de 15 % celelalte categorii). 

Metodologia pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2018 
 Deocamdată Metodologia se află încă în stadiul de proiect care se discută în comisiile tehnice. 

La ultima întâlnire pe această temă (19 aprilie) reprezentanții F.S.E. ”Spiru Haret” au subliniat faptul că 
modalitatea de lucru pe proiectul pus în discuție nu ține cont de nicio regulă a parteneriatului social: după ce 
comisia tehnică s-a întâlnit în mai multe rânduri în luna februarie 2018 pentru definitivarea proiectului, în loc ca 
acesta să intre pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social, este pus din nou în discuția comisiei tehnice, după 2 
luni, solicitându-ni-se propuneri în mai puțin de 24 de ore. În spiritul dialogului social real, ar fi fost normal ca să ni 
se permită analizarea temeinică a noului proiect, cu consultarea organizațiilor afiliate. De asemenea, a fost 
respinsă orice modificare/completare adusă de Ministerul Educației Naționale proiectului discutat și agreat în 
luna februarie, care este în neconcordanță cu legislația în vigoare, discriminatorie sau care îngrădește dreptul 
personalului didactic de a se înscrie la concursul pentru acordarea gradației de merit. În măsura în care nu se va 
ține cont de propunerile noastre de eliminarea a respectivelor dispoziții din cuprinsul Metodologiei, federația 
noastră va ataca ordinul de ministru. 

În egală măsură, precizăm că noul material transmis de minister conține și o parte din propunerile F.S.E. 
„SPIRU HARET” (clarificări, modificări, completări ale textelor), agreate de comisia tehnică în luna februarie, între 
care menționăm: art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (5), art. 8 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (5) și (6).  

Comisia tehnică se va întruni din nou joi, 26.04.2018, ora 9:00, pentru definitivarea proiectului. 
Renegocierea CCMUNSAIP 
Continuă și negocierile în ceea ce privește Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de 

Activitate Învățământ. MEN a cerut renegocierea a 20 de articole în raport cu precedentul contract colectiv de 
muncă, fără însă a se preciza până la data informării prezente, sensul modificărilor dorite. Articolele asupra cărora 
s-a ridicat problema renegocierii privesc în special activitatea sindicală și modalitatea organizării timpului de 
muncă.   O nouă rundă de negocieri va avea loc joi, 26 aprilie 2018. 

Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță  
Au fost aprobate Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru 

unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din 
subordinea/coordonarea acestuia. 
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Principalele prevederi ale acestui ordin, în conformitate cu legislația specifică, sunt: 
- acordarea pentru perioada 01.07.2017-30.11.2018 de vouchere de vacanță în cuantum de 1450 lei/salariat; 
- acordarea voucherelor se face proporțional cu durata muncii prevăzută în contractul (contractele) de muncă 

la funcția de bază și perioada de exercitare a raportului de serviciu; 
- prevederile legale se aplică și personalului pensionat și/sau detașat; 
- suspendarea contractului de muncă sau încetarea acestuia atrage după sine obligația restituirii voucherelor 

necuvenite, corespunzător perioadei implicate; 
- voucherele de vacanță pot fi refuzate, cu condiția depunerii unei cereri scrise la unitatea angajatoare în 

termen de 15 zile de la publicarea ordinului; 
- voucherele de vacanță au valabilitatea de 1 an de la data emiterii; 
- voucherele neutilizate după încheierea perioadei de valabilitate se restituie; 
- contravaloarea voucherelor de vacanță este supusă impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului; 

Metodologia, aprobată prin O MEN nr. 3560/2018, poate fi descărcat de pe https://www.siphd.ro, rubrica 
LEGISLAȚIE – LEGISLAȚIE SALARIZARE. Precizări privind utilizarea acestor instrumente sunt prezentate în 
materialul atașat. 

Ședințe ale CA al ISJ 
În perioada trecută de la precedenta informare (februarie/28.03.2018) s-au desfășurat cinci ședințe de 

lucru ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Articolele despre conținutul 
hotărârilor adoptate sunt publicate pe site la rubrica DOCUMENTE MEN/ISJ/CCD – Ședințe CA al ISJ. 

Acordarea ajutoarelor sociale începând cu 01.04.2018 
 Biroul Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara a hotărât, în baza prerogativelor statutare, asupra modului de 
acordare a ajutoarelor sociale. Noile prevederi, transmise deja în teritoriu, intră în vigoare începând cu data de 
01.04.2018. Ele pot fi consultate, de asemenea, în materialul atașat sau pe site-ul organizației  la rubrica 
INFORMAȚII UTILE – OFERTE – PROGRAM SOCIAL  (https://www.siphd.ro/index.php?ex=2&st=2634). 

Centrul de resurse și formare „Magister” 
În următoarea perioadă se mai pot face înscrieri pentru ultimele grupe de formare ale cursului ”Metode și 

strategii moderne de predare-învățare-evaluare”, curs cu 5 credite profesionale transferabile, care se adresează 
cadrelor didactice care predau la nivel gimnazial și/sau liceal. Detalii în materialul atașat. 

SIP TOUR HUNEDOARA 
SIP Tour, agenția de turism a sindicatului, asigură în continuare toate servicii cu care v-ați obișnuit (bilete 

de odihnă și tratament, circuite, excursii personale, excursii școlare, achiziționare bilete avion, consultanță 
turistică etc.). 

În perioada 28 aprilie-1 mai 2018 se va realiza un circuit în Maramureș. 
În perioada 12-20 august 2018 se va organiza un sejur de 7 nopți, ”all inclusive”, în Bulgaria, la Nisipurile 

de aur. Detalii în materialul atașat. 
Având în vedere acordarea în acest an a voucherelor de vacanță, SIP Tour a elaborat și o serie de 

instrucțiuni/precizări privind modul de lucru cu aceste instrumente. Detalii în materialul atașat. 
Pentru vizualizarea ofertelor și celorlalte materiale, vă rugăm să accesați site-ul organizației 

(https://www/siphd.ro), rubrica „Turism” și apoi secțiunile din partea dreaptă a paginii. Vă stăm la dispoziție 
pentru orice explicații, întrebări, alte oferte și, de asemenea, se asigură consultanța turistică în perioada sejurului: 
telefon fix: 0254 211 642; mobil: 0769 019 852; e-mail: turism@siphd.ro  

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

curentă în noul cadru stabilit de Statutul și Normele de creditare aprobate de Conferința din luna martie: 
împrumuturi de maxim 30.000 lei, dobânzi de 3,77% - 4%, perioade de rambursare între 1 și 5 ani, rețineri pe 
statul de plată, dobândă de 1% la fondul social etc.  

Pentru alte detalii, consultați rubrica CAR de pe site-ul https://www.siphd.ro.  
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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