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Nr. 1692 / 26.05.2020 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare mai 2020 

 
Stimați colegi, 

 
Așa cum v-am obișnuit, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai 

importante ce s-au derulat de la precedenta informare transmisă în teritoriu (23 aprilie 2020). Alte informații de 
natură profesională și/sau sindicală sunt postate pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa 
www.siphd.ro  
 Informarea este structurată în trei părți: 
I. informații cu caracter profesional; 
II. evenimente/activități/acțiuni la nivelul I.S.J. Hunedoara; 
III. activități specifice S.I.P. Județul Hunedoara. 

 
I. 
Ghid informativ MEC în contextul Covid – 19 
Pe site-ul Ministerului Educației a fost postat un ghid cu informații care vin în sprijinul elevilor, 

studenților, părinților și profesorilor. Ghidul are la bază cele mai frecvente întrebări referitoare la desfășurarea 
activității în sistemul național de învățământ, în contextul pandemic pe care România îl traversează. 

Pagina menționată face obiectul unor actualizări periodice, în funcție de măsurile/deciziile adoptate de 
minister/instituțiile partenere și poate fi accesată aici: 
https://www.edu.ro/ghid-informativ-al-mec-%C3%AEn-contextul-covid-19  

 
Mobilitatea personalului didactic 
În data de 25 mai 2020 a fost aprobată prin ordin de ministru și transmisă spre publicare în Monitorul 

Oficial Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 
școlar 2020-2021. 

Principalele modificări în cadrul acesteia privesc: 
- Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate - pentru anul în curs - prin OUG nr. 

70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze 
predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”; 

- Atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. 
Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line; 

- Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. 
Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare; 

- Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: 
cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea 
vor organiza repartizarea candidaților; 

- Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor 
măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la 
proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte); 

- Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”. 
 

Calendarul complet al mobilității personalului didactic în urma modificărilor aduse este accesibil pe 
prima pagină a site-ul organizației sau urmând link-ul: 
https://www.siphd.ro/doc/mobilitate/2020/calendar2019.pdf  

După publicarea ordinului în Monitorul Oficial vom semnala, după caz, și alte aspecte implicate de 
modificările metodologice. 
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Modificările aduse de acest ordin de ministru sunt condiționate de și completează pe cele operate prin 
OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea corona virusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, 
precum și a altor acte normative. 

Principalele reglementări pentru învățământul preuniversitar prevăzute de actul normativ mai sus 
menționat sunt următoarele: 
-  soluționarea restrângerii de activitate pentru cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ 

preuniversitar se realizează prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, conform metodologiei elaborate de 
Ministerul Educației și Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență; 

-  cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer, 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; 

-  concursul de titularizare constă într-o probă scrisă; 
-  angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă în 

prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională; 
-  pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se 

recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat; 
-  gradul didactic II, sesiunea 2020, se obține prin promovarea a cel puțin două inspecții școlare și unei probe 

scrise; 
-  probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă și 

probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin 
ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe 
de urgență; 

-  statul asigură finanțarea de bază pentru preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și 
liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ autorizate provizoriu, pentru perioada 
suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență; finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar, după caz, conform 
metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării; 

-  în situația stării de alertă, departamentul de acreditare numește o comisie de experți în evaluare și acreditare, 
care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin corespondență și în modul online la instituția 
solicitantă îndeplinirea standardelor pe domenii și criterii și elaborează propriul raport de evaluare. 

 
Gradația de merit  
Actualizarea condițiilor de organizare și participare la concursul pentru obținerea gradației de merit a fost 

realizată prin O MEC nr. 4261/2020 pentru modificarea metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de 
merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020. 

Elementele de noutate aduse de noul ordin: 
-  dispare obligativitatea prezentării raportului de activitate în plenul CA/CP și a formulării aprecierii sintetice; 
-  la dosarul candidatului nu se mai regăsește copia procesului verbal al ședinței CA/CP în care s-a formulat 

aprecierea sintetică; 
-  lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs se afișează și pe site-ul instituției; 
-  a fost introdusă posibilitatea transmiterii contestațiilor și prin e-mail. 
 
 Metodologia actualizată poate fi consultată/descărcată aici: 
https://www.siphd.ro/doc/gradatie/2020/1001.pdf 
 

Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2020 a fost modificat astfel: 
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, 

stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe 
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discipline/domenii/niveluri de învățământ. Transmiterea propunerii Palatului Național al Copiilor către 
Ministerul Educației și Cercetării cuprinzând numărul de gradații ce urmează a fi acordate 
Perioada: 5-6 martie 2020 

2. Comunicarea fișelor de (auto) evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de 
personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ de către inspectoratul școlar în teritoriu 
Perioada: 9-10 martie 2020 

3. Depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de 
stat, cu personalitate juridică 
Perioada: 25 mai-3 iunie 2020 

4. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la 
secretariatul/registratura inspectoratului școlar 
Perioada: 4-12 iunie 2020 

5. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, 
și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea 
punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea 
listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului 
școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul 
Ministerului Educației și Cercetării după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al 
Copiilor 
Perioada: 29 iunie-10 iulie 2020 

6. Depunerea/Transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce 
pot fi redistribuite 
Perioada: 13-17 iulie 2020 

7. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către 
consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului 
școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, în cazul Palatului Național al Copiilor 
Termen: până la 30 iulie 2020 

8. Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și listelor cu personalul didactic civil din unități 
militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit 
Termen: până la 7 august 2020 

9. Emiterea ordinului ministrului educației și cercetării pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din 
învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit 
Termen: până la 24 august 2020 

 
Alte noutăți legislative 
În încercarea de a crea condițiile pentru funcționarea sistemului educațional românesc în această 

perioadă, Ministerul Educației și alte autorități îndreptățite au adoptat, cu caracter de noutate sau de modificare, 
numeroase acte normative. Ținând cont de numărul mare al acestora și de diversitatea problemelor abordate, 
precizăm în cadrul acestei informări titlurile acestora, conținutul acestor acte normative fiind accesibil pe site-ul 
organizației, în cadrul rubricii LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 - Legislație perioadă suspendare cursuri 
https://www.siphd.ro/index.php?ex=3&st=36  

Actele normative la care facem trimitere sunt următoarele: 
1.  DECRETUL NR. 240 din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; 
2.  LEGEA NR. 49 din 17.04.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 
3.  O MEC NR. 4115 din 17.04.2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea națională pentru absolvenții 

clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020; 
4.  O MEC NR. 4135 din 21.04.2020 privind aprobarea INSTRUCȚIUNII pentru crearea și/sau întărirea capacității 

sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line; 
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5 OUG NR. 55 din 27.04.2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

6. OUG NR. 58 din 29.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ 
(sunt inserate în text și articolele din Legea 1/2011 de la care se derogă sau ale căror prevederi sunt 
suspendate, pentru a avea o imagine mai clară asupra modificărilor); 

7. HG NR. 327 din 29.04.2020 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat 
și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021; 

8. OUG NR. 70 din 14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale 
nr. 1/2011, precum și a altor acte normative; 

9. LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

10. HG nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de 
prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 

11. HG NR. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 
universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021 

12. HG NR. 370/2020 privind aprobarea Programului național „Școala de acasă” și pentru alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
Ministerul Educației și Cercetării; 

13. LEGEA NR. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
14. LEGEA NR. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în 
situația închiderii temporare a unităților de învățământ; 

15. O MEC NR. 4151/13.05.2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor 
străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 
3.473/2017; 

16. O MEC NR. 4188/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru 
Finanțarea Învățământului Preuniversitar și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar; 

17. O MEC NR. 4241/2020 privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul Național 
de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor; 

18. O MEC NR. 4244/12.05.2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a 
copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educației și 
cercetării nr. 3.277/2020 

19. O MEC NR. 4247/13.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 
personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 6.143/2011; 

20. O MEC NR. 4249/13.05.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și 
cercetării științifice nr. 5.079/2016; 

21. O MEC NR. 4253/13.05.2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 
3.241/2020 privind aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza 
ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul 
pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5.553/2011, sesiunea 2019-2020; 

22. O MEC NR. 4248/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, 
nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 
școlar 2019-2020; 
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23. O MEC - MS NR. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în 
contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României; 

24. O MEC - MS NR. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea 
sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării; 

25. O MMPS - MS NR. 3577831/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în 
muncă, pe perioada stării de alertă; 

26. ADRESA MEC 93/RLB din 22.04.2020 - Plan național de intervenție educațională pentru situația suspendării 
cursurilor din învățământul preuniversitar; 

27. ADRESA ISJ HUNEDOARA 268/M din 24.04.2020 - Plan de intervenție educațională pentru situația suspendării 
cursurilor pentru sistemul educațional din județul Hunedoara; 

28. PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ ISJ HUNEDOARA - Monitorizarea organizării și a desfășurării activităților suport 
pentru învățarea on-line. 

 
 Această listă este în permanentă completare, așa că vă adresăm rugămintea de a consulta pe cât de des 
se poate și în funcție de interesele dumneavoastră rubrica în cauză. 
 
  Modificarea contractelor de muncă ale cadrelor didactice 

După cum se cunoaște, încă de la suspendarea cursurilor în luna martie, au fost unități de învățământ și 
inspectorate școlare care au avansat ideea încheierii de acte adiționale la contractele individuale de muncă ale 
cadrelor didactice, pentru schimbarea locului și felului muncii - muncă de la domiciliu + telemuncă, prin aplicarea 
dispozițiilor art. 108-110 din Codul muncii și ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. La 
momentul respectiv, au fost transmise puncte de vedere prin care s-a arătat că nu se impune încheierea de acte 
adiționale, nefiind întrunite condițiile legale în acest sens. 

Ulterior, ca urmare a apariției O.M.E.C. nr. 4135/2020 privind aprobarea INSTRUCȚIUNII pentru crearea 
și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line - prin care se 
reglementează inclusiv actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu 
atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line – s-a acreditat din nou ideea încheierii unor acte adiționale, 
inclusiv retroactiv (respectiv din luna martie), pentru modificarea felului și locului muncii. 

Ori, Ministerul Educației nu a emis niciun act administrativ cu caracter normative prin care să dispună 
încheierea de acte adiționale la contractele individuale de muncă ale cadrelor didactice. Dacă Ministerul Educației 
ar fi intenționat să fie încheiate sute de mii de acte adiționale la contractele individuale de muncă, ar fi dispus 
acest lucru prin Instrucțiunea aprobată prin OMEC nr. 4135/2020. Cum nu a făcut-o, rezumându-se doar la 
actualizarea fișelor postului, nu se pune problema încheierii de acte adiționale. 

Ca  atare, așa cum s-a transmis în teritoriu prin diferite materiale conținând o argumentare completă în 
acest sens, organizațiile sindicale apreciază că modificarea contractelor individuale de muncă ale cadrelor 
didactice care desfășoară activitate de predare on-line este nu doar inoportună, ci și lipsită de suport legal. 
 

II. 
Ședințe ale CA al I.S.J. Hunedoara 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare aprilie/23.04.2020) s-au desfășurat patru ședințe 

de lucru ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Articolele despre conținutul 
hotărârilor adoptate sunt publicate pe site, pe prima pagină sau la rubrica DOCUMENTE ISJ – Ședințe CA al ISJ. 

 
Ședințe cu directorii unităților de învățământ 
Joi, 07.05.2020, începând cu orele 16.00, a avut loc, în sistem videoconferință, ședința cu directorii unităților 

de învățământ din județul Hunedoara. La ședință au participat și inspectorii coordonatori, fiind „prezente” 142 
persoane.  

Ordinea de zi a cuprins: 
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1. Analiză sintetică a activității on-line (exemple de bună practică, aspecte pozitive/negative) în unitățile 
de învățământ. Concluzii desprinse din videoconferința cu inspectorii coordonatori; 

2. Precizări legate de activitățile care se vor desfășura în perioada următoare în învățământul 
preuniversitar; 

3. Diverse. 
Articolul care cuprinde sinteza problemelor aduse în discuție în cadrul acestei întâlniri, inclusiv cele 

aparținând observatorului S.I.P. Județul Hunedoara, este accesibil pe site-ul organizației sindicale. 
 
O altă ședință cu directorii unităților de învățământ din județul nostru s-a desfășurat joi, 14.05.2020, 

începând cu orele 14:00, cu participarea a 140 persoane. 
Principalele aspecte prezentate în cadrul ședinței: 

- regulile ce trebuie respectate/măsurile ce trebuie implementate în unitățile de învățământ  în perioada 02-12 
iunie, perioadă de pregătire a examenelor naționale; 
- înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar, înscrierea în clasa pregătitoare; 
- organizarea examenelor naționale; 
- noutăți legislative. 
 Pe parcursul mai multor intervenții ale reprezentanților ISJ, s-a insistat pe următoarele probleme: 
- comunicarea reciprocă corectă inspectorat-unități școlare; 
- informarea și păstrarea legăturii cu elevii și părinții; 
- comunicarea/colaborarea cu unitățile administrativ teritoriale pentru asigurarea stocurilor de dezinfectant și 
alte materiale necesare; 
- I.S.J. va coordona activitățile și va realiza o monitorizare colegială. 
  

III. 
Ședințe ale Consiliului Liderilor F.S.E. ”Spiru Haret” 
În perioada la care se referă prezenta informare au avut loc, în sistem videoconferință, două ședințe al 

Consiliului Liderilor Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”. 
La întâlnirea din data de 28 aprilie a participat și ministrul educației, doamna Monica Anisie. Pe durata a 

aproximativ două ore au fost purtate discuții referitoare la următoarele aspecte: 
- rolul Instrucțiunii emise de M.E.C. și modul în care aceasta trebuie înțeleasă; 
- organizarea activităților în această perioadă; 
- modificarea tuturor calendarelor activităților specifice perioadei (examene naționale, mobilitate, gradația de 
merit, definitivat, titularizare, etc.; 
- salarizarea personalului, plata cu ora, plata celor implicați în organizarea și desfășurarea examenelor; 
- reacțiile personalului din educație în media/grupuri/rețele de socializare; s-a solicitat înțelegerea corectă a 
situației actuale și mult echilibru în formularea opiniilor pentru a nu provoca reacții defavorabile din partea 
celorlalte categorii profesionale/sociale. 
 La ședința din 20 mai, alături de cei 44 de lideri din toate județele țării, au participat și trei invitați din 
partea M.E.C: doamnele Camelia Ghețu și Felicia Săndulescu, precum și domnul Adrian Bărbulescu. 
 Reprezentanții M.E.C. au prezentat modificările legislative impuse de suspendarea cursurilor în cea ce 
privește învățământul tehnologic și profesional, precum și cele care privesc mobilitatea personalului. Toate 
acestea fac obiectul unor articole publicate pe site-ul nostru, drept urmare nu vom detalia aici. 

 
Conferința anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara 
După cum s-a transmis în teritoriu, Comitetul de supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) a Salariaților din 

Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara, întrunit în ședința din data de 13 februarie a.c., a convocat 
Conferința Anuală a organizației pentru data de miercuri, 25 martie 2020, ora 12:00, la sala „Spiru Haret” de la ISJ 
Hunedoara. 

Pe agenda de lucru a Conferinței au fost înscrise următoarele puncte: Raportul Comitetului de 
supraveghere; Raportul financiar contabil; Raportul Comisiei de cenzori; Propuneri de modificare a cuantumului 
împrumutului maxim; Dezbateri; Aprobarea materialelor prezentate; Validarea Comitetului de supraveghere.  
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Ținând seama de evoluțiile ulterioare acestui moment și instaurarea stării de urgență, derularea 
Conferinței așa cum a fost programată și în cadrul unei întâlniri față-în-față a devenit imposibilă. Ca atare, 
Comitetul de supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a decis, în data de 08.04.2020, pentru respectarea 
prevederilor statutare și legale, derularea Conferinței prin apelul la mijloacele electronice de comunicare. Astfel, 
lucrările Conferinței Județene au fost finalizate în data de 24.04.2020, fiind aprobate toate documentele 
menționate, inclusiv propunerea de creștere a cuantumului maxim al împrumuturilor la 40.000 lei. 

 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 
Vineri, 24 aprilie 2020, în sistem videoconferință, a avut loc ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul 

Hunedoara. La ședință au participat 13 lideri de zonă ai S.I.P. Județul Hunedoara. 
  Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: informare privind probleme profesionale și 
sindicale; prezentarea situațiilor financiare aferente lunii martie 2020; probleme organizatorice; aprobarea 
ajutoarelor sociale solicitate până la data ședinței; probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. 

Materiale suport, transmise în teritoriu și posibil de a fi descărcate de pe site-ul siphd.ro, folosite în cadrul 
ședinței au fost: Informare S.I.P. Județul Hunedoara - aprilie 2020; Situații financiare S.I.P. Județul Hunedoara, 
S.I.P. Tour, C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara - martie 2020; Ajutoare sociale – aprilie 2020. 

Dintre problemele ridicate în cadrul ședinței sunt de amintit: 
1. Predarea on line și problemele generate de aceasta – ulterior, a fost aprobat în ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara 

din data de 27 aprilie Planul județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor pentru 
sistemul educațional din județul Hunedoara, care a mai adus o serie de clarificări în acest sens, pe lângă actele 
normative apărute între timp; 

2. Încadrarea și salarizarea personalului din educație – în conformitate cu contractele de muncă în vigoare și cu 
precizările Ministerului Educației, în această perioadă întregul personal este în activitate, iar drepturile salariale 
vor fi asigurate; 

3. Reacțiile personalului din educație în media/grupuri/rețele de socializare - se solicită înțelegerea corectă a 
situației actuale și mult echilibru în formularea opiniilor pentru a nu provoca reacții defavorabile din partea 
celorlalte categorii profesionale/sociale. 

 
Reiterăm aici și contactele disponibile, la care membrii de sindicat pot apela în funcție de problema ce se 

dorește a fi ridicată, cu rugămintea de a nu se mai apela la diferitele rețele de socializare pe care organizația 
sindicală este prezentă doar cu scopuri informative: 

 
Compartimentul Adresa de e-mail Persoana Telefon mobil 
Președinte sip@siphd.ro Rusu Paul 0723 172 891 
Secretar general sip@siphd.ro Bratu Victor 0724 045 909 
Secretariat secretariat@siphd.ro Nedelcu Cornelia 0724 000 439 
Juridic juridic@siphd.ro Radu Cristiana 0735 173 538 
Formare formare@siphd.ro Mihalache Ramona 0769 019 831 
SIP Tour turism@siphd.ro Prodan Cosmin 0769 019 852 

CAR 
car@siphd.ro Cornea Gabriela 0722 271 401 
car@siphd.ro Fica Carmen 0722 439 584 

 
Activități curente 
Așa cum s-a subliniat în numeroase rânduri și pe diferite canale, activitățile tuturor compartimentelor se 

desfășoară în mod curent, cu precădere și în măsura posibilităților de la distanță.  
Începând cu data de 18 mai a fost reluată activitatea la sediul organizației în cadrul tuturor 

compartimentelor, programul cu publicul desfășurându-se între orele 09-15. 
 
Dintre activitățile derulate sunt de subliniat: 

Juridic - procesarea materialelor colectate în speța calculul drepturilor salariale la salariul de bază în plată;  
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Centrul de Resurse și Formare „Magister” – ținând cont de condițiile impuse pentru derularea programelor de 
formare în această perioadă, activitățile de formare sunt suspendate; se realizează demersuri de organizare a 
sesiunii de evaluare pentru grupele care au parcurs programul, dar acesta nu a fost finalizat din cauza suspendării 
metodologiilor; sunt în curs demersurile de achiziționare a atestatelor pentru cei care au finalizat programul de 
formare;  
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara –transmiterea /descărcarea borderourilor; procesarea dosarelor de împrumut 
depuse, prin intermediul e-mailului sau în mod direct; definitivarea și depunerea bilanțului financiar-contabil;  
SIP Tour Hunedoara – după caz, demersuri pentru reprogramarea serviciilor turistice contractate sau pentru 
restituirea banilor; furnizarea de servicii turistice. 

 
 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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