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Nr. 1966 / 22.06.2020 

 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare iunie 2020 

 
 

Stimați colegi, 
 

În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai 
importante ce s-au derulat de la precedenta informare transmisă în teritoriu (26 mai 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.  
  

I. 
Mobilitatea personalului didactic 
După cum s-a informat, în data de 25 mai a intrat în vigoare O MEC nr. 4303/2020 pentru modificarea și 

completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 
școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019. Efectiv, prin noile prevederi, 
inclusiv cele privind calendarul, se stipula în primul rând reluarea etapelor de mobilitate pentru cadrele didactice. 

Din nefericire, noile prevederi nu au avut efecte decât o foarte scurtă perioadă, la mijlocul lunii iunie fiind adoptat 
un nou ordin de ministru,  O MEC nr. 4549/2020, prin care mobilitatea personalului didactic a fost suspendată încă o dată.  

Comunicatul de presă emis de Ministerul Educației în acel moment preciza următoarele: 
«Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020, pe întreg teritoriul țării a fost instituită starea de 

alertă, iar prin Hotărârea de Guvern nr. 476/2020 din 16 iunie 2020, s-a prelungit starea alertă. 
Astfel, rămân în vigoare dispozițiile art.27, alin.3 din Legea 55/2020, articol potrivit căruia ,,pe durata stării de alertă, 

în instituțiile și autoritățile publice, se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și 
temporar vacante”. 

În acest context, Ministerul Educației și Cercetării, pentru respectarea cadrului legal în vigoare, a emis Ordinul 
pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind 
mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul 
ministrului educației și cercetării nr.5.259/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Precizăm faptul că imediat după încetarea stării de alertă, Ministerul Educației și Cercetării va dispune reluarea 
acestor activități, care se vor realiza conform unui calendar aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.» 
  F.S.E. „Spiru Haret”, alături de organizațiile sindicale afiliate, a solicitat revocarea acestui ordin, argumentele 
formulate privind: 
1.  Niciodată până în prezent, atunci când prin acte normative (legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență) a fost suspendată, cu 

caracter general, ocuparea prin concurs a posturilor din sectorul public, suspendarea nu a afectat concursul național unic 
de titularizare sau etapele specifice de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, 
ținând cont de specificul sistemului educațional. 

2.  Aplicabilitatea art. 27 din Legea nr. 55/2020 este limitată la perioada stării de alertă - însă foarte multe etape vizate de 
suspendare nu au legătură cu starea de alertă, desfășurându-se în afara acesteia. 

3.  Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 suspendă exclusiv ocuparea prin concurs a posturilor vacante. Însă, prin O MEC nr. 
4549/2020, se suspendă și etape din Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar care nu au legătură cu concursul național unic de titularizare - de exemplu: detașarea în interesul 
învățământului (pct. 14 din Calendar), stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la 
art. 80 alin. (1) din metodologie și solicită reîncadrarea în funcția de personal didactic (pct. 13 din Calendar), soluționarea 
cererilor cadrelor didactice a căror reducere de activitate nu a fost soluționată în etapele anterioare (pct. 15 din 
Calendar), modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată 
pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din metodologie (pct. 18 din Calendar) etc. 

4.  O.M.E.C. nr. 4549/2020 - deși este un act administrativ cu caracter normativ - a fost emis fără consultarea federațiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar în cadrul comisiei de dialog social, fapt 
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ce contravine dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar aplicabil. 

5.  În fine, nu putem să nu observăm eroarea din titlul OMEC nr. 4549/2020 și de la art. 1 alin. (1), care fac trimitere la 
Metodologia-cadru privind mobilitatea, aprobată prin OMEC nr. 5259/2020 (?!), în loc de 5259/2019, cum este corect. 
Respectiva eroare lipsește de efect suspendarea etapelor care debutează în data de 18 iunie 2020, ceea ce înseamnă că 
acestea vor începe să se deruleze, pentru ca apoi să fie suspendate (se schimbă regulile „în timpul jocului”, ceea ce, din 
nou, nu este în regulă). 

  Până la momentul elaborării acestei informări Ministerul Educației nu a avut o reacție oficială, fapt care nu face, 
ținând seama de întreaga situație creată, decât să ofere și mai multă credibilitate acuzelor de incoerență administrativă și 
chiar de incapacitate managerială. 
 
  Normele de plată a personalului din cadrul diferitelor comisii 

Plata personalului din comisiile desemnate în cadrul diferitelor concursuri a fost stabilită în acest an prin O MEC nr. 
4515/2020. Normele de plată aprobate privesc comisiile desemnate în cadrul: 
-  concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2020; 
-  examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020; 
-  admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări 

profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021. 
-  evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare 

a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2020. 
Personalul remunerat, care asigură desfășurarea activităților în cadrul comisiilor menționate, poate opta pentru 

achitarea drepturilor bănești, pentru una din variantele: 
a)  în baza contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, încheiat cu unitățile de 

învățământ preuniversitar sau inspectoratul școlar în care persoanele respective au prestat activitatea/activitățile pentru 
care sunt retribuite; 

b)  în baza contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, cu timp parțial, încheiate cu unitățile de învățământ 
preuniversitar/inspectoratul școlar în care membrii comisiilor respective au funcția de bază în anul școlar 2019-2020. 

În situația în care persoana optează pentru încheierea unui contract civil de furnizare servicii pentru activități 
independente ocazionale conform alin. (1) lit. a), remunerația cuvenită reprezintă prețul contractului și este supusă exclusiv 
impozitării cu 10%. 

În situația în care persoana optează pentru încheierea unui contract individual de muncă, potrivit alin. (1) lit. b), 
retribuția cuvenită reprezintă salariul brut, din care se rețin: impozit - 10%, CAS - 25% și CASS - 10%. 

Drepturile bănești stabilite pentru acest an sunt cu aproximativ 20-25 % mai mari decât cele din anul trecut. 
O MEC nr. 4515/2020 și anexele sale pot fi consultate pe site-ul organizației (https://siphd.ro). 

 
Redeschiderea creșelor, grădinițelor și afterschool-urilor 
În data de 15 iunie a fost adoptat Ordinul comun dintre Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (ORDIN nr. 1.076/4.518/3.936/2020), care stabilește măsurile necesare în vederea 
redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. 

Astfel, ordinul prevede că părinții care doresc să beneficieze de serviciile oferite de grădinițele/unitățile de 
învățământ preșcolar de stat, în perioada vacanței de vară, pot depune cereri la unitățile de învățământ pe care le-au 
frecventat copiii în acest an școlar. 

Cererile vor fi centralizate de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București și, ulterior, transmise 
autorităților publice locale pentru a decide, în acord cu acestea, asupra listei de unități de învățământ în care se vor desfășura 
doar activități recreative. 

Lista cu unitățile de învățământ preșcolar va fi afișată la avizierul inspectoratelor școlare județene/al municipiului 
și/sau pe site-urile acestora. 

Unitatea de învățământ va asigura adoptarea măsurilor necesare în vederea pregătirii deschiderii unităților de 
învățământ preșcolar, conform prevederilor Ordinului comun. 

De exemplu: 
-  materialul necesar pentru fiecare activitate va fi asigurat individual; 
-  jucăriile care nu pot fi spălate vor fi eliminate din sala de grupă, precum și celelalte accesorii neesențiale. 
-  activitățile în aer liber vor reprezenta o proporție cât mai mare din program; 
-  în același timp, afară, pot fi mai multe grupe, cu respectarea condițiilor privind evitarea contactului strâns între copii și a 

jocurilor care presupun apropierea între copii la mai puțin de 2 metri; 
-  copiii nu trebuie să aducă de acasă, în unitatea de învățământ, jucării sau alte obiecte care nu sunt necesare.  

mailto:sip@siphd.ro
http://www.siphd.ro/


 
 
 
                SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
           JUDEŢUL HUNEDOARA 
    
 

 
CIF: 4944354; Deva-330065, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, corp B – mansardă; 

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350; E-mail: sip@siphd.ro; http: //www.siphd.ro 

 
Masterul didactic  
În luna iunie a fost adoptat O MEC 4524/2020 prin care s-a aprobat Metodologia privind organizarea și funcționarea 

programelor universitare de master didactic.  
Programul de studii de master didactic va avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de 

licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din 
același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, dar pot opta și pentru o a doua 
specializare din cadrul aceluiași domeniu fundamental, aferent celui înscris pe diploma de licență sau echivalentă. Domeniile 
fundamentale sunt: matematică și științele naturii, științe inginerești, științe biologice și biomedicale, științe sociale, științe 
umaniste și arte, știința sportului și educației fizice. 

Masterul didactic se poate organiza în universități, în parteneriat între departamentele/facultățile de profil și 
structuri instituționale (departamente/facultăți) cu profil psihopedagogic. O universitate poate organiza programul de studii 
de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licență. 

În vederea implementării optime a programului de studii de master didactic, universitățile care ofertează și 
implementează programul stabilesc relații de colaborare, pe baza unor protocoale/contracte, cu alte universități, unități de 
învățământ și instituții din sistemul de învățământ preuniversitar, autorități locale, mediul de afaceri, organizații 
neguvernamentale. 

În vederea realizării pregătirii practice de tip practică pedagogică din cadrul programului de studii universitare de 
master didactic, se constituie o rețea de unități de învățământ preuniversitar, denumite școli de aplicație, dintre acestea 
universitățile urmând a le selecta pe cele care îndeplinesc criteriile specifice proprii. 

Pentru a asigura adecvarea formării în cadrul masterului didactic la problemele reale ale școlii, învățarea și 
cercetarea didactică se derulează în parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) - student - profesor din 
școala de aplicație (profesor-mentor). 

În anul universitar 2020-2021, pentru prima dată în România, opt universități vor pilota programe de studii 
universitare de master didactic, la forma de învățământ cu frecvență, pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (400 de 
locuri). 
 

II. 
Ședințe ale CA al I.S.J. Hunedoara 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare mai/26.05.2020) 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 MEN/ISJ/CCD – Ședințe CA al ISJ. 
 

Ședința cu directorii unităților de învățământ 
Joi, 28.05.2020, 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. 
Această întâlnire s-a concentrat pe pregătirile pe care unitățile de învățământ trebuie să le realizeze pentru 

derularea examenelor naționale. 
  

III. 
Concluzii și previziuni 
Ultimele luni, de la declanșarea epidemiei și instaurarea stării de urgență, iar ulterior a celei de alertă, au avut darul 

de a ridica în calea activității didactice numeroase obstacole și dificultăți. Trecând peste toate acestea, semnalate și discutate 
la momentul oportun, ar fi de subliniat, în ceea ce privește această perioadă și ceea ce anticipăm, prin prisma negocierilor și 
discuțiilor purtate, pe termen scurt, următoarele: 
1. Personalul din învățământ și-a păstrat neatinse salariile, acestea fiind plătite la timp și integral; 
2. Au fost obținute primele sentințe favorabile în ceea ce privește calcularea drepturilor salariale (dirigenție, simultan, 

gradația de merit, învățământul special și controlul financiar preventiv) la salariul de bază în plată și nu la cel din 
decembrie 2016, la momentul actual continuând deschiderea de acțiuni (acestea au ca obiect calculul și plata diferențelor 
salariale rezultate începând cu 01.09.2017 și până la data sentinței, precum și pe viitor, până la modificarea legislației) 
pentru întreg personalul îndreptățit; 

3. Negocierile purtate arată că Ministerul Educației este dispus ca începând cu septembrie 2020 să calculeze drepturile 
salariale mai sus menționate la salariul de bază în plată; 

4. Actele normative legate de acordarea voucherelor de vacanță au fost finalizate, adoptarea lor urmând să se realizeze 
după încheierea stării de alertă; 
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5. Ultimele discuții, ținând cont de faptul că întreaga legislație este încă în vigoare și nemodificată, arată disponibilitatea 
actualei guvernări de pune în aplicare, începând cu 1 septembrie 2019, majorările salariale așteptate de cadrele didactice. 

 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 
Vineri, 27 mai 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 aprilie 2020; probleme organizatorice; aprobarea ajutoarelor sociale solicitate 
până la data ședinței; probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. 
 Materialele prezentate în cadrul ședinței pot fi consultate/descărcate pe site, la rubrica DOCUMENTE SIP – 
MATERIALE SEDINȚE/CONFERINȚE SIP sau urmând link-ul: https://www.siphd.ro/index.php?ex=43&st=2757 

 
Activități curente 
Începând cu luna iunie la sediul S.I.P. Județul Hunedoara a fost reluată activitatea după un program complet. 
Dintre activitățile derulate în această perioadă sunt de subliniat: 

Administrativ/organizatoric - participarea observatorilor S.I.P. Județul Hunedoara la toate etapele mobilității personalului 
(completările de normă, transfer pentru rezolvarea reducerilor de activitate, pretransferul la cerere) evaluării naționale, 
examenului de bacalaureat, concursului pentru acordarea gradației de merit, grupuri de lucru etc.; 
Juridic - procesarea materialelor colectate în speța calculul drepturilor salariale la salariul de bază în plată; reprezentarea în 
instanță în cazul dosarelor care au intrat deja pe rolul instanței; 
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; completarea dosarelor depuse on line în perioada martie-mai cu documentele 
originale. 
SIP Tour Hunedoara – furnizarea de servicii turistice; reprogramarea sejururilor contractate pentru perioadele în care 
hotelurile/pensiunile sunt închise. 

 
 

 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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