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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
Nr. 2404/03.09.2020 

Către  
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 

 
Domnului Inspector Școlar General Ilie Pârvan 

 
Referitor la: semnalarea unor probleme urgente 

 
 
 

Stimate Domnule Inspector Școlar General, 
 
 

Supunem atenției dumneavoastră următoarele: 
În cursul zilei de miercuri, 02 septembrie 2020, a avut loc ședința Biroului Executiv al Sindicatului 

Învățământului Preuniversitar Județul Hunedoara, în cadrul căreia s-a discutat, în principal, despre situația 
actuală a sistemului de învățământ preuniversitar, în condițiile începerii anului școlar 2020-2021. 
 Dacă pentru unele dintre aspectele semnalate de colegii noștri din teritoriu sunt identificate soluții, 
există în continuare o serie de probleme extrem de importante, care nu și-au găsit rezolvarea.  

Între acestea, cele mai importante sunt: 
 
1. Alocarea fondurilor necesare în vederea remunerării personalului didactic de predare ce 

urmează a fi încadrat în sistem de plata cu ora. 
În multe unități (în special cele din mediul urban, dar nu numai) aplicarea scenariilor „verde” și 

„galben” va presupune lucrul pe grupe  – pentru asigurarea distanțării dintre elevi și pentru respectarea 
normelor impuse de Ministerul Sănătății. Din datele transmise de colegii noștri din unitățile de învățământ 
și conform analizei efectuate de instituția pe care o conduceți, pentru aplicarea acestor scenarii va fi nevoie 
de sute de posturi didactice la nivel județean, pentru care nu există finanțare. Din lipsă de personal calificat, 
pe cele mai multe dintre aceste posturi vor fi încadrate, în sistem de plata cu ora, cadre didactice din 
unitate (în măsura în care, evident, doresc acest lucru). 

În consecință, apreciem că este obligatorie alocarea fondurilor necesare pentru asigurarea plății 
salariilor cadrelor didactice încadrate pe posturile respective. 
 

2. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice din 
unitățile de învățământ, blocate prin dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare. Este necesar să se facă în regim de urgență demersurile pentru a permite angajarea în unitățile 
de învățământ a personalului indispensabil (nu doar personal de predare, ci și personal didactic auxiliar și 
nedidactic). 
 

3. Reglementarea expresă a faptului că personalul didactic de predare care face parte din 
categoriile de risc (din motive de: vârstă peste 60 de ani, afecțiuni cronice etc.) să își poată desfășura, la 
cerere, activitatea în sistem on-line, indiferent de scenariul în care se încadrează unitatea de învățământ 
angajatoare. 
 

4. Asigurarea de asistente medicale la cabinetele medicale școlare. 
O posibilă soluție pentru cabinetele medicale în care nu există asistente medicale ar fi aducerea 

absolvenților de școli postliceale sanitare, care să facă practică în aceste cabinete atât timp cât va fi nevoie. 
Pentru aceasta însă, apreciem că este necesară și implicarea Ministerului Sănătății, pentru crearea cadrului 
normativ, în regim de urgență. 
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5. Aplicarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și 

recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1456/25.08.2020. 
Nu credem că, în prezent, procentul unităților de învățământ în care se pot respecta în integralitate 

normele de igienă aprobate de Ministerul Sănătății ajunge la 25% (a se vedea dispozițiile referitoare la 
grupuri sanitare, spații, mobilier etc.) – din motivele pe care, cu toții, le cunoaștem (lipsa finanțării 
corespunzătoare, lipsa spațiilor etc.). În consecință, conducerile unităților de învățământ riscă să fie 
amendate pentru nerespectarea normelor, deși principala responsabilitate este la alte foruri. 

În aceste condiții, solicităm să se facă demersurile necesare pentru a nu expune conducerile 
unităților de învățământ la amenzi contravenționale, pentru aspecte care nu le sunt imputabile. 
 
 Cu deosebită considerație, 
 

Președinte, 
 

Paul Rusu 
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