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

 
Stimați colegi, 

 
Supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante ce s-au derulat 

de la precedenta ședință a Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara (25 noiembrie 2020).  
Ținând cont de modul de desfășurare a ședințelor noastre în ultima perioadă de timp, precum și de 

posibilitatea dumneavoastră de a realiza informarea membrilor, vă propunem, de această dată, o altă modalitate 
de realizare a informării: semnalăm doar titlurile/evenimentele și link-ul unde informația poate fi parcursă, 
rămânând la latitudinea fiecărui membru de sindicat să identifice informațiile relevante pentru propria persoană.  
 
I. Probleme/acțiuni/activități profesionale/sindicale de interes preponderent general/național; 

Priorități pentru educația românească, document lansat de Camera de Comerț Americană în România (!!!???)  
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3572 
 
Programele pentru susținerea examenului național de definitivat și pentru susținerea concursului național de 
ocupare a posturilor - 2021 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3570 
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 
școlar 2021-2022 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3565 
 
Noua Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 
transferabile 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3558 
 
II. Probleme/acțiuni/activități profesionale/sindicale de interes preponderent județean; 

Ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3569 
 
Ședința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (avizarea planului de școlarizare pentru 
învățământul profesional și tehnic 2021-2022) 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3571 
 
Ședințe ale Consiliului de administrație al I.S.J. Hunedoara 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=3420&e=2020 
 
Regulamente și proceduri operaționale I.S.J. Hunedoara 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3563 
 
Centre de excelență 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3561 
La nivelul județului Hunedoara, Centrul de excelență va fi condus de dl. profesor Denisu Filip. 
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III. Probleme/acțiuni/activități sindicale specifice S.I.P. Județul Hunedoara și F.S.E. ”Spiru Haret”. 
 
Încheierea unor acte adiționale la CIM 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3559 
 
Sindicatul este al nostru, al membrilor de sindicat 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3553 
 
Sindicalism sau „roată țigănească”? 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3573&continuare=... 
 
Activități curente 
Compartimentul juridic are ca principală activitate reprezentarea în instanță a membrilor de sindicat în cadrul 
acțiunilor ce au ca obiect calculul corect și plata drepturilor salariale neacordate. De asemenea, se asigură elaborarea 
și depunerea cererilor de chemare în judecată în aceeași speță pentru membrii de sindicat pensionari și colegii 
încadrați în învățământ începând cu data de 01.09.2020. Se recomandă fiecărui membru de sindicat să verifice 
cuprinderea în proces.  
În mod curent este asigurată și consultanță juridică pentru membrii de sindicat pe teme privind mobilitatea 
personalului, încadrare, salarizare, pensionare etc. 
Rubrica JURIDIC de pe site-ul organizației pune la dispoziția celor cei interesați și alte materiale elaborate cu scopul 
consultării/informării juridice, legislația de interes, precum și sentințele obținute de către S.I.P. Județul Hunedoara 
în numele membrilor de sindicat.  
SIP Tour continuă furnizarea de servicii turistice chiar și în condițiile actuale, asigurându-se totodată preluarea 
voucherelor de vacanță pentru o utilizare viitoare a sumelor corespondente (cu precădere a voucherelor neutilizate 
din 2019). Informații suplimentare pe site-ul organizației, la rubrica SIP Tour, precum și pe site-ul agenției, 
https://siptour.ro. 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara își desfășoară activitatea fără impedimente: prelucrarea dosarelor înaintate de 
membrii C.A.R. în diferite scopuri, acordarea de împrumuturi, transmiterea în teritoriu a borderourilor etc. 
Există disponibilități financiare care permit acordarea împrumuturilor fără perioade de așteptare. Toate informațiile 
necesare pentru a deveni membru C.A.R., modele de documente, precum și detalii cu privire la activitatea derulată 
se regăsesc pe site-ul organizației, la rubrica C.A.R. Hunedoara. 
Centrul de formare „Magister” continuă implementarea programului de formare „Întotdeauna caracterul”. Ținând 
cont de legislația aplicabilă în acest moment, cursurile vor fi realizate doar în sistem on-line (webminarii, platformă). 
Detalii privind înscrierea, care se realizează doar on-line, pot fi obținute de pe site-ul organizației, la rubrica Centrul 
de formare/Înscrieri cursuri de formare. 
Agenda liderului / membrului de sindicat:  organizarea/participarea la ședința lunară de sindicat; informarea 
liderului/membrilor; verificarea statutului în cadrul organizației a celor nou veniți în unitate (cereri de 
înscriere/transfer); solicitarea în scris a unor drepturi: prima de instalare, decontul navetei etc.; transmiterea la 
sediul SIP a borderourilor, adreselor și a celorlalte materiale solicitate; o atitudine pozitivă și constructivă față de 
organizație.  
Revenim cu rugămintea de a verifica informațiile la care aveți acces, folosiți în primul rând informațiile primite din 
surse sigure (lideri, sindicat, federație). De asemenea, credem că în această perioadă este mai indicat să fim mai 
rezervați în privința comentariilor pe teme sindicale și profesionale de pe rețelele de socializare. 
 

Să auzim numai de bine, sărbători fericite și un An Nou plin numai de bucurii! 
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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