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În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare septembrie 2020 (2) 

 
 

Stimați colegi, 
 

În cele ce urmează, vă prezentăm o serie de  evenimente/informații sindicale și/sau profesionale ce s-au 
derulat de la precedenta informare transmisă în teritoriu (01 septembrie 2020).  

 
Scenariile privind organizarea activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ 
Conform informațiilor de la Ministerul Sănătății, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile 

de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri 
noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.  Indicatorii pentru fiecare localitate din județul nostru sunt 
prezentați în materialul atașat. 

 

Rata incidenței 
cumulate/1000 locuitori Scenariul Organizarea activității 

< 1 
Scenariul 1 

Verde 
 

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și 
elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea 
și aplicarea tuturor normelor de protecție 

< 3 
Scenariul 2 

Galben 
 

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și 
elevilor din învățământul primar, a elevilor din 
clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și 
aplicarea tuturor normelor de protecție. 
Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) 
a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, 
cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de 
protecție 

> 3 Scenariul 3 
Roșu 

Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la 
activități / lecții online 

 
Ședința cu directorii unităților de învățământ 
Luni, 07 septembrie, a avut loc, în sistem videoconferință, ședința cu directorii unităților de învățământ din 

județul nostru. Principalul subiect: deschiderea anului școlar. Foarte pe scurt, informațiile prezentate au fost 
următoarele: 

- din 65 de localități în care există rețea școlară, în ceea ce privește scenariile de deschidere a anului școlar, 
54 îndeplinesc condițiile pentru scenariul 1 (verde - școala față în față), 10 localități sunt în scenariul 2 (galben - 
mixt), o localitate este în scenariul 3 (roșu - școală online); 

- școlile din zona verde pot opta pentru scenariile 1, 2, 3, cele din zona galbenă doar pentru scenariile 2 și 
3, cele din zona roșie doar scenariul 3; 

- școlile din scenariul galben și roșu vor fi vizitate de o comisie de la Prefectură/DST/ISJ pentru sprijin logistic 
și îndrumare; 

- în cursul zilei de marți, 08 septembrie, se vor organiza ședințe de C.A. în fiecare unitate, se vor stabili 
scenariile de lucru și până la ora 14 se vor transmite la I.S.J. deciziile luate; 

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (C.J.S.U.) va emite până la 10 septembrie hotărârea privind 
scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021; 
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- echipamentele individuale de protecție (măști) și materialele igienico-sanitare (dezinfectant) necesare 
pentru personalul angajat sunt asigurate de angajator (unitatea de învățământ); 

- finanțarea acestora se asigură de către consiliile locale/primării; 
- nu toate școlile pot asigura măști pentru elevi, în acest caz ele fiind asigurate de părinți; 
- CCD asigură consultanța pentru procurarea/instalarea de platforme educaționale; persoana de contact 

este d-na director Adriana Almășan; 
- pentru conectarea la internet (unde sunt probleme) se ține legătura cu inginerul Sergiu Zaharie de la ISJ. 
 
Noul R.O.F.U.I.P. 
Luni, 07 septembrie, a avut loc ședința Comisie de Dialog Social de la nivelul M.E.C., pe a cărei ordine de zi 

s-au aflat Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
(R.O.F.U.I.P.) și Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor de excelență. 

Cele mai multe dintre propunerile F.S.E. „SPIRU HARET” au fost cuprinse în respectivele proiecte. 
Referitor la R.O.F.U.I.P., printre altele, au fost eliminate raportările, au rămas numai 5 comisii permanente 

la nivel de unitate (a fost eliminată comisia metodică, rămâne comisia de curicullum), au fost eliminate subcomisiile, 
portofoliul dirigintelui, responsabilitatea cadrului didactic față de bunurile clasei, procesul-verbal de prezentare a 
R.O.F.U.I.P. părinților, obligativitatea cadrelor didactice de a face recensământul, planul operațional, dosarul cu 
instrumente interne (nu va mai fi cerul de ARACIP). 

Referitor la centrele de excelență, Regulamentul privind organizarea și funcționarea acestora se impunea a 
fi aprobat, ca urmare a dobândirii de către acestea a statutului de unități conexe (efect al Legii nr. 102/2019). Chiar 
dacă propunerile noastre au fost admise, în măsura în care se va menține restricția încadrării în numărul de posturi 
aprobate, sunt puține șanse ca Regulamentul să se aplice în integralitate. 

 
Creșterile salariale 
Comisiile de muncă din Camera Deputaților și din Senat au votat eliminarea acelor prevederi din O.U.G. 

privind rectificarea bugetară referitoare la prorogarea termenului de aplicare a creșterilor salariale pentru 
personalul didactic. În situația în care plenul Parlamentului va ține cont de recomandările comisiilor și se va vota în 
același fel, atunci va fi posibilă aplicarea prevederilor O.U.G. 114/2018 privind acordarea creșterilor salariale 
începând cu 01.09.2020. 

 
Noul site S.I.P. Județul Hunedoara 

 Începând cu data de 01 septembrie a fost ”lansată” o nouă versiune  a site-ului organizației. Acesta prezintă 
în continuare același tip de informații profesionale și sindicale, dar cu un alt design și o altă structură a rubricilor, 
astfel încât acestea să fie mai accesibile membrilor de sindicat. 
 În cadrul ședinței on-line a Consiliului liderilor din 09-10 septembrie  vom face o prezentare mai amănunțită 
a noului site. 
 

Agenda liderului / membrului de sindicat  
- organizarea/participarea la ședința lunară de sindicat;  
- informarea liderului/membrilor;  
- reactualizarea panoului de afișaj;  
- 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 S.I.P. Județul Hunedoara a borderourilor, adreselor și a celorlalte materiale solicitate;  
- o atitudine pozitivă și constructivă față de organizație. 

 
 

 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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