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Nr. 881 / 24.05.2021 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare mai 2021 

 
 

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 (21 aprilie 2021). Alte informații de natură profesională și/sau 
sindicală sunt postate pe site-ul organizației: https://siphd.ro . 
 

Informarea este structurată în trei părți: 
I. - probleme/acțiuni/activități profesionale/sindicale de interes general/național; 
II. - probleme/acțiuni/activități profesionale/sindicale de interes județean; 
III. - probleme/acțiuni/activități sindicale specifice S.I.P. Județul Hunedoara și F.S.E. ”Spiru Haret”. 
 
I. 
Reforma pensiilor 
 Prinsă în programele de guvernare ale partidelor ajunse la putere în urma ultimelor alegeri parlamentare, ideea unei reforme a 
sistemului de pensii a tot fost vehiculată, cu insistență pe eliminarea pensiilor speciale. În prezent, în baza informațiilor disponibile, 
devine tot mai evident că se dorește asumarea unei astfel de reforme, cel mai probabil acest lucru urmând a se realiza prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență. 
 Principalele modificări care sunt preconizate, potrivit informațiilor disponibile la acest moment, sunt: 
- creșterea stagiului minim de cotizare de la 25 la 35 de ani; 
- eliminarea pensionării anticipate; 
- eliminarea coeficientului de corecție (cel care corelează creșterea pensiilor cu creșterea salariului minim pe economie) și 

înlocuirea acestuia cu o indexare în funcție de rata inflației; 
- corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață până în anul 2035 (ceea ce revine la o vârstă de pensionare de minim 67-68 

de ani); 
- simplificarea pensiilor speciale în măsura în care o permite Constituția; 
- menținerea cheltuielilor cu pensiile la niveluri similare; 
- revenirea la anumite prevederi relative la Pilonul 2 al sistemului de pensii (revenirea la cote mai mari direcționate către acesta). 

Modificarea modalității de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 
 Miercuri, 19 mai 2021, a fost adoptat, în ședință de Guvern, proiectul de Ordonanță de Urgență inițiat de Ministerul Educației 
pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. 
 De interes major sunt măsurile ce au în vedere organizarea examenului de bacalaureat, luându-se decizia ca în acest an să se 
echivaleze/recunoască probele de evaluare a competențelor, respectiv: 
- proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română; 
- proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale 

într-o limbă a minorităților naționale; 
- proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal; 
- proba de evaluare a competențelor digitale. 

Ministerul Educației va emite ordinul de punere în aplicare a acestei măsuri - prin aprobarea unei metodologii - în termen de 15 
zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. 

Lansarea proiectului național „PROF” 
 În data de 07.05.2021 a fost prezentat public, de către Ministerul Educației, proiectul Profesionalizarea carierei didactice 
– PROF. Acest proiect, cu o durată de trei ani și o finanțare de 28 milioane euro, își propune formarea a 28.211 persoane, 
respectiv crearea a 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP) și asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere 
didactice. Din structura partenerială a acestui proiect face parte și Casa Corpului Didactic Deva. 
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II. 
Calculul și plata drepturilor salariale neacordate 
 După cum se cunoaște, în urma demersurilor inițiate de S.I.P. Județul Hunedoara, Tribunalul Hunedoara a admis acțiunile 
formulate în numele membrilor de sindicat și s-a dispus obligarea unităților de învățământ la calculul și plata drepturilor 
salariale neacordate, respectiv a diferențelor salariale rezultate din neaplicarea la salariul de bază aflat în plată a următoarelor 
drepturi salariale: dirigenție, gradație de merit, învățământ special, predare simultană și control financiar preventiv.  
 Totodată, la solicitarea S.I.P. Județul Hunedoara în cadrul Comisiei paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara din data de 7 
ianuarie 2021, s-a decis calcularea sumelor necesare punerii în plată a titlurilor executorii, comunicarea acestora către I.S.J 
Hunedoara și eliberarea unei fișe individuale privind situația acestor drepturi fiecărui membru de sindicat. 
 Până în prezent au fost finalizate operațiunile de calcul și de comunicare către I.S.J. Hunedoara a sumelor necesare, prin 
intermediul unei adrese către unitățile de învățământ S.I.P. Județul Hunedoara verificând măsura în care acestea s-au achitat 
și de obligația comunicării drepturilor cuvenite fiecărui membru de sindicat îndreptățit. 
 Totodată, au fost inițiate și sunt în curs de derulare demersuri prin care anul 2021, la nivelul județului Hunedoara, să 
reprezinte primul an de plată. În ceea ce privește calculul curent corect al acestor drepturi salariale, demersurile sunt derulate, 
la nivel național, de F.S.E „Spiru Haret”. 
 
Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Hunedoara 
 Marți, 11.05.2021, a avut loc ședința Comisiei paritare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean (I.S.J.) Hunedoara. Comisia a 
fost convocată la solicitarea ambelor părți și a avut pe ordinea de zi următoarele: aprobarea numărului gradațiilor de merit pe 
categorii de personal și pe discipline de învățământ/specializări, sesiunea 2021; defalcarea punctajului maxim și aprobarea grilelor de 
evaluare; discuții privind unele aspecte din procedura I.S.J. Hunedoara de acordare a gradațiilor de merit în acest an; diverse. 
 În acest an se pot acorda 151 gradații de merit repartizate astfel: 127 gradații de merit pentru personalul didactic de predare, 18 
gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar și 6 gradații de merit pentru funcțiile de conducere, îndrumare și control. 
  Au fost aprobate 16 fișe de (auto)evaluare, 8 pentru personalul didactic de predare, 8 pentru personalul didactic auxiliar – aceste 
fișe pot fi consultate/descărcate de la rubrica Juridic/Legislație/Raporturi de muncă/Gradația de merit/2021, acolo unde pot fi 
regăsite, pe lângă legislația aferentă, și calendarele aferente competițiilor școlare din perioada luată în calcul în cadrul concursului. 
 În ceea ce privește Procedura de acordare a gradației de merit, reprezentanții S.I.P. Hunedoara au evidențiat faptul că aceasta 
este de competența și responsabilitatea I.S.J., dar trebuie avute în vedere și următoarele aspecte: depunerea documentelor 
justificative în format electronic va genera un volum de muncă mult mai mare atât pentru candidați, cât și pentru comisia județeană; 
vor exista o serie de dificultățile tehnice (lipsa calculatoarelor, a scannerelor, a unui spațiu virtual dedicat etc.) care vor împiedica 
derularea în bune condiții a procesului de evaluare. 
 De asemenea, s-a convenit referitor la anexa 5 din Procedura de acordare a gradației de merit, respectiv certificarea rezultatelor 
deosebite obținute cu elevii cu CES, să poată fi realizată de către directorul unității de învățământ (fără a mai apela la C.J.R.A.E.). 
 O a doua întâlnire în această lună a Comisiei Paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara va avea loc în data de 24.05.2021, pe ordinea 
fiind propuse două probleme: demersuri pentru aplicarea titlurilor executorii și acordarea, în conformitate cu prevederile 
Contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, a concediului de odihnă suplimentar 
pentru membrii de sindicat de la I.S.J. Hunedoara. 
 
Ședințe ale C.A. al I.S.J. Hunedoara 

În perioada trecută de la precedenta ședință a Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara (21.04.2021) s-au desfășurat trei 
ședințe de lucru ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Articolele despre conținutul hotărârilor 
adoptate sunt publicate pe site, pe prima pagină, rubrica Eveniment sau la rubrica ISJ Hunedoara/Consiliul de administrație. 

 
III. 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 

Miercuri, 21 aprilie 2021, a avut loc ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara. La ședință, organizată „față în față”, 
au participat 11 lideri de zonă, președintele și consilierul juridic al organizației. 

Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: informare privind probleme profesionale și sindicale – aprilie 
2021; prezentarea situațiilor financiare aferente lunilor februarie și martie 2021; probleme organizatorice; aprobarea 
ajutoarelor sociale solicitate până la data ședinței; probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. 

Materiale suport folosite în cadrul ședinței au fost: Informare -  aprilie 2021; Afiș - CAR (IFN) SIP Hunedoara; Info grafic - 
cariera didactică; Situații financiare februarie, martie 2021. 

Probleme și concluzii: 
 Nemulțumirile sindicale au condus la organizarea de către confederațiile reprezentative a unor acțiuni de protest derulate 

sub sloganul „Guvernul Cîțu, ostil dialogului social și interesului general, trebuie să plece!”. 
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 Titularizarea cadrelor didactice NU este un obstacol în calea creșterii calității educației, ci mai curând o condiție pentru un corp 
profesoral profesionist și motivat. 

 Reprogramarea concediilor de odihnă în perioada 2 aprilie-4 mai se face în condițiile legii și funcție de opțiunea legală a angajatului. 
 Conferința Anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a luat o serie de hotărâri care vin în sprijinul membrilor (reducerea dobânzii, 

creșterea cuantumului maxim al împrumutului, reducerea numărului de giranți etc.). 
 Unitățile de învățământ finalizează calculele privind drepturile salariale neacordate în perioada 2017-2020 și câștigate în instanță. 

Fiecare membru implicat în aceste procese urmează să primească o fișă individuală de calcul cu sumele ce i se cuvin. 
 Se desfășoară acțiuni în instanță pentru colegii care nu au primit vouchere de vacanță (2018, 2019, 2020); 
 Continuă furnizarea de servicii turistice de către SIP Tour. Se preiau în continuare vouchere de vacanță. 
 Continuă, în sistem on-line, cursurile de formare acreditate „Întotdeauna caracterul”.  
 Fiecare membru de sindicat ar trebui să manifeste o atitudine pozitivă și constructivă față de organizație pornind de la modul în 

care se informează și finalizând cu susținerea și promovarea ideilor/argumentelor în colectivitate, media, rețele de socializare. 
Alte detalii, precum și toate materialele utilizate în cadrul ședinței pot fi consultate/descărcate de pe site, de la rubrica: S.I.P. 

HUNEDOARA/ Activitate/Biroul Executiv sau urmând link-ul: https://nou.siphd.ro/?a=3121&t=2021 . 

 
Activități curente 
Compartimentul juridic 

Principala activitate este aceea de reprezentare în instanță a membrilor de sindicat în cadrul acțiunilor ce au ca obiect 
calculul corect/plata drepturilor salariale neacordate, inclusiv pentru membrii de sindicat pensionari, și acordarea 
voucherelor de vacanță pentru cererile neonorate, în mod curent fiind asigurată consultanță juridică pentru membrii de 
sindicat pe teme privind mobilitatea personalului, încadrare, salarizare, pensionare etc. 
 
SIP Tour 

Continuă furnizarea de servicii turistice, fiind transmise în teritoriu, periodic, numeroase oferte la prețuri avantajoase, 
asigurându-se totodată preluarea voucherelor de vacanță cu posibilitatea unei utilizări viitoare a sumelor corespondente. 
Informații suplimentare se regăsesc 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  

Derulează, în condițiile adoptate de Conferința Anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara din data de 31.03.2021, fără 
impedimente, activitatea curentă de prelucrare a dosarelor înaintate de membrii C.A.R. în diferite scopuri, acordarea de împrumuturi, 
transmiterea în teritoriu a borderourilor etc. 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” 

S.I.P. Județul Hunedoara continuă, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de formare 
„Întotdeauna caracterul”. Cursurile se organizează doar în sistem on-line (webminarii, platformă). Detalii privind înscrierea 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;  
-  solicitarea și realizarea comisiei paritare de la nivelul unității de învățământ pentru acordarea concediului suplimentar 
membrilor de sindicat care fac parte din personalul didactic auxiliar sau personalul nedidactic; 
-  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 SIP 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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