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Nr. 1279/02.09.2021 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare septembrie 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 (30 iunie 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. 
Implementarea prevederilor legii nr. 153/2017 
 Premierul României, domnul Florin Cîțu, a anunțat la finalul lunii precedente, din nou, fără a da dovadă că ar avea o minimă doză 
de părere de rău, că salariile din sistemul de învățământ românesc nu vor fi majorate în acest an, în urma deciziei luate la începutul 
anului de a îngheța toate salariile în sectorul bugetar în anul 2021. A fost poate cel mai vehement și triumfalist „NU” exprimat până 
acum de actuala putere politică. De altfel,  actualul Prim-Ministru s-a exprimat public, înainte de a ocupa această funcție și probabil 
dând glas adevăratului proiect politic al puterii politice a momentului, totuși transparent în deciziile adoptate, că educația și sănătatea 
nu trebuie să fie prioritare. 
 O astfel de decizie, evident, nu ține cont de realitățile economico-sociale (majorările salariale acordate înainte de instalarea 
actualei puteri cadrelor didactice au fost anihilate de inflația recunoscută oficial de Banca Națională a României și de creșterea 
prețurilor la produsele de bază și la utilități), ci proclamă o „consistentă” creștere economică, totuși invizibilă, ba chiar dimpotrivă. 
 Astfel, salariații din învățământ așteaptă, cu mare interes, informații oficiale legate de ceea ce se va întâmpla anul viitor referitor 
la aplicarea Legii nr. 153/2017. Conform acestei legi, ar trebui să se atingă nivelul maxim prevăzut de această lege, care oricum este 
revoltător de mic. Prim-Ministrul României ar trebui să declare public și de îndată, desigur în măsura unei guvernări responsabile, 
dacă Legea nr. 153/2017 se va aplica, anul viitor, pentru angajații din învățământ. Orice amânare naște suspiciuni, asta pentru că, în 
câteva zile, la Ministerul Finanțelor Publice începe „creionarea” Proiectului de buget pentru anul 2022. Altfel, tăcerea guvernanților 
poate fi interpretată de salariații din învățământ doar ca o invitație la declanșarea acțiunilor de protest. 
 
Stabilirea unor drepturi salariale – tranșele de vechime 
 În baza Deciziei nr. 64/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost adoptat O ME nr. 4638/2021 privind stabilirea unor 
drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  
 Prin acest ordin se precizează că „stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și 
universitar de stat se face, pe durata aplicării tranzitorii a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin utilizarea tranșelor de vechime în învățământ din HG 
nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare”. Excepție fac de la această situație 
salariații care au atins nivelul salariului de bază stabilit pentru 2022, în cazul cărora se vor utiliza tranșele de vechime prevăzute de 
legea nr. 153/2017. 
 Astfel, prin noile prevederi legislative, se reglează una dintre problemele semnalate constant de către organizațiile sindicale în 
ceea ce privește modul de stabilire a salariului de bază. În perioada următoare, în funcție de noile niveluri de salarizare și de 
diferențele rezultate, se va lua o decizie în ceea ce privește demararea sau nu a unor acțiuni în instanță pentru recuperarea 
unor eventuale drepturi salariale pentru ultimii trei ani. 
 
Condițiile de derulare a activităților didactice în anul școlar 2021-2022 

În data de 1 septembrie 2021, într-o conferință de presă, miniștrii educației și sănătății au făcut publice principalele 
prevederi ale ordinului comun care urmează să reglementele derularea activităților didactice din anul școlar 2021-2022. Fără 
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a aduce modificări majore în raport cu precedentele reglementări, este de subliniat totuși efortul de a asigura derularea 
cursurilor, pe cât de mult posibil, în sistem „față în față”. Sintetic, în funcție de scenariile preconizate, sinteza funcționării 
unităților de învățământ este următoarea: 

 R.I. ≤ 6 ‰ LOCUITORI R.I. > 6 ‰ LOCUITORI CARANTINĂ LOCALĂ LA APARIȚIA PRIMULUI CAZ 
ANTEPREȘCOLARI 
ȘI PREȘCOLAR I 

Participarea zilnică cu 
prezență fizică, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Participarea zilnică cu 
prezență fizică, cu 
respectarea tuturor 
normelor de 
protecție. 

Activitățile cu 
prezență fizică se 
suspendă Activitatea 
didactică online la 
preșcolari. 

Activitățile cu prezență fizică se 
suspendă. Activitatea didactică a 
preșcolarilor continuă online. 
Preșcolarii testați negativ in ziua a 8-
a revin cu prezență fizică; cei testați 
pozitiv sau care refuză testarea revin 
cu prezență fizică după ziua a 14-a. 

CLASA 
PREGĂTITOARE – 
CLASA A VI-A 

Participarea zilnică cu 
prezență fizică, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Activitățile cu 
prezență fizică se 
suspendă. Activitate 
didactică online. 

Activitățile cu 
prezență fizică se 
suspendă. Activitate 
didactică online.  

Activitățile cu prezență fizică se 
suspendă. Activitatea didactică a 
elevilor continuă online. Elevii testați 
negativ in ziua a 8-a revin cu 
prezență fizică; cei testați pozitiv sau 
care refuză testarea revin cu 
prezență fizică după ziua a 14-a. 

CLASELE A VII-A – 
A XII-A / A XIII-A 

Participarea zilnică cu 
prezență fizică, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Activitățile cu 
prezență fizică se 
suspendă. Activitate 
didactică online. 

Activitățile cu 
prezență fizică se 
suspendă Activitate 
didactică online  

Activitățile cu prezență fizică continuă 
pentru elevii vaccinați împotriva 
virusului SARS-CoV-2 pentru care au 
trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare precum și 
pentru elevii care au fost confirmați 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în 
ultimele 180 de zile, dar nu mai 
devreme de ultimele 14 zile. Activitatea 
didactică a celorlalți elevi continuă 
online; dacă sunt testați negativ in ziua 
a 8-a revin cu prezență fizică; cei testați 
pozitiv sau care refuză testarea revin cu 
prezență fizică după ziua a 14-a. 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
SPECIAL 

Participarea zilnică cu 
prezență fizică, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Participarea zilnică cu 
prezență fizică, cu 
respectarea tuturor 
normelor de 
protecție.  

Activitățile cu 
prezență fizică se 
suspendă. Activitate 
didactică online. 

Se aplică regulile corespunzătoare 
ciclului de studiu. 

ELEVI CU CES 
AFLAȚI ÎN 
TERAPIE 

Participarea cu 
prezență fizică la 
activitățile de terapie 
specifice, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Participarea cu 
prezență fizică la 
activitățile de terapie 
specifice, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Participarea cu 
prezență fizică la 
activitățile de terapie 
specifice, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Se aplică regulile corespunzătoare 
ciclului de studiu. 

EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘI SPORT LA 
ELEVI 

În spații interioare sau la 
exterior, fără 
obligativitatea purtării 
măștii de protecție, până 
la depășire ratei de 
infectare de 2‰ la 
nivelul localității. Doar la 
exterior, fără 
obligativitatea purtării 
măștii de protecție, după 
depășirea ratei de 
infectare de 2‰ la 
nivelul localității. 

Doar la exterior, fără 
obligativitatea 
purtării măștii de 
protecție. 

Se suspendă Se aplică regulile corespunzătoare 
ciclului de studiu. 

ORE REMEDIALE Participarea cu 
prezență fizică, cu 
respectarea tuturor 
normelor de protecție. 

Se suspendă Se suspendă Se aplică regulile corespunzătoare 
ciclului de studiu. 

Comunicarea ordinului efectiv se va realiza după semnarea acestuia de către toți cei abilitați. 
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Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 
În Monitorul Oficial nr. 771 din data de 10.08.2021 a fost publicat O ME nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, prin acest ordin fiind abrogat totodată O MEN 2969/2017. 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 771bis din data de 10.08.2021, sunt precizate 
condițiile de participare, modul de organizare a concursului, modelele de documente care urmează a fi utilizate, calendarul de 
concurs, modelele de contracte manageriale, precum și fișele-cadru ale posturilor scoase la concurs. 

Dintre noutățile acestei metodologii, în raport cu precedentele concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere din 
unitățile de învățământ, sunt de amintit: 
1.  Relaxarea condițiilor de participare la concurs: nu mai este obligatorie apartenența la Corpul Național al Experților în 

Management Educațional, au fost eliminate condiționările relative la gradul didactic, iar vechimea la catedră minimă este 
de 5 ani. 

2.   Modificarea componenței comisiilor de evaluare a probei de interviu (se constituie o comisie pentru fiecare unitate de 
învățământ): președinte – inspector școlar; membri – doi reprezentanți ai cadrelor didactice, aleși prin vot secret, un 
reprezentant al consiliului local și un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, 
mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic 
din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional. 

3.  Structura și durata probelor de concurs: proba scrisă – 120 minute pentru rezolvarea a 50 de itemi, cu un singur răspuns 
corect, care evaluează capacități cognitive, competențe de management și competențe de leadership; proba de interviu – 
cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, are în vedere competențele de management strategic, operațional și 
de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează (maxim 5 
pagini), abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ 
pentru care candidează; competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului. 

  Conținutul integral al ordinului de ministru, precum și al metodologiei aferente, se regăsesc pe site-ul https://siphd.ro, în 
cadrul articolului dedicat (link direct: https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3660 ) sau în cadrul rubricii JURIDIC/LEGISLAȚIE/ 
RAPORTURI DE MUNCĂ/CONCURSURI FUNCȚII DE CONDUCERE. 
 Desigur, odată cu apariția OG nr. 19/2021 derularea efectivă a concursului stă sub semnul întrebării, Ministerul Educației 
angajându-se să lămurească lucrurile în cel mai scurt timp. 
 
Reforma permanentă – etapa „România Educată” 
 Concluzia că reforma educației în România aduce cu o „treabă” sisifică (fiind de luat în calcul inutilitatea, dacă nu efectele 
adverse) o cam știe deja toată lumea, chiar dacă sunt puțini cei care vor să recunoască acest lucru. Oricum, aceștia cu siguranță 
nu fac politică, din această zonă tot mai „crepusculară” a societății românești venind și ultima inițiativă. Este vorba, desigur, de 
„România Educată”, care tinde să se transforme dintr-un amplu sondaj de opinie și o nesfârșită discuție pe marginea educației 
în politică educațională și, implicit, într-o nouă încercare de „a duce pe culmi nebănuite de progres și dezvoltare” învățământul 
românesc. 
 Fără a învăța mai nimic din ambițiile unei guvernări de tristă amintire și a „produsului” educațional al acelui moment 
(desigur, cunoscuta lege nr. 1/2011 a educației naționale), unul aflat într-o permanentă reparație ținând seama de faptul că nu 
a reușit să construiască mai nimic, actuala guvernare a început să-și asume termene pentru un alt demers legislativ „făcut pe 
picior”. 
 Astfel, în data de 26 august a avut loc prima întâlnire a Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării 
Proiectului „România Educată”. Din comitet fac parte ministerele Educației, Investițiilor și Proiectelor Europene, Cercetării, 
Finanțelor, Justiției, Sănătății, Apărării, Afacerilor Interne, Muncii, Dezvoltării, Culturii și Sportului. Participă în calitate de 
membri și vicepremierii Guvernului, iar ședințele sunt prezidate de către premierul Florin Cîțu. Reamintim că acest comitet s-
a înființat după ce Guvernul a aprobat un memorandum (un document intern) prin care era prevăzut că acest grup de lucru va 
elabora rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării proiectului „România Educată”. 
 Memorandumul mai prevede adoptarea, până la 10 septembrie 2021, a unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea 
„Planului de acțiune”, cu termene și responsabilități, pentru implementare, iar până la 1 octombrie 2021 ar trebui elaborat un 
pachet legislativ, care să asigure implementarea proiectului „România Educată”, precum și organizarea de consultări cu 
partenerii sociali, reprezentanți ai asociațiilor de părinți, ai mediului economic și ai organizațiilor neguvernamentale, pentru 
definitivarea pachetului legislativ, care ar trebui finalizat până la finalul lunii noiembrie. 
 Ținând cont de raportarea actualilor guvernanți la salariații din învățământ, precum și la „partenerii” (ghilimelele nu fac 
decât să sublinieze că aici, în realitate, avem mai curând de-a face cu o glumă pe care actuala putere politică o apreciază drept 
„bună”, altfel ținând să submineze pe toate căile activitatea acestora) sociali, estimările cu privire la modul în care vor decurge 
lucrurile și mai ales în ceea ce privește rezultatul (sunt vehiculate deja numeroase idei care, în realitate, nu își propun o 
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îmbunătățire a educației, ci doar un control politic mai accentuat asupra funcțiilor, personalului și banilor) nu au cum să fie 
unele optimiste. 
 
 
II. 
Ocuparea funcțiilor de director și director adjunct  
 Deși clamată pretutindeni de chiar cei care o realizează, recte partidele politice și oamenii lor instalați în diferitele funcții, 
depolitizarea educației, după cum am subliniat și la începutul acestui an, cu ocazia derulării procedurilor pentru ocuparea funcțiilor 
de conducere devenite vacante începând cu 9 ianuarie 2021, a rămas și rămâne doar un slogan gol de orice conținut.  
 Ca atare, orice speranță că apartenența politică pentru a ocupa o funcție de conducere în învățământ nu este criteriul de decizie 
absolut a ajuns să fie nulă și neavenită. În acest sens, procedura de numire utilizată la finalul lunii august, simplificată totuși în raport 
cu precedenta (probabil datorită eșecului din iarnă de a camufla caracterul absolut al criteriului de selecție amintit), a continuat cu un 
deosebit succes eforturile de uniformizare politică a ocupanților de funcții. Totuși, procesul nu este unul finalizat, urmând probabil să 
cunoască apoteoza cu ocazia concursului național care urmează a fi organizat în această toamnă (probabil!).  
 Fără a intra în detalii, ținând cont de echidistanța S.I.P. Județul Hunedoara în ceea ce privește apartenența politică a ocupanților 
funcțiilor de conducere, urăm mult succes și putere de muncă tuturor acestora. 
 
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 (30.06.2021) 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, rubrica Eveniment sau la rubrica ISJ Hunedoara/Consiliul de administrație. 

 
 

III. 
Petiția „Vrem salarii decente în educație” 

F.S.E. „Spiru Haret”, ținând cont de desconsiderarea constantă arătată de actuala guvernare pentru educație și mai ales 
pentru salariații din educație, a inițiat, ca o formă premergătoare altor acțiuni de protest, petiția „Vrem salarii decente în 
educație”. 

Petiția „Vrem salarii decente în educație” este motivată de prevederile art. 38 alin. (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora personalul 
didactic din învățământ ar fi trebuit să beneficieze, începând cu 1 septembrie 2021, de salariile de bază prevăzute de lege 
pentru anul 2022.  

Astfel, față de refuzul Guvernului de a acorda creșterea salarială prevăzută de lege, în actualul context al creșterii inflației 
și a prețurilor la utilități și nu numai, consecința fiind scăderea accentuată a puterii de cumpărare, F.S.E. „Spiru Haret”, alături 
de celelalte două federații din educație, prin organizațiile sindicale afiliate, solicită în numele membrilor de sindicat, Guvernului 
României, majorarea salariilor începând cu 1 septembrie 2021 și aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017 pentru toți 
angajații din învățământ. De asemenea, în condițiile elaborării unei noi legi a salarizării, se solicită ca, la stabilirea grilelor de 
salarizare pentru personalul din învățământ,  principiul de bază să fie acela că salariul profesorului debutant reprezintă o 
pătrime din indemnizația Președintelui României.  

În sensul atingerii acestor obiective, se va solicita fiecărui membru de sindicat subscrierea la această petiție și susținerea 
tuturor demersurilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și 
Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER“.  
 
Conferința Județeană a U.J.C.N.S.L. – Frăția, Filiala Hunedoara 

Vineri, 10 septembrie 2021, începând cu orele 12.00, în sala „Spiru Haret” de la sediul I.S.J. Hunedoara, va avea loc 
Conferința Județeană a Uniunii Județene a Confederației Naționale a Sindicatelor Libere – Frăția, Filiala Hunedoara.  

La această Conferință Județeană vor participa un număr de 52 de delegați, din care 17 din partea S.I.P. Județul Hunedoara, 
reprezentând cei 8691 membri de sindicat din cadrul a 13 organizații sindicale afiliate. 

În cadrul Conferinței Județene, conform programului propus, vor fi discutate și adoptate rapoartele de activitate, se vor 
realiza alegeri pentru ocuparea funcțiilor din cadrul Biroului Operativ și a componenței diferitelor comisii, în final urmând a fi 
pusă în discuție și adoptată Strategia pentru perioada 2021-2025. 
 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 

Miercuri, 30 iunie 2021, a avut loc ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara. La ședință, organizată „față în față”, au 
participat 10 lideri de zonă, președintele și consilierul juridic al organizației. 
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Ședința a avut pe ordinea de zi, deja cunoscută, următoarea problematică: informare privind probleme profesionale și sindicale 
– iunie 2021; prezentarea situațiilor financiare aferente lunii mai 2021; probleme organizatorice; aprobarea ajutoarelor sociale 
solicitate până la data ședinței; probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. Materialele suport utilizate în cadrul ședinței 
au fost: Informare iunie 2021; situații financiare mai 2021; situație statistică iunie 2021; infografic – Pensionarii și pensiile. 

Concluzii: 
• S-a reglementat, începând cu luna iunie, calculul și plata drepturilor salariale (dirigenție, gradație de merit, învățământ special, 

învățământ simultan, respectiv control financiar preventiv) de care beneficiază personalul didactic din învățământ la salariul de 
bază aflat în plată. În data de 14 iulie, colegii care beneficiază de aceste drepturi salariale vor încasa un salariu net mai mare. 

• Diferențele salariale obținute în instanță pentru perioada 2017-2020, pentru drepturile salariale menționate mai sus, au început 
să fie plătite, eșalonat, potrivit legii, începând din acest an (tranșa aferentă s-a plătit în cursul lunii iunie). 

• Personalul desemnat în cadrul comisiilor pentru organizarea diferitelor examene/concursuri va beneficia de o plată ușor 
îmbunătățită față de anii precedenți. 

• Au fost validate rezultatele finale ale evaluării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru obținerea gradației de merit, 
sesiunea 2021. 

• Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, dorit a avea loc la finalul lunii iulie, a fost amânat, cel mai 
probabil pentru toamnă. 

• A fost lansat programul manifestărilor anuale, organizate de S.I.P. Hunedoara, dedicate zilei de 5 octombrie - Ziua Mondială a 
Educației, acestea fiind grupate sub titlul generic de „Săptămâna Educației”. 

• În perioada vacanței de vară, la sediul S.I.P. Hunedoara se va asigura permanența și continuitatea activității tuturor 
compartimentelor. 

• Să nu uităm că: 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. 
 
Săptămâna Educației 2021 

După cum s-a informat deja, cu ocazia ședinței Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara din data de 26 mai 2021 a fost 
lansat programul manifestărilor anuale dedicate zilei de 5 octombrie - Ziua Mondială a Educației, acestea grupate sub titlul 
generic de „Săptămâna Educației”.  

Astfel, în acest an S.I.P. Județul Hunedoara propune, în perioada 04.10.2021 - 08.10.2021, următoarele manifestări, deja 
consacrate: 
• Concursul de manuscrise „Magister” – ediția 2021  

Concursul de manuscrise se adresează membrilor de sindicat S.I.P Județul Hunedoara și se desfășoară în cadrul a trei secțiuni: 1. 
Manuscrise cu tematică educațională (manuale, auxiliare didactice, metodică, pedagogie etc.); 2. Literatură de specialitate 
(cercetare științifică, tratate, studii etc.); 3. Literatură (proză, poezie). 
Concursul se finalizează prin publicarea, în cadrul fiecărei secțiuni, a unei lucrări inedite. Tipărirea volumelor va începe imediat 
după jurizare (decizia juriului va fi suverană, definitivă și irevocabilă). Lansarea volumelor a se va realiza în cadrul manifestărilor 
„Săptămâna educației” (04.10.2021 - 08.10.2021) organizate de S.I.P. Județul Hunedoara. 
Condiții de participare: manuscrisul va fi depus atât în format electronic  (într-o formă editabilă), cât și în format print (letric) la 
sediul S.I.P. Județul Hunedoara (Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B, mansardă), până la data de 15.08.2021, însoțit de datele 
de identificare ale autorului/autorilor (nume, prenume, adresă, unitatea școlară, telefon, e-mail). 

• Simpozionul Județean „Învățământul românesc între tradiție și modernism” – ediția 2021, cu tema „Pozitiv și negativ în 
educația românească” 
Participarea este deschisă membrilor de sindicat. Se pot prezenta referate, articole, publicații etc. al căror conținut se încadrează 
în tematica simpozionului și în condițiile de redactare precizate. 
Înscrierea la lucrările simpozionului se va face prin trimiterea unei lucrări/rezumat pe adresa de e-mail dedicată, 
siphd.simpozion@gmail.com, în perioada 04.10-08.10.2021. 
Lucrările trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: max. 3 pagini A4 tehnoredactate; caractere Times New Roman 12 (justify); 
autorul și unitatea școlară vor fi precizate pe prima pagină a lucrării. 
Participanții la lucrările simpozionului vor primi diplome de participare. Lucrările care se încadrează în tematica simpozionului și 
sunt originale vor fi publicate într-un volum colectiv care se va lansa cu ocazia manifestărilor din anul următor. 

• Salonul Județean „ProfArt” – ediția 2021, cu tema „Reflecții” 
Înscrierea, cu maxim trei lucrări, în tehnici și dimensiuni la libera alegere a creatorului, se va realiza  prin depunerea lucrărilor la 
sediul I.S.J. Hunedoara (str. Gheorghe Barițiu nr. 2) - Adriana Emilia Popa, în perioada 01-15 septembrie 2021. 
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Pe spatele fiecărei lucrări se vor preciza titlul lucrării, dimensiunile, tehnica, anul realizării, numele și prenumele cadrului didactic,  
școala, localitatea, însoțite de datele de contact (telefon și e-mail). 
Anterior depunerii lucrărilor se va transmite la adresa de e-mail siphunedoara@gmail.com cel puțin câte o imagine pentru fiecare 
lucrare (însoțită de datele tehnice ale lucrării), precum și o scurtă autoprezentare a creatorului. 

• Conferința/workshopul „Viitorul... a început deja” 
• „Cupa Educatorul” la fotbal și gimnastică 

Prezentarea manifestărilor, precum și datele preconizate la care urmează a se derula au fost comunicate în teritoriu, fiecărei grupe 
sindicale, prin intermediul unor afișe dedicate. Desigur, derularea efectivă a unora dintre aceste activități va depinde de evoluția 
epidemiologică și de prevederile legislative care urmează a fi adoptate. 

Totodată, cu ocazia zilei de 5 octombrie - Ziua Mondială a Educației, la nivelul S.I.P. Județul Hunedoara s-a luat decizia de a 
acorda membrilor de sindicat tichete-cadou cu o valoare de 50 lei/membru de sindicat. 

 
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, 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 va continua, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de 
formare „Întotdeauna caracterul” (până în prezent s-au înscris la acest program de formare 1019 cadre didactice, 840 dintre 
acestea finalizând). Cursurile vor fi reorganizate în conformitate cu prevederile noului ordin de ministru, adoptat la finalul lunii 
august: O ME nr. 5138/2021 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate 
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021–2022. Detalii privind înscrierea pot fi obținute de 
pe site-ul organizației, la rubrica Centrul de formare/Înscrieri cursuri de formare, activitatea de formare urmând a fi reluată 
în luna septembrie.  
 
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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