
 
 
 
                SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
           JUDEŢUL HUNEDOARA 
    
 

 
CIF: 4944354; Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă; 
Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350; E-mail: sip@siphd.ro; https://siphd.ro  

Nr. 77/25.01.2022 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare ianuarie 2022 

 
 

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 (8 decembrie 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. 
Proteste în educație 
 Sistemul educativ românesc, după cum bine se cunoaște, este departe de a funcționa în niște parametri optimi, ultimele 
trei decenii fiind o perioadă în care guvernanții, indiferent de culoarea politică, au clamat în permanență caracterul său 
prioritar, dar fără ca relevanța recunoscută să se concretizeze vreodată și la nivel de fapte. S-ar putea spune că dimpotrivă, 
subfinanțarea cronică, dezmățul legislativ și politizarea reprezentând de fapt adevăratele direcții de acțiune ale celor care, 
într-un fel sau altul, la un nivel sau altul, au fost și sunt cei care au ajuns să se ocupe de „bunul mers” al României, implicit și al 
educației. 
 Simultan cu nepăsarea, incapacitatea și interesele partizane politice, învățământul românesc a reușit și reușește totuși să 
se mențină la un nivel funcțional, chiar dacă a avut și are de înfruntat și transformările profunde pe care le-a cunoscut 
societatea românească, dezinteresul față de educație și cultură ajungând să reprezinte o atitudine tot mai răspândită. Meritul 
pentru faptul că educația publică românească nu a intrat în colaps, în pofida încercărilor mai evidente sau mai puțin evidente 
ale diferiților factori decizionali de a împinge lucrurile în această zonă, a fost și este al salariaților din învățământul public. 
Iar aici, o privire sinceră, va recunoaște că lucrurile se datorează cu precădere celor care, după schimbarea de regim din 
România, au decis să se asocieze în sindicate și, împreună, să acționeze pentru protejarea și promovarea intereselor celor prin 
care, într-un fel sau altul, învățământul public românesc a rămas unul funcțional. 
 În această ordine de idei, organizațiile sindicale din educație, ca reprezentanți legali și legitimi ai intereselor salariaților 
din educație, ținând cont de cadrul legislativ existent, de deciziile guvernamentale adoptate, de dificultățile economice și de 
acutizarea problemelor din sistemul de învățământ, au decis în ultima parte a anului trecut demararea unei serii de acțiuni de 
protest, cele mai relevante revendicări fiind: 
 
1.  ACORDAREA salariilor de bază prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre 

didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic), încă de la începutul anului 2022; 
2.  ALOCAREA procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației; 
3.  ADOPTAREA UNEI MĂSURI LEGISLATIVE DE NATURĂ REPARATORIE, prin care întregul personal didactic să beneficieze de 

calculul și plata corecte ale drepturilor salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de 
01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii  
nr. 153/2017; 

4.  ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCĂ prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii nr. 153/2017; 
5.  PLATA ORELOR SUPLIMENTARE pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de 

muncă; 
6.  SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE POSTURI DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE necesare pentru ca unitățile de 

învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât mai bune. 
 
 Aceste revendicări au rezultat din angajamentele și promisiunile neonorate de către actuala guvernare (la momentul 
constituirii actualei coaliții de guvernare) în raport cu salariații din educație (creștere a salariilor cu 16%, potrivit PNL și cu 25%, 
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potrivit PSD). Astfel, confruntându-se cu refuzul constant al guvernanților de a lua în considerare problemele existente și de a 
se așeza la masa negocierilor, acțiunile de protest derulate până în prezent au fost: 
1. Petiția „Vrem salarii decente în educație!” – depusă în data de 6 decembrie 2021 la registratura Guvernului României cu 

semnăturile a 163.813 salariați din învățământ, aceasta atrăgea atenția asupra salarizării nemotivante, cea care a generat 
un exod al personalului calificat și a condus la îmbătrânirea corpului profesoral, transformând cariera didactică într-una 
neatractivă pentru tinerii cu vocație, subliniind totodată că era un moment oportun pentru ca educația să fie în mod real o 
prioritate pentru întreaga clasă politică, iar această prioritate să fie reflectată, în primul rând, de procentul din P.I.B. alocat 
învățământului prin Legea bugetului de stat pe anul 2022. 

2. Pichete de protest – ținând cont de prorogarea alocării prin buget a unui procent de 6% pentru educație (a 11-a prorogare), 
de decizia de a îngheța salariile din educație și de ignorarea problemelor existente, în perioada 20-22 decembrie 2021 au 
fost pichetate sediile puterii executive și prefecturile din întreaga țară. 

3. Grevă de avertisment fără încetarea activității – acțiunile de pichetare au fost dublate, în intervalul 20-22 decembrie, de 
derularea în unitățile de învățământ preuniversitar a unei greve de avertisment fără încetarea activității, membrii de 
sindicat purtând banderole albe sau ecusoane cu inscripția „grevă”. 

4. Referendum privind formele de protest – confruntate cu dezinteresul guvernamental, federațiile reprezentative din 
învățământ au decis, în conformitate cu prevederile legale, realizarea unui referendum relativ la continuarea protestelor. 
Astfel, referendumul a solicitat opinia membrilor de sindicat în ceea ce privește organizarea a cinci forme de protest: 
pichetare, prorogarea încheierii mediilor pe semestru I, prorogarea reluării cursurilor din 3 ianuarie în 7 ianuarie, grevă de 
avertisment și grevă generală. Finalizarea referendumului, solicitată în cadrul F.S.E. „Spiru Haret” până în data de 22 
decembrie, nu a fost la fel de oportună și în cealaltă federație din învățământul preuniversitar, ceea ce a determinat, alături 
de promisiunea guvernanților de a se așeza la masa dialogului la începutul noului an, renunțarea la două dintre formele de 
protest: prorogarea încheierii mediilor pe semestrul I și prorogarea reluării cursurilor din 3 ianuarie în 7 ianuarie. 

5. Protest Piața Victoriei și pichetare sedii partide politice – în pofida promisiunilor și a problemelor, guvernanții au rămas 
consecvenți dezinteresului față de educație (și desconsiderării salariaților din educație, cei 65 de lei acordați în medie drept 
creșterii salariale începând cu 1 ianuarie nefiind decât o confirmare a acestui lucru), ceea ce a obligat organizațiile sindicale 
să reia seria protestelor. Astfel, în data de 13 ianuarie 2022, 100 de membri de sindicat au protestat în Piața Victoriei, după 
care au pichetat sediile principalelor partide politice aflate la guvernare (PSD și PNL), fiind depuse memorii cu revendicările 
salariaților din educație. 

6. Greva de avertisment cu încetarea activității – federațiile sindicale reprezentative din educație, în baza rezultatelor 
referendumului desfășurat (finalizat la nivel național în 14 ianuarie 2022), au decis derularea GREVEI DE AVERTISMENT 
miercuri, 19 ianuarie 2022, cu încetarea lucrului în unitățile și instituțiile de învățământ unde există membri de sindicat ai 
F.S.E. „SPIRU HARET” și F.S.L.I., în intervalul orar 11:00-13:00. Greva de avertisment (la care a fost nevoie să se ajungă, 
potrivit anumitor surse, și datorită estimărilor guvernamentale că nu se va reuși organizarea și derularea sa), ținând cont 
de stabilirea unei prime întâlniri între reprezentații sindicali și Prim-ministrul României în data de 21 ianuarie, s-a bucurat 
la nivel național de o participare relativ bună din partea membrilor de sindicat. 
 

Rezultate de etapă în urma acțiunilor de protest 
În data de 21 ianuarie 2022 a avut loc întâlnirea reprezentanților Guvernului cu cei ai federațiilor sindicale reprezentative la 

nivel de sector de activitate învățământ, ca urmare a acțiunilor de protest derulate, în special datorită grevei de avertisment din data 
de 19.01.2022. La discuții au participat o serie de reprezentanți ai Guvernului - Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul educației 
Sorin-Mihai Cîmpeanu, secretarul de stat  Gigel Paraschiv (Ministerul Educației), secretarul de stat Lucian Ovidiu Heiuș (Ministerul 
Finanțelor), secretarul de stat Cristian Vasilcoiu (Ministerul Muncii și Solidarității Sociale), consilierul de stat George Agafiței 
(Cancelaria Prim-ministrului), directorul general Mihai Păunică (Ministerul Educației) – și ai sindicatelor - F.S.E. „SPIRU HARET” – 
președintele Marius Ovidiu Nistor și secretarul general Ionel Barbu; F.S.L.I. – președintele Simion Hancescu și secretarul general 
Cornelia Popa-Stavri; F.N.S. „ALMA MATER” – președintele Anton Hadăr (prin Skype), secretarul general Mihai Buțu și 
vicepreședintele Alin Mazăre. 

În cadrul discuțiilor, reprezentanții federațiilor sindicale au pus accentul pe urgența revendicărilor care au motivat 
declanșarea acțiunilor de protest. De asemenea, reprezentanții federațiilor sindicale au scos în evidență faptul că Legea 153/2017 
este profund inechitabilă pentru salariații din învățământ, atâta timp cât coeficienții de ierarhizare sunt în pătrimea inferioară a 
grilelor de salarizare, profesorul debutant fiind chiar în șeptimea inferioară a acestora. 

Domnul Prim-ministru a afirmat că salarizarea personalului din sistemul educațional este la un nivel inacceptabil, că se impun  a 
fi luate, cât mai rapid, măsuri privind îmbunătățirea acesteia și calculul corect al salariilor și că este hotărât să rezolve cât mai 
multe dintre problemele supuse atenției.  

De asemenea, șeful Executivului a solicitat un răgaz de două săptămâni, în care să se elaboreze un plan concret de măsuri. 
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În urma discuțiilor, s-a stabilit constituirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai Guvernului și federațiilor sindicale 
reprezentative care va fi coordonat de ministrul educației. Din grupul de lucru mai fac parte ministrul finanțelor și ministrul muncii.  

Grupul de lucru va elabora un proiect de acord, cu măsuri și termene concrete pentru soluționarea problemelor personalului 
din învățământ, acord ce urmează să fie asumat de domnul Prim-ministru Nicolae Ciucă în data de 4 februarie 2022. 

 
Reguli noi pentru derularea activității didactice 
 Prin O ME nr. 3030/2022, respectiv O MS nr. 82/2022 a fost modificat O ME – O MS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Principala modificare adusă de acest ordin este aceea că începând cu data de 17 
ianuarie 2022, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfășoară cu prezență fizică în toate județele în 
care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este cel 
mult 75%. În situația în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul 
SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe cursurile se desfășoară în sistem online. 
Reluarea cursurilor cu prezență fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate 
îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%. 
 
Vouchere de vacanță 
 În data de 17 decembrie 2021 a fost adoptată OUG nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru prorogarea unor termene, actul normativ reglementând acordarea voucherelor de vacanță pentru perioada 1 
ianuarie 2019-31 decembrie 2026 (cuantumul acestora rămâne, în această perioadă la 1450, fiind prorogate simultan prevederile  
legii nr. 153/2017 cu privire la acordarea indemnizației de vacanță până la data de 1 ianuarie 2027). În conformitate cu acest act 
normativ și cu declarațiile guvernamentale, în acest an (2022) este probabilă reluarea acordării voucherelor de vacanță, care nu 
au fost acordate în sistemul bugetar în anul 2021. 
 
II. 
Proteste în educație – S.I.P. Județul Hunedoara 

S.I.P. Județul Hunedoara, organizația sindicală a salariaților din învățământul hunedorean, s-a implicat constant în acțiunile 
de protest derulate la finalul anului trecut și începutul acestui an. Astfel, încercând un rezumat al acțiunilor derulate, sunt de 
semnalat: 
1.  Petiția „Vrem salarii decente în educație!” – depusă în data de 6 decembrie 2021 la registratura Guvernului României, 

petiția a fost semnată de 4114 membri S.I.P. Județul Hunedoara. 
2.  Pichetare Prefectura Hunedoara – 20.12.2021 - 64 participanți (34 din Deva, 26 din Hunedoara, 2 din Rural, 2 din Simeria); 

21.12.2021 - 48 participanți (27 din Deva, 19 din Hunedoara, 1 din Rural, 1 din Simeria); 22.12.2021 - 47 participanți (21 
din Deva, 22 din Hunedoara, 2 din Rural , 1 din Simeria, 1 din Brad). Comisia de dialog social nu a fost convocată (deși s-a 
solicitat în scris acest lucru), prefectul fiind plecat la București (ulterior în diferite alte vizite), iar înlocuitorii neasumându-și 
prerogativele funcției. Derulată în cele din urmă în data de 11 ianuarie, întâlnirea a fost extrem de dezamăgitoare, nefăcând 
decât să confirme încă o dată inutilitatea socială a acestei instituții, singura sa relevanță fiind aceea de rezervor de sinecuri 
politice. 

3. Grevă de avertisment fără încetarea activității – alături de acțiunile de pichetare, în toate unitățile de învățământ din 
județul Hunedoara s-a desfășurat greva de avertisment fără încetarea activității (20-22 decembrie, pe toată durata 
programului de lucru). 

4. Referendum privind formele de protest – S.I.P. Județul Hunedoara a transmis primele rezultate ale referendumului în 
termenul preconizat (22 decembrie), deși finalizarea sa, datorită întârzierilor din unele unități de învățământ, s-a realizat în 
data de 29 decembrie. Rezultatele înregistrate au fost:  
- pichetare: 2847 - pentru; 112 - împotrivă; 167 - abțineri; 
- prorogare încheiere situații școlare: 2828 - pentru; 125 - împotrivă; 173 - abțineri; 
- prorogare reîncepere cursuri: 2941 - pentru; 88 - împotrivă; 97 - abțineri; 
- greva de avertisment: 3067 - pentru; 59 - împotrivă; 0 - abțineri; 
- grevă generală: 2618 - pentru; 387 - împotrivă; 121 - abțineri. 
Ca atare, ținând cont de numărul membrilor de sindicat (5004, potrivit ultimului recensământ), în județul Hunedoara au 
fost întrunite condițiile legale pentru organizarea formelor de protest precum greva de avertisment cu încetarea activității 
și greva generală. 

5.  Greva de avertisment cu încetarea activității – membrii de sindicat din județul Hunedoara au fost miercuri, 19 ianuarie, în 
intervalul 11.00-13.00, alături de colegii din întreaga țară, în grevă de avertisment. Ținând cont de derularea efectivă a 
acțiunii de protest, respectiv de numărul celor care au aderat la această inițiativă, se poate aprecia că greva de avertisment 
a fost o acțiune sindicală reușită. Desigur, având în vedere caracterul liber al participării la o acțiune de protest de acest gen 
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și încercând să apreciem implicarea de la nivelul fiecărei grupe sindicale, iar mai departe al fiecărei zone organizatorice, 
situația înregistrată a fost una diversă. Astfel, considerând rezultatele înregistrate la nivel județean, datele statistice sunt 
următoarele: membri de sindicat: 4974; participanți la grevă: 4388 membri de sindicat + 157 nemembri; membri de 
sindicat care au refuzat să participe la grevă: 419; membri de sindicat care nu au participat din cauze obiective: 167. 
Ca atare, raportat la numărul de membri de sindicat, participarea județeană la acțiunea de protest a fost de 88,2%, zonal 
între un minim de 84,3% (zona Deva) și un maxim de 94,2% (zona Lupeni). La nivel de unități de învățământ sunt numeroase 
cele în care participarea a fost de 100% (este drept, cel mai adesea unități de învățământ cu un număr redus de membri, 
fiind totuși de subliniat participarea de 100% la Colegiul Național „Regina Maria” Deva și de 99,2% la Liceul de Arte 
„Sigismund Toduță” Deva), la popul opus fiind înregistrate și participări modeste (40% la Liceul Teoretic „A. Iancu” Brad sau 
37,5% la Colegiul Național „Decebal” Deva). 

 
Proiectul planului de școlarizare 

La mijlocul lunii ianuarie 2022 a fost finalizat, la nivelul județului Hunedoara, proiectul planului de școlarizare, acesta fiind aprobat 
în cadrul ședinței Consiliului de administrație al I.S.J. Hunedoara din data de 18 ianuarie. În conformitate cu prevederile legislației 
școlare și cu proiectele înainte de unitățile de învățământ, la nivel liceal au fost aprobate următoarele:  
- clase de învățământ liceal și profesional: 121, din care 48 clase învățământ teoretic, 9 clase învățământ vocațional, 64 clase 

învățământ tehnologic (31 învățământ liceal, 26 învățământ profesional și 4 învățământ profesional dual); 
- clase învățământ profesional special: 4; 
- clase învățământ seral IX: 7; 
- clase învățământ seral XI: 23; 
- clase învățământ postliceal și de maiștri: 38. 

Numiri pe funcțiile de conducere din unitățile de învățământ  
Urmare a derulării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în două dintre ședințele Consiliului de 

administrație al I.S.J. Hunedoara (17 și 22 decembrie) au fost validate rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor 
de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Hunedoara, iar pentru funcțiile de 
conducere neocupate prin concurs (68) au fost făcute numiri prin detașare în interesul învățământului. Toate numirile pe 
funcțiile de conducere au fost făcute începând cu data de 17 ianuarie 2022. 

Listele cu ocupanții funcțiilor de conducere pot fi consultate pe site-ul organizației sindicale (https://siphd.ro), acesta fiind 
atașate articolului „Numiri pe funcțiile de conducere din unitățile de învățământ” din data de 20.01.2022 – link direct: 
https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3718 . 

 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct  

Având în vedere că funcțiile de director și director adjunct nu au fost ocupate în totalitate în urma concursului derulat în anul 
2021, Ministerul Educației a demarat o nouă sesiune de concurs, aceasta debutând în data de 18 ianuarie cu publicarea funcțiilor 
vacante pentru care se realizează concursul. Principalele etape ale acestei sesiuni sunt: 
- 14-25 ianuarie: depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma electronică dedicată; 
- 26-28 ianuarie: evaluarea dosarelor de înscriere; 
- 31 ianuarie: afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor; 
- 18 februarie: desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor; 
- 4-8 martie: înregistrarea opțiunilor candidaților; 
- 16-25 martie: desfășurarea probei de interviu; 
- 4 aprilie: emiterea deciziilor de numire (cu începere din 18 aprilie). 

S.I.P. Județul Hunedoara va participa și la această sesiune de concurs prin observatori desemnați la fiecare dintre probele care 
urmează a fi derulate. 

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 (08.12.2021) s-au desfășurat șase 

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 
(https://nou.siphd.ro/index.php?a=3420&e=2021 ). Semnalăm faptul că în ședința din data de 18 ianuarie, Consiliul de administrație 
al I.S.J. Hunedoara a luat decizia de a emite din acest moment hotărâri care să cuprindă deciziile adoptate în cadrul fiecărei ședințe, 
acestea urmând a fi făcute publice. 
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III. 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 

Miercuri, 8 decembrie 2021, a avut loc ședința Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara. La ședință, organizată „față în 
față”, la sediul organizației, au participat cei 13 lideri de zonă, președintele și consilierul juridic al organizației. 

Ordinea de zi a ședinței a cuprins: informare privind probleme profesionale și sindicale din perioada noiembrie - decembrie 
2021; prezentarea situațiilor financiare aferente lunii octombrie 2021; probleme organizatorice; aprobarea ajutoarelor sociale 
solicitate până la data ședinței; probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. Materialele suport folosite în cadrul 
ședinței au fost:  Informare noiembrie - decembrie 2021; Situație financiară octombrie 2021; Situație comparativă încasări 
cotizații 2021; Recensământul membrilor de sindicat 2021 – centralizator; Recensământul membrilor de sindicat – comparație 
2017 -2021 – zone; Recensământul membrilor de sindicat – comparație 2017 -2021 – grupe sindicale. 
  Concluziile ședinței: 
• Angajații din educație nu doresc să fie cobaii României: modificarea structurii anului școlar și vacanța „pandemică” din 

perioada 23.10-07.11.2021 au fost hotărâte în pofida argumentelor care reclamau mai curând o continuitate în derularea 
cursurilor prin trecerea la un învățământ on-line; reluarea față-în-față a cursurilor în învățământul preuniversitar s-a decis 
fără consultarea partenerilor sociali, condiționat de o rată de vaccinare a personalului de 60%; se pare că decizia s-a luat în 
alte „sfere”, mai înalte. 

• În urma protestelor la adresa Ministerului Sănătății și a discuțiilor cu Ministerul Educației, aplicarea testelor pentru 
depistarea COVID-19 se va realiza conform hotărârilor consiliilor de administrație din unitățile școlare (în cea mai mare 
parte testele se vor realiza de către părinți). 

• Federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ au depus, în data de 6 decembrie 2021, la 
registratura Guvernului României, petițiile „Vrem salarii decente în învățământ. 

• S-a finalizat recensământul membrilor de sindicat. Astfel, la finalul lunii octombrie 2021 în unitățile de învățământ din 
județul Hunedoara existau 6.100 angajați, dintre aceștia 5.004 având calitatea de membri de sindicat, ceea ce înseamnă un 
grad de sindicalizare de 82%. 

• 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 sau urmând link-ul: https://nou.siphd.ro/?a=3121&t=2021 . 

Totodată, ținând cont de faptul că finalul anului 2021 și începutul acestui an a fost o perioadă mult mai „agitată”, s-au 
derulat și trei ședințe ale Consiliului Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara, discuțiile purtate și deciziile adoptate fiind comunicate 
în teritoriu. 
 
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, periodic, numeroase oferte la prețuri avantajoase. Ținând cont de 
prelungirea valabilității voucherelor de vacanță (pentru cele emise în perioada ianuarie 2019-decembrie 2020), se continuă 
preluarea acestora cu posibilitatea unei utilizări curente sau viitoare a sumelor corespondente (până finalul anului trecut au 
fost preluate în scopul utilizării viitoare vouchere de vacanță în sumă de peste 250.000). 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, inventarierea membrilor C.A.R. etc.  

La ora actuală, cuantumul împrumutului maxim care se poate acorda este de 50.000 lei, cu dobânzi cuprinse, în funcție de 
perioada acordării, între 2,8% și 3%, existând posibilitatea constituirii fondului social direct din împrumut (la o vechime mină 
de 3 luni). Toate informațiile necesare pentru a deveni membru C.A.R., modele de documente, precum și alte informații/detalii se 
regăsesc pe site-ul organizației, la rubrica C.A.R. Hunedoara. 

mailto:sip@siphd.ro
https://nou.siphd.ro/?a=3121&t=2021
https://siptour.ro/


 
 
 
                SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
           JUDEŢUL HUNEDOARA 
    
 

 
CIF: 4944354; Deva-330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă; 
Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350; E-mail: sip@siphd.ro; https://siphd.ro  

Centrul de formare „Magister” 
S.I.P. Județul Hunedoara continuă, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de formare 

„Întotdeauna caracterul”. În prezent se desfășoară activitățile de formare pentru două grupe, alte două grupe fiind în curs de 
constituire. Detalii privind înscrierea pot fi obținute de pe site-ul organizației, la rubrica Centrul de formare/Înscrieri cursuri 
de formare.  

 
Alte activități 

În această perioada se derulează activitățile de evaluare a personalului angajat (S.I.P. Județul Hunedoara, C.A.R. (I.F.N.) SIP 
Hunedoara, SIP Tour), precum și activitățile de inventariere a patrimoniului. 
 
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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