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Nr. 1680 /18.10.2022 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare octombrie 2022 

 
 

Stimați colegi, 
 

Supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante ce s-au derulat de la 
precedenta ședință a Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara (28 septembrie 2022), respectiv ședința Consiliului Liderilor S.I.P. 
Județul Hunedoara (07 septembrie 2022). 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. 
Probleme supuse atenției noului ministru al educației, doamna Ligia Deca 
1.  Acordarea salariilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 întregului personal din învățământ; 
2.  Rezolvarea problemelor generate de aplicația EduSal în aplicarea OUG 48/2022 [inclusiv prin plata diferențelor în favoarea 

salariaților (în situațiile în care OUG este mai favorabilă decât hotărârile judecătorești – având în vedere dispozițiile art. 3, 
coroborate cu art. 7 din OUG) + erorile generate de program („-” la directori și la cei încadrați pe două niveluri) + calculul 
inclusiv al drepturilor cadrelor didactice încadrate în regim de plata cu ora (conform art. 5 din OUG sumele se acordă inclusiv 
personalului salarizat în sistem de plata cu ora, însă sistemul dă eroare la PCO)] + decalarea termenului (19 octombrie nu este 
realist, în condițiile în care nu s-a făcut o pilotare reală, așa cum am solicitat în cadrul discuțiilor); 

3.  Modificarea proiectului Legii Învățământului Preuniversitar, în acord cu propunerile și observațiile formulate de federațiile 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar; 

4.  Punerea în executare a sentințelor judecătorești – respectiv plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezentând 
drepturi de natură salarială + daune interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare stabilite în favoarea 
personalului din sectorul bugetar, inclusiv a sumelor restante [ținând cont de dispozițiile art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016, art. 6 
și art. 39 din. O.U.G. nr. 90/2017, art. 1 din Legea nr. 95/2018, art. 39 din O.U.G. nr. 114/2018 și art. VI din O.U.G. nr. 130/2021]; 

5.  Expertizarea locurilor de muncă, în vederea întocmirii buletinelor de determinare/expertizare necesare acordării sporurilor 
pentru condiții de muncă [art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (2) și art. 9 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 34/2018, respectiv 
art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (2) din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 917/2017 și art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) din 
Regulamentul aprobat prin HG nr. 569/2017] și acordarea acestor sporuri; 

6.  Plata orelor suplimentare prestate de personalul didactic auxiliar și nedidactic; 
7.  Soluționarea problemelor privind creșele, astfel cum au fost detaliate în adresele FSE „SPIRU HARET” către Ministerul Educației 

nr. 850/26.09.2022 și 879/12.10.2022 [încadrare personal de specialitate (educatori-puericultori, infirmiere etc.), salarizarea 
(atât a personalului de execuție, cât și a personalului de conducere), degrevarea personalului de conducere etc.]; 

8. Modificarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor 
didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin H.G. nr. 569/2015, pentru 
decontarea corectă și completă a navetei personalului din învățământ; 

9. Modificarea O ME nr. 3993/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământ, 
prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 (...), în sensul anulării art. 1 alin. (2) din ordin [potrivit căruia „(2) Prevederile art. 14 
alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, se aplică și cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.”] și, 
implicit, al modificării alineatului (3) al art. 1, în sensul eliminării referirii la alineatul (2); 

10. Modificarea, respectiv abrogarea unor dispoziții din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 
personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, 
aprobate prin O ME nr. 4050/2021 – art. 4 alin. (1) teza finală, art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1); 

11. Majorarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev;  
12. Reglementarea cuantumului drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale – în condițiile abrogării exprese a H.G. nr. 

904/2014, ne confruntăm cu un vid legislativ în materie (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 886/12.10.2022) – preciza limitele 
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minime de cheltuieli aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, 
jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sume de bani pentru nevoi personale; 

13. Încheierea protocolului dintre Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, prevăzut de art. 234 alin. (41) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 876/11.10.2022) – vizează 
constituirea comisiilor care evaluează situațiile de inaptitudine psihocomportamentală; 

14. Completarea Clasificatorului ocupațiilor din România cu un cod căruia să îi corespundă funcția (ocupația) de informatician 
(adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 878/11.10.2022); 

15. Eliminarea neconcordanțelor în materia acordării burselor (ex: O ME nr. 5379/2022 permite acordarea burselor sociale 
împreună cu alte drepturi, inclusiv „Bani de liceu” – ceea ce este însă interzis de art. 10 din HG nr. 1488/2004); 

16. Corelarea Statutului Elevului cu actualele prevederi din ROFUIP (în contextul structurării anului școlar pe module și al dispariției 
semestrelor); 

17. Elaborarea și comunicarea în termen a răspunsurilor la adresele, sesizările și altele asemenea înaintate Ministerului Educației 
(nu doar de către Federația Sindicatelor din Educație, ci și de alte organizații sindicale și membri de sindicat). 

 
Întâlnire de lucru cu noul ministru al educației 

Marți, 18.10.2022, a avut loc la sediul Ministerului Educației întâlnirea dintre doamna ministru Ligia Deca și reprezentanții 
federațiilor sindicale reprezentative din sectorul de activitate învățământ preuniversitar. 

F.S.E. „SPIRU HARET” a fost reprezentată de dl. președinte Marius Ovidiu Nistor și dl. secretar general Ionel Barbu. 
Reprezentanții noștri au înmânat doamnei ministru și domnului secretar de stat Sorin Ion o primă listă de probleme, cu 17 puncte. 
Nu au putut fi abordate toate în detaliu. Iată, pe scurt, sinteza aspectelor discutate: 
1.  Pe problema SALARIZĂRII: Ministerul Educației se pregătește pentru discuțiile pe Legea bugetului de stat pentru anul 2023 și 

va susține aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017, precum și pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în materia salarizării 
personalului din învățământ. 

2.  Problemele generate de aplicația EduSal în aplicarea OUG 48/2022: a apărut o nouă versiune a programului, în încercarea de 
a remedia erorile sesizate; responsabilii EduSal așteaptă în continuare eventuale semnale din teritoriu, astfel încât să continue 
procesul de îmbunătățire a aplicației și a modulului OUG 48/2022. O serie de aspecte sunt comunicate și în videoconferința cu 
inspectorii școlari generali de astăzi. Termenul de încărcare a datelor și de comunicare (pentru aceia care nu s-au încadrat în 
cel inițial) este sfârșitul lunii octombrie. 

3.  Referitor la CREȘE, s-a convenit: îmbunătățirea cadrului legislativ atât în ceea ce privește funcționarea creșelor, cât și 
încadrarea, salarizarea și formarea resursei umane (nu doar în ceea ce privește personalul de execuție, ci și personalul de 
conducere). 

4.  În ceea ce privește proiectul LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR, s-a stabilit că, după ce Ministerul Educației va analiza 
atât propunerile și observațiile formulate de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar, cât și cele rezultate din dezbaterea publică, vor avea loc noi runde de discuții pe tema proiectului de act 
normativ. 

5.  Sentințele judecătorești – reprezentanții Ministerului Educației au dat asigurări că urmează a fi puse în executare în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Celelalte probleme din listă, care nu au putut fi abordate în cadrul întâlnirii care a avut loc, precum și altele, vor fi abordate în 

cadrul unei întâlniri viitoare (cel mai probabil luni, 31 octombrie 2022) 
 
II. 
Ședințe ale C.A. al I.S.J. Hunedoara 

În perioada trecută de la precedenta informare (05.09.2022) s-au desfășurat zece ședințe de lucru ale Consiliului de 
administrație al Inspectoratului Școlar Județean. Articolele despre conținutul hotărârilor adoptate sunt publicate pe site, pe prima 
pagină, rubrica Eveniment sau rubrica ISJ Hunedoara/Consiliul de administrație.  

 
III. 
Calendarul manifestărilor „Săptămâna Educației” 

Manifestările dedicate  zilei de 5 octombrie - Ziua Mondială a Educației (totodată, zi liberă pentru salariații din învățământ), 
puse sub titlul generic de „Săptămâna Educației 2022”, au avut în acest an următorul calendar:  
- 05.10.2022 - Activități sportive: „Cupa Educatorului” la fotbal și gimnastică; 
- 07.10.2022  – Conferința/workshopul „Educația se face cu educatori motivați”; lansarea volumului dedicat Simpozionului 

județean „Învățământul românesc între tradiție și modernism”, ediția 2021; vernisajul Salonului Județean „ProfArt” 
2022 – tema ediției „Viața culorilor” și lansarea volumului dedicat Salonului Județean „ProfArt” 2021. 
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Detalii privind toate acțiunile organizate au fost publicate aici:  
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3814 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3815&continuare=... 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3816&continuare=...  
 
Cursuri de formare acreditate - Centrul de formare „Magister” 

S.I.P. Județul Hunedoara continuă, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de formare 
„Întotdeauna caracterul”. Acreditarea acestui program de formare se finalizează în luna aprilie a anului 2023, ceea ce înseamnă că 
implementarea sa se va încheia la finalul acestui an calendaristic. În prezent se fac înscrieri pentru ultimele grupe de formare. Detalii 
privind înscrierea pot fi obținute de pe site-ul organizației, la rubrica Centrul de formare/Înscrieri cursuri de formare. În prezent sunt 
completate și urmează a fi eliberate atestatele pentru colegii care au finalizat acest program în anul școlar 2020-2021. 
 
Agenda liderului / membrului de sindicat  
 Cu scopul de a preîntâmpina apariția anumitor sincope în derularea activității sindicatului, reamintim liderilor grupelor 
sindicale/membrilor de sindicat câteva dintre „datoriile” implicate: 
-  organizarea/participarea la ședința lunară de sindicat;  
-  informarea liderului/membrilor de sindicat;  
-  reactualizarea panoului de afișaj sindical;  
-  verificarea statutului în cadrul organizației a celor nou veniți în unitate (cereri de înscriere/transfer);  
- verificarea lunară a borderourilor cu încasarea cotizației de sindicat și transmiterea acestora către organizația județeană; 
-  solicitarea în scris a unor drepturi, după caz: prima de instalare, decontul navetei etc., precum și realizarea procedurilor 

pentru acordarea sporului pentru condiții vătămătoare; 
-  transmiterea la sediul S.I.P. Județul Hunedoara a adreselor și a celorlalte materiale solicitate;  
-  o atitudine pozitivă și constructivă față de organizația sindicală. 
 

 
 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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