
Imaginea care precede aceste rânduri este un stop-cadru din
cel mai recent spot publicitar al COSMOTE România. Nu
deschidem însă acest buletin informativ cu această imagine
pentru a face campanie firmei în cauză, ci așa cum Radu Beligan a
apărut pentru prima dată într-un clip publicitar motivat de
”povestea” spusă, nu dorim nici noi decât să ”aducem povestea”
mai aproape...

Elevii, aparent lipsiţi de interes, o intrigă pe profesoară, care
doreşte să ştie de ce este gălăgie în sală. Spre surprinderea ei,
elevii au pus la cale un mod special de a-i ura la mulţi ani, cu
ajutorul lui Radu Beligan, prin proiectarea în timpul orei de curs a
unui scurt film emoţional. Radu Beligan subliniază rolul
profesorului de a preface minţile tinere în suflete, motivul pentru
care profesorii sunt îndrăgiţi...

”De ce iubim profesorii?” este o întrebare pe care ar trebui, și
uneori chiar se întâmplă acest lucru, să și-o adreseze cei care,
direct sau indirect, zăbovesc în universul școlii.

Iar până la urmă și sindicatul reprezintă o ”poveste” despre
care s-ar putea întreba în ce măsură voi, cei implicaţi, o apreciaţi.
Uneori aflăm acest răspuns, de multe ori nu...

Oricum, la final de an școlar, chiar dacă nu s-au finalizat încă
toate activităţile, vă urăm vacanţă și mai ales odihnă plăcută... Și
fie ca răspunsurile primite la întrebarea ”De ce iubim profesorii?”
să fie dintre cele care să contribuie la împlinirea personală!
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CONGRESUL EDUCAŢIEI

Gândit în contextul sloga-
nului “Viitorul este educa-
ţie”/„Educaţia este viitorul”,
Congresul își propune să
devină o platformă de dez-
batere pentru oamenii școlii
și pentru aceia preocupaţi de
bunul mers al educaţiei.
Congresul Educaţiei dorește
să creeze o agora a sistemului
de învăţământ românesc, în
cadrul căreia să fie expusă și
discutată o agendă publică a
tuturor palierelor educa-
ţionale.

Manuale școlare pentru
învăţământul
preuniversitar

În învăţământul preuni-
versitar, manualele şcolare
alternative se elaborează în
baza programelor şcolare în
vigoare. În acest moment,
numărul total de programe
şcolare pentru învăţămân-
tul preuniversitar este de
555, din care 279 de
programe (adică 50,3%)
sunt acoperite de manuale
şcolare, în timp ce pentru
restul de 276 de programe
(adică 49,7%) nu există
manuale şcolare aprobate.
Cauzele sunt multiple: slaba
calitate știinţifică a acestor
manuale, care nu au fost
admise după evaluare,
constrângeri bugetare care
au condus la amânarea/
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De aceea, iubim profesorii...

Un alt gen de editorial

http://www.congresuleducatiei.ro/



Drepturile membrilor noştri de sindicat – personal didactic, câştigate în instanţă până la
data de 31.12.2010 în temeiul și al (sentinţele -Legii nr. 221/2008 Legii nr. 330/2009
aproximativ 1000 pentru această speţă, sunt postate pe site-ul la rubrica:www.siphd.ro
PROCESE - Sume compensatorii 2010 PROCESE - Diferenţe salariale L., alături de rubricile
221 PROCESE - Ajutor financiar 2010și ), nu au fost acordate nici începând cu data de 1
ianuarie 2011, dată la care au intrat în vigoare şi .Legea nr. 284/2010 Legea nr. 285/2010

În opinia noastră, neplata respectivelor drepturi ulterior datei de 1 ianuarie 2011 este
nelegală și din acest motiv ne adresăm în această perioadă, din nou, instanţelor de judecată.
Prin liderii de sindicat au fost transmise în toate unităţile de învăţământ formularele ce
trebuie completate de membrii de sindicat.

Având însă în vedere diferitele scăpări din speţele precedente, indiferent de motivul
acestora, fiecare membru de sindicat este rugat să-și verifice situaţia personală în ceea ce
privește reprezentarea în instanţă, astfel:
- este cuprins în sentinţele judecătorești privind sumele compensatorii pentru anul 2010

(sentinţele sunt postate pe site la rubrica );PROCESE - Sume compensatorii 2010
- a fost cuprins în documentele pentru acţionarea în instanţă pentru diferenţe salariale

pentru anul 2011 (această verificare se face la liderul de sindicat din unitate).
Rugămintea este de a semnala orice omisiune liderului din unitate, liderului de zonă sau

liderului judeţean, bineînţeles în măsura în care se deţine calitatea de membru de sindicat
(potrivit legislaţiei în vigoare, sindicatul nu poate reprezenta în instanţă decât pe cei care sunt
membri de sindicat în momentul declanșării acţiunii). Aceste omisiuni trebuie semnalate în
timp util, având în vedere că orice drept de natură salarială neacordat și neobţinut printr-o
sentinţă judecătorească se prescrie în termen de 3 ani de la data la care ar fi trebuit acordat.

Minciuna guvernamentală

RECENSĂMÂNTUL MEMBRILOR DE SINDICAT - S.I.P. HUNEDOARA

2

Demersuri în instanţă - plata drepturilor salariale pentru anul 2011
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Ministrul Educaţiei a dat
marţi (28.06) semnalul de
start pentru organizarea con-
cursurilor de ocupare a
posturilor de director, în
cadrul dezbaterii cu tema
„Aplicarea Strategiei de
guvernare în educaţie a USL -
o șansă pentru salvarea școlii
românești!”. „Ultimele con-
cursuri pentru ocuparea
posturilor de director au fost
organizate în 2008. În
perioada următoare, vom da
drumul la concursuri. Nu
cred, însă, că este fezabil să
facem acest lucru până în
luna noiembrie a acestui an
(...) astfel încât într-un an, un
an și jumătate, să avem toate
aceste posturi ocupate
conform legii”, a afirmat
RemusPricopie.

Start la concursurile pentru
ocuparea posturilor de

director de școală?
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Zona Hunedoara

Zona Deva

În cursul lunii mai a fost realizat recensământul membrilor de sindicat din judeţul Hunedoara. Recenzarea numărului de
salariaţi, respectiv a numărului de membri de sindicat s-a realizat în baza statelor de plată, din punct de vedere legal fiind membru
de sindicat salariatul care achită lunar cotizaţia de sindicat.

Centralizarea datelor a pus în evidenţă existenţa, în cadrul celor , a ,107 unităţi cu persoanlitate juridică 165 de grupe sindicale
cu un număr de din totalul de .5382 de membri de sindicat 6584 persoane aflate în plată în sistemul de învăţământ hunedorean
Situaţia la nivelul fiecărei zone, potrivit organizării , este cea din graficul de mai jos:S.I.P. Judeţul Hunedoara

Număr grupe sindicale Număr de unităţi cu personalitate juridică Număr membri de sindicat Număr angajaţi



anularea sesiunilor anuale de evaluare, interesul scăzut al editurilor faţă de manualele de tiraj mic
etc.

Principala noutate în domeniul manualelor şcolare, având în vedere recenta iniţiativă a ministe-
rului în acest sens, se referă la faptul că manualul şcolar va fi însoţit de componenta digitală, stocată
pe un CD şi disponibilă pe platforma , precum și la posibilitatea utilizăriiwww.manuale.edu.ro
manualului școlar fără apelul la auxiliare curriculare.

Pare simplu la o primă vedere: manuale noi, moderne, în pas cu lumea în care trăim. Dacă vom sta
însă să pritocim puţin lucrurile, dacă vom citi Metodologia privind evalua-rea/reevaluarea,
aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar,
problemele care se ridică sunt numeroase și, probabil, insurmontabile (dacă ţinem cont, cât de cât,
și de ceea ce se întâmplă efectiv în teritoriu, nu numai de cum se văd lucrurile la nivel de minister
sau CNEE).

De ce o astfel de apreciere? Printre altele:
1. piaţa manualelor școlare a fost și a rămas o piaţă subdezvoltată, iar principalul handicap aici au
fost și sunt preţurile: poţi dori un manual care să acopere întreaga activitate a elevului (adică nu
broșuri, cum arată multe dintre manualele noastre), pe o hârtie de calitate superioară și în
policromie, dar trebuie să fii dispus să plătești pe el mai mult decât preţul unui bilet de microbuz,
așa cum se întâmplă cu multe dintre manualele achiziţionate de către minister - slabe speranţe,
având în vedere că criteriul preţului rămâne unul determinant (un preţ mai mare cu 26% decât cea
mai mică ofertă descalifică din start manualul);
2. piaţa auxiliarelor curriculare poate pare una înfloritoare, dar doar dacă ne uităm doar spre
învăţământul primar și puţin spre liceu (bacalaureat), în rest ea fiind destul de firavă - desigur, este
de dorit ca elevul să primească o dată cu manualul și un set de auxiliare curriculare (cel puţin un
auxiliar de aplicaţii), dar cu aceasta ne întoarcem la preţ: manual, caietul elevului și caietul
profesorului ar însemna cel puţin o dublare de preţ;
3. manuale digitale - frumos, atractiv și mai ales interesant; cine va face însă aceste manuale
(potrivit cerinţelor din proiectul de metodologie, nefiind vorba de simple pdf-uri), având în vedere
costurile mari și probabilitatea destul de accentuată de a nu recupera niciodată costurile respective
(multe dintre edituri au anunţat de altfel că nu se vor mai implica în aceste condiţii, cu atât mai mult
cu cât aceste manuale ar urma să fie accesibile oricui pe platforme ) etc.free

Sunt acestea doar câteva dintre problemele care pot fi ridicate. Răspunsuri la aceste
probleme? Nu credem, având în vedere cum s-au tot derulat lucrurile prin educaţie, că vor fi unele
care să rezolve într-adevăr ceva. Cel mai probabil vom avea și mai puţine manuale, doar pentru
disciplinele importante, într-o ofertă mult mai restrânsă (gurile rele apreciază deja că de fapt
întreaga poveste este ţintită spre anumite edituri și firme de software). Dar sperăm să ne înșelăm,
iar ministerul să înregistreze un veritabil succes în această iniţiativă.

Gradaţii de merit 2013
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Manuale școlare pentru învăţământul preuniversitar continuare din pag. 1•

Mesajul ministrului Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, cu ocazia Zilei Învăţătorului

Joi, 20 mai 2013, în cadrul
Comisiei paritare de la ni-
velul ISJ Hunedoara și Consi-
liului de administraţie al ISJ
Hunedoara au fost finalizate
procedurile privind acor-
darea gradaţiei de merit
2013.

Astfel, în cadrul Comisiei
paritare de la nivelul ISJ
Hunedoara s-a stabilit că
punctajul minim pentru a-
cordarea gradaţiei de merit
în cadrul concursului din
anul școlar 2012-2013 este
de 80 puncte.

Ulterior, în cadrul Consi-
liului de administraţie al ISJ
Hunedoara s-au aprobat:
- lista întocmită pe posturi

și discipline, în ordinea
descrescătoare a puncta-
jului;

- ponderea pe categorii de
personal (didactic de pre-
dare/funcţii de condu-
cere), precum și pe dis-
cipline de învăţământ;

- rezultatul concursului.
În acest an la concursul

pentru acordare gradaţiei
de merit au fost depuse un
număr de 330 dosare (2 au
fost respinse deoarece nu
erau complete). După afișa-
rea listei iniţiale cu puncta-
jele obţinute, au fost de-
puse 56 de contestaţii.

Începând cu data de 01
septembrie 2013 se vor
acorda un număr de 142
gradaţii de merit (lista poate
fi consulată pe site-ul www.
siphd.ro).

Ministrul Educaţiei Naţio-
nale şi cei doi lideri ai sindi-
catelor din învăţământul pre-
universitar, Simion Hăncescu
(FSLI), respectiv Marius Nistor
(FSE „Spiru Haret"), au
convenit în cadrul şedinţei
Comisiei Paritare din MEN, ca
începând cu anul şcolar 2013-
2014, datele de 5 Octombrie
( ) şiZiua Mondială a Educaţiei
5 Iunie ( ) săZiua Învăţătorului
fie introduse şi marcate
distinct în structura anului
şcolar2013/2014.

5 Iunie & 5 Octombrie

Ministrul Educaţiei Naţionale,
Remus Pricopie, transmite, în numele
primului ministru, Victor Ponta, al său
şi al guvernului din care face parte,
cele mai bune gânduri învăţătorilor şi
întregului corp didactic, cu ocazia
Zilei Învăţătorului. De asemenea,
premierul a transmis, prin ministrul
de resort, intenţia Guvernului de a
îndrepta, în cel mai scurt timp, spre
beneficiul cadrelor didactice şi al
elevilor, „lucrurile greşite, adoptate
din prea multă grabă" din Legea
Educaţiei.

Ministrul Remus Pricopie apreciază că educaţia este cel mai important instrument de care
societatea românească dispune pentru a schimba în bine atât destinul fiecărui cetăţean în parte,
cât şi al comunităţii, în ansamblul său. Învăţătorul este, însă, elementul cheie în procesul de
transmitere a valorilor, în capacitatea de a direcţiona către universul de cunoaştere interesul şi
curiozitatea elevilor. Învăţătorul nu este, aşadar, doar un post într-un nomenclator, ci, în sensul
său larg, reprezintă acea persoană care, aflată la orice nivel al sistemului de învăţământ, are
capacitatea de a ajuta la dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi.
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Locul unde vă pute�i informa...

Legisla�ie
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juridice

Servicii

Publica�ii

Informa�ii
de ultimă
oră

Revista
presei

Modele
documente

Procese

Ghidul
liderului de

sindicat

și multe

altele...

... chiar și în vacan�ă!

SIP TOUR

HUNEDOARA
agenţie tour operatoare

Tel./fax: 0254 211 642, 0254 232 350
Mobil: 0769 019 852
E-mail: turism@siphd.ro
web: http://www.siphd.ro

C.A.R S.I.P

HUNEDOARA
casa de ajutor reciproc

Casa de Ajutor Reciproc

S.I.P.

Judetul

Hunedoara

Tel./fax: 0254 211 642, 0254 232 350
Mobil: 0722 271 401
E-mail: car@siphd.ro
web: http://www.siphd.ro

4,68%

Agenţie de turism
tour operatoare,
înfiinţată de S.I.P.

Judeţul Hunedoara,
având ca unic asociat

S.I.P. Judeţul
Hunedoara.

Scopul său este
asigurarea celor mai
bune tarife și condiţii

de călătorie și
petrecere a vacanţelor

pentru membrii de
sindicat.

Reduceri de până la
10% faţă de preţurile

de catalog pentru
membrii de sindicat.

Posibilitatea unor
oferte/servicii

personalizate conform
solicitărilor

membrilor de sindicat.

Reţinerea con�zaţiilor și
a ratelor la împrumuturi

pe statele de plată.

Dobânzi fără concurenţă
la împrumuturile

acordate:

Cons�tuit de salariaţii
din învăţământ, aparţine

salariaţilor din
învăţământ!

Cel mai u�lizat
mijloc de ajutor reciproc

al salariaţilor din
învăţământul
hunedorean.

Beneficii constante pe
fondul social personal

(minim menţinerea
valorii reale a fondului

social)!


