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Nr. 616 / 25.02.2020 

 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare februarie 2020 

 
 

Stimați colegi, 
 

În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante ce s-au 
derulat de la precedenta informare transmisă în teritoriu (28 ianuarie 2020). Alte informații de natură profesională și/sau sindicală 
sunt postate pe site-ul organizației. Cei interesați le pot parcurge la  adresa www.siphd.ro.  

 
 I. 

Posibilitatea prelungirii vârstei de pensionare pentru personalul didactic de predare feminin 
Prin OUG nr. 3/16.01.2020 a fost modificată Legea nr. 1/2011 a educației naționale în concordanță cu o serie de 

decizii ale Curții Constituționale a României care privesc dreptul personalului de sex feminin de a opta pentru continuarea 
executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru 
bărbați, respectiv 65 de ani. 

 
Structura anului școlar 2020-2021 
În Monitorul Oficial nr. 87 din data de 6 februarie 2020, partea I, a fost publicat Ordinul ministrului educației și 

cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021. 
Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 și are 34 de 

săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie 2020. 
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la 

data de 4 iunie 2021. 
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021. 
Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional anul școlar 

are 37 de săptămâni de cursuri. 
Alte detalii cu privire la structura viitorului an școlar pot fi regăsite în O MEC 3125/2020 postat la rubrica LEGISLAȚIE 

- LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 - STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021. 
 
Contracte și convenții în sprijinul membrilor de sindicat 
F.S.E. „Spiru Haret”, federația sindicală la care este afiliată și S.I.P. Județul Hunedoara, în urma unor demersuri 

constante, a reușit să încheie mai multe contracte și parteneriate cu diferite societăți comerciale, prevederile acestora având 
ca scop să ofere membrilor de sindicat diferite servicii sau produse la prețuri mai mici decât cele practicate curent pe piață.  

Astfel, potrivit Hotărârii nr. 1/14.02.2020, la ora actuală sunt încheiate și funcționale următoarele: 
1. Contractul de prestări servicii încheiat cu SYNEVO ROMÂNIA S.R.L., ce are ca obiect efectuarea de analize 

medicale cu aplicarea unor beneficii financiare pentru membrii de sindicat; 
2. Convenția încheiată cu BENEFIT CLUB SOLUTIONS S.R.L., ce are ca obiect furnizarea, prin platforma Samsung 

Club, a unor produse, servicii dedicate, oferte și beneficii financiare pentru membrii de sindicat; 
3. Convenția încheiată cu ORANGE ROMÂNIA, ce are ca obiect punerea la dispoziția membrilor de sindicat a unor 

oferte speciale pentru serviciile de voce mobile, precum și a unor produse și servicii dedicate; 
4. Contractul de utilizare a cardurilor Mol Group Partner, încheiat cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS 

S.R.L., ce are ca obiect achiziționarea de către membrii de sindicat a carburantului la tarife preferențiale; 
5. Convenția de utilizare a Cardurilor Partener, încheiată cu LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., ce are ca obiect achiziționarea 

de către membrii de sindicat a carburanților la tarife preferențiale. 
Din dorința de a extinde astfel de contracte și convenții, la ora actuală se discută posibilitatea emiterii unui 

card/legitimație pentru membrii de sindicat. 
Detalii cu privire la conținutul fiecărui contract sau convenții încheiate, din cele enumerate mai sus, precum și 

condițiile specifice în care sunt accesibile beneficiile precizate în cadrul acestora, sunt furnizate în materialele atașate, 
precum și  pe site-ul organizației, la rubrica INFORMAȚII UTILE – AVANTAJE/BENEFICII. 
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II. 
Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Hunedoara 

 Luni, 10.02.2020, la sediul I.S.J. Hunedoara, a avut loc întâlnirea Comisiei paritare constituite la nivelul 
inspectoratului școlar județean, la solicitarea acestuia. Au participat, în număr egal, reprezentanți ai I.S.J. Hunedoara și ai 
S.I.P. Județul Hunedoara. 

Scopul acestei ședințe de lucru, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic de predare din învățământul preuniversitar 2020-2021, în termenul prevăzut de calendar, a fost acela de a analiza și 
de a aproba lista cu personalul didactic de predare care a solicitat menținerea în activitate peste vârsta de 65 de ani, conform 
art. 28, alin. (8) al metodologiei. 

Astfel, au fost analizate 14 dosare înaintate de către unitățile de învățământ, 11 dintre acestea cu propunerea de 
menținere în activitate a cadrelor didactice și 3 cu propunerea de respingere (motivele privind: o situație în care cadrul 
didactic nu avea gradul didactic I, o situație de post inexistent și o situație de post incomplet). 

În urma analizei și deliberărilor, Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Hunedoara a hotărât avizarea favorabilă pentru 
menținerea în activitate după vârsta de 65 de ani în cazul a 12 dosare și respingerea menținerii în cazul a 2 dosare. Lista finală 
a fost înaintată spre validare, potrivit cu prevederile metodologice, Consiliului de administrație al I.S.J. Hunedoara. 

 
Ședința I.S.J. Hunedoara cu directorii unităților de învățământ 
Joi, 6 februarie 2020, în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, a avut loc ședința 

de lucru cu directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara. Au participat și responsabilii SIIIR din fiecare unitate. 
Ordinea de zi a ședinței a cuprins: Implementarea ghidului referitor la segregarea școlară; Rezultatele simulărilor 

județene ale examenelor de evaluare națională și bacalaureat și măsuri de îmbunătățire; Aspecte referitoare la întocmirea 
documentelor financiar-contabile și efectuarea concediului de odihnă; Diverse. 

Sinteza problemelor discutate, precum și materialele utilizate în cadrul acestei ședințe se regăsesc pe site-ul 
organizației, în cadrul rubricii DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU DIRECTORII. 

 
Ședințe ale CA al I.S.J. Hunedoara 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare ianuarie/28.01.2020) 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 sau la rubrica DOCUMENTE MEN/ISJ/CCD – Ședințe CA al ISJ. 

 
 III. 

Conferința anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara 
Comitetul de supraveghere al Casei de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din 

Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara, întrunit în ședința din data de 13 februarie a.c., a convocat Conferința 
Anuală a organizației pentru data de miercuri, 25 martie 2020, ora 12:00, la sala ,,Spiru Haret'' de la ISJ Hunedoara. 

Pe agenda de lucru a Conferinței sunt înscrise următoarele puncte: Raportul Comitetului de supraveghere; Raportul 
financiar contabil; Raportul Comisiei de cenzori; Propuneri de modificare a cuantumului împrumutului maxim (40.000 lei); 
Dezbateri; Aprobarea materialelor prezentate; Validarea Comitetului de supraveghere. 

Toate materialele supuse dezbaterii membrilor CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara vor fi postate pe site, pe măsură ce 
vor fi elaborate. 

 
Recensământul membrilor S.I.P. Județul Hunedoara 
În debutul acestui an s-a realizat, potrivit cu prevederile legale, recensământul personalului din învățământ care 

deține calitatea de membru de sindicat S.I.P. Județul Hunedoara. 
Astfel, la nivelul județului Hunedoara există 111 unități de învățământ și unități conexe cu personalitate juridică, cu 

un număr de 6.148 salariați, S.I.P. Județul Hunedoara fiind prezent, prin grupele sindicale constituite, în toate acestea. 
Membrii de sindicat S.I.P. Județul Hunedoara, potrivit centralizării realizate, sunt în număr de 5.131, organizați în 

156 grupe sindicale, din punct de vedere administrativ parte a 13 organizații de zonă. 
În raport cu anul precedent, s-a înregistrat o reducere a numărului membrilor de sindicat cu 63, gradul de 

sindicalizare fiind de 83,46%. 
Principala cauză pentru reducerea numărului membrilor de sindicat și pentru diferența existentă între numărul 

angajaților și numărul sindicaliștilor privește, în continuare, faptul că acolo unde norma este fragmentată între mai multe 
unități sau plata cu ora se realizează în alte unități decât cele unde se deține norma de bază, o parte a colegilor nu dețin 
calitatea de membru de sindicat în toate aceste unități. 
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Materialul centralizator al recensământului, precum și situația detaliată pe fiecare zonă, unitate școlară și grupă 
sindicală sunt atașate prezentei sau pot fi studiate/descărcate de pe prima pagină a site-ului organizației sindicale. 

 
Precizări privind acordarea ajutoarelor sociale – decizia cu privire la asigurarea colectivă 
Așa cum cunoașteți, conform cu viziunea și misiunea asumate, S.I.P. Județul Hunedoara, pe lângă obiectivele care țin 

de rațiunea existenței sale ca organizație sindicală de nivel județean, în primul rând apărarea și promovarea drepturilor 
colective ale salariaților din învățământ, a inițiat și a dezvoltat constant un program social menit să vină în sprijinul membrilor 
de sindicat. 

Astfel, la ora actuală, programul social al S.I.P. Județul Hunedoara, ale cărui măsuri le cunoașteți, cuprinde 
următoarele categorii de ajutoare sociale: întreținerea sănătății membrului de sindicat; decesul membrului de sindicat; 
decesul membrilor familiei (soț/soție/copil/părinți); pensionare membru de sindicat; naștere copil membru de sindicat; 
întreținere sănătate soț/soție/copil al membrului de sindicat; cazuri speciale. 

Numărul ajutoarelor sociale și sumele acordate (acestea, potrivit cu prevederile statutare, pot atinge un cuantum de 
maxim 10% din totalul veniturilor) au evoluat în ultimii trei ani după cum urmează: 

- 2017: 331 ajutoare sociale, în sumă de 106.335 lei; 
- 2018: 484 ajutoare sociale, în sumă de 197.900 lei; 
- 2019: 442 ajutoare sociale, în sumă de 213.400 lei. 

Din dorința de a extinde acest program social și beneficiind de disponibilitatea societății de asigurări Groupama, în 
ultimele luni, după cum ați fost informați, au fost purtate discuții cu privire la posibilitatea încheierii unei asigurări colective 
de sănătate. 

Discuțiile și negocierile cu această societate de asigurări, inițiate mai întâi la nivel județean, iar după aceea extinse la 
nivelul federației sindicale, au fost îndelungi, decizia finală, în ceea ce privește S.I.P. Județul Hunedoara fiind adoptată de 
Biroul Executiv în ședința din data de 29 ianuarie 2020. 

În urma analizei programului social comparativ cu oferta finală de asigurare colectivă și a implicațiilor care 
decurgeau din încheierea unei astfel de asigurări, Biroul Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara a adoptat decizia de a NU da 
curs ofertei societății Groupama. 

Alte detalii cu privire la motivațiile acestei decizii sunt de regăsit pe site-ul organizației, acolo unde poate fi regăsită 
și lista ajutoarelor sociale acordate lunar (rubrica INFORMAȚII UTILE – OFERTE – PROGRAM SOCIAL sau la rubrica 
DOCUMENTE SIP – MATERIALE ȘEDINȚE). 

 
 Redirecționarea unor sume din impozit (3,5%)  
 Pentru susținerea entităților nonprofit, persoanele fizice, care realizează venituri din salarii, pot direcționa către 
acestea sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual (începând din acest an). S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează 
în prevederile legii, ca entitate nonprofit.  
 Drept urmare, dacă nu aveți alte opțiuni, vă solicităm direcționarea a 3,5% din impozitul anual către organizația 
noastră. Pentru aceasta, vă rugăm să completați formularul 230 (transmis în teritoriu) și să-l depuneți la administrația 
financiară din localitatea dumneavoastră sau la liderul sindical.  
 Informații privind sumele astfel adunate în ultimii ani, dar și alte informații despre situația financiară a SIP Județul 
Hunedoara, pot fi consultate pe site la rubrica DESPRE NOI – SITUAȚII FINANCIARE. 
 

IV.  
Activități curente 
S-au finalizat activitățile specifice începutului de an: inventarierea patrimoniului material și financiar, arhivarea 

documentelor, evaluarea personalului propriu. Urmează a fi convocată Comisia de cenzori pentru analizarea activității 
financiare din anul precedent. 

 
Juridic 
Au fost colectate aproape toate materialele pentru următoarea campanie de procese (calculul drepturilor salariale la 

salariul de bază în plată). Se lucrează la procesarea materialelor: gruparea pe spețele posibile, realizarea dosarelor de 
instanță, depunerea acestora. Se estimează realizarea a aproximativ 2.500 dosare pentru instanță.  

 
Centrul de Resurse și Formare „Magister” 
După cum se cunoaște, în acest an școlar Centrul de Resurse și Formare „Magister” a demarat activitățile de formare 

din cadrul programului de formare continuă „Întotdeauna caracterul”. Situația statistică a activităților derulate până în 
prezent este următoarea: 
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- Zona Brad: 3 grupe formate (75 cadre didactice formate, din care 1 abandon), 1 grupă în curs de desfășurare; 
- Zona Deva: 3 grupe formate (75 cadre didactice formate), 1 grupă în curs de desfășurare; 
- Zona Hațeg: 2 grupe formate (48 cadre didactice formate); 
- Zona Hunedoara: 1 grupă formată (25 cadre didactice formate, din care 2 abandonuri), 1 grupă în curs de 

desfășurare; 
- Valea Jiului: 9 grupe formate (225 cadre didactice formate, din care 27 de abandonuri), 3 grupe în curs de  

desfășurare. 
Sintetic, activitățile de formare s-au finalizat până în prezent pentru 18 grupe (448 persoane, din care 30 de 

abandonuri), pentru alte 6 grupe fiind în curs de desfășurare. 
În ceea ce privește viitorul apropiat, preconizăm, ținând cont de durata programului de formare, de procedurile care 

trebuie urmate în derularea acestor activități, de numărul de formatori (7), de disponibilitatea acestora și de vacanța de 
primăvară, că următoarele grupe se vor constitui și vor începe activitățile de formare spre finalul lunii aprilie.  

Ținem să reamintim că acest program de formare este acreditat pe o durată de patru ani, interval în care vor putea 
participa toți membrii de sindicat care întrunesc condițiile și își doresc acest lucru. Constituirea grupelor se realizează în 
funcție de mai multe criterii (cele mai importante fiind amintite mai sus), fără a lua în calcul altceva decât condițiile legale și 
administrative de derulare a cursului de formare.  

Ca atare, este de dorit menținerea încrederii că, pe durata de acreditare, oferta de participare va fi făcută pentru 
toți membrii de sindicat care îndeplinesc condițiile, fără „intervenții” de o natură sau alta. Totodată este de reamintit 
rugămintea, ținând cont de numărul abandonurilor, ca înscrierea să se realizeze în măsura în care se dorește participarea la 
ansamblul activităților pe care le presupune derularea programului de formare, cu atât mai mult cu cât apreciem că o bună 
parte dintre situațiile de abandon s-ar fi putut soluționa printr-o mai bună comunicare, în primul rând între formatori și 
cursanți. 

 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara 
A fost finalizată inventarierea membrilor și a patrimoniului financiar. Comisia de cenzori a analizat activitatea anului 

trecut și va prezenta raportul în cadrul Conferinței anuale. Se lucrează la pregătirea materialelor (rapoarte de activitate, 
statistici etc.) pentru  Conferința anuală ce a fost convocată pentru luna martie. 

 
SIP Tour Hunedoara 

 În prezent se lucrează la ofertele/solicitările de tip ”înscrieri timpurii” pentru destinații interne și externe, precum și 
la organizarea excursiilor solicitate pentru ”Săptămâna altfel”. În acest an agenția poate organiza excursii la prețuri atractive 
și pentru unitățile școlare din Valea Jiului. 
 Se fac demersuri pentru aplicarea recomandărilor privind reducerea  activității cu numerar și instalarea unui 
terminal pentru plata cu cardul. 
 
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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