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Nr. 1081 / 29.03.2020 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare martie 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 (25 februarie 2020). Alte informații de 
natură profesională și/sau sindicală sunt postate pe site-ul organizației (https://www.siphd.ro) .  

 
I. Regândirea/reprogramarea unor activități 
Suspendarea accesului la sediul S.I.P. Județul Hunedoara 
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul Românie și ținând cont de creșterea numărului 

de cazuri de infectare cu noul virus, începând de luni, 16 martie, accesul în sediul central al S.I.P. Județul 
Hunedoara, situat în strada Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B, mansardă, nu a mai fost permis decât pentru angajații 
S.I.P. Județul Hunedoara. 

Toate activitățile compartimentelor existente în cadrul S.I.P. Județul Hunedoara continuă, dar sunt 
desfășurate de angajații/liderii organizației, funcție de posibilități, cu ușile închise sau de acasă. 

Pentru probleme specifice, vă rugăm să vă adresați telefonic sau prin e-mail, astfel: 
Compartimentul Adresa de e-mail Persoana Telefon mobil 
Președinte sip@siphd.ro  Rusu Paul 0723 172 891 
Secretar general sip@siphd.ro  Bratu Victor 0724 045 909 
Secretariat secretariat@siphd.ro  Nedelcu Cornelia 0724 000 439 
Juridic juridic@siphd.ro  Radu Cristiana 0735 173 538 
Formare formare@siphd.ro  Mihalache Ramona 0769 019 831 
SIP Tour turism@siphd.ro  Prodan Cosmin 0769 019 852 

CAR car@siphd.ro  Cornea Gabriela 0722 271 401 
car@siphd.ro Fica Carmen 0722 439 584 

 
 Ședința Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara 

S-au finalizat demersurile pentru achiziționarea licenței care permite utilizarea unei aplicații de organizare 
a videoconferințelor (Hangouts Meet). 

În acest fel, Ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara, amânată din data de 25 martie, se va 
desfășura în sistem videoconferință luni, 30 martie a.c. 

Conferința Anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara 
Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara, întrunit în ședința din 11 martie, a 

hotărât amânarea Conferinței, precum și desfășurarea ei într-o altă modalitate. Toate materialele și propunerile 
(delegații, buletine de vot speciale, Raportul Comitetului de Supraveghere, Raportul financiar contabil, Bilanțul, 
Raportul Comisiei de Cenzori, propunerea de majorare a cuantumului împrumutului maxim la 40.000 lei) vor fi 
transmise prin e-mail liderilor grupelor sindicale. După parcurgerea materialelor, prin intermediul unui buletin de 
vot special adaptat la această situație, se vor exprima opțiunile pentru fiecare problemă supusă dezbaterii. Vom 
reveni cu detalii. 

 
II. Precizări privind raporturile de muncă 
Având în vedere: suspendarea procesului de învățământ în unitățile școlare, modificarea calendarelor 

tuturor metodologiilor în vigoare care implică activitatea din învățământul preuniversitar, recomandarea 
C.N.S.S.U. și M.E.C. privind desfășurarea muncii la domiciliu, recomandarea C.N.S.S.U. și M.E.C. privind reducerea 
interacțiunii cu publicul, S.I.P. Județul Hunedoara apreciază că unitățile de învățământ, relativ la personalul 
propriu, trebuie să dispună măsuri astfel încât: 
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- întregul personal, din punctul de vedere al raporturilor de muncă, se află în activitate, cu garantarea drepturilor 
salariale; 
- personalul unităților de învățământ își desfășoară activitatea de la domiciliu, prezența la locul de muncă fiind de 
solicitat doar în cazuri bine întemeiate; 
- unitățile școlare asigură ,,permanența'' prin rotație a personalului în baza unui grafic stabilit de comun acord, cu 
o durată cât mai redusă. 

Salarizarea personalului 
În contextul în care au apărut discuții în mediul public legate de plata salariaților bugetari, de 

indemnizația de șomaj tehnic și de plata sporurilor pentru angajații la stat, atât ministrul educației, Monica Anisie, 
cât și ministrul finanțelor, Florin Cîțu au dat asigurări că salarizarea cadrelor didactice nu va suferi modificări în 
perioada suspendării cursurilor: „Pentru profesori am dat deja asigurări acum două săptămâni, situația rămâne 
neschimbată'', a precizat Anisie, pentru Edupedu.ro. 

Contactat de Edupedu.ro, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că este vorba mai ales despre 
angajații din ministere, și că „pentru cadrele didactice situația rămâne neschimbată, își vor primi salariile așa cum 
s-au dat deja asigurări”. 

Precizări cu privire la posibilitatea de înghețare a anului școlar 
Referitor la ultimele informații apărute în spațiul public cu privire la eventuala înghețare a anului școlar, 

Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, face următoarele precizări: 
„Vreau să îi asigur pe elevi, studenți, profesori și părinți că la acest moment nu luăm în calcul înghețarea 

anului școlar sau amânarea examenelor cu un an. Specialiștii din Ministerul Educației și Cercetării lucrează la mai 
multe scenarii, uitându-se cu atenție și la ceea ce se întâmplă în cadrul sistemelor de educație din statele Uniunii 
Europene. (…) În ceea ce-i privește pe elevii care trebuie să susțină Evaluarea Națională și examenul național de 
Bacalaureat sau studenții care trebuie să își susțină examenele de finalizare a studiilor, Ministerul Educației și 
Cercetării va prezenta variantele posibile pe care le ia în calcul în situația în care se va prelungi această stare de 
urgență. De asemenea, precizăm că toate scenariile vor fi dezbătute cu toți actorii educaționali (reprezentanții 
elevilor, studenților, părinților, sindicatelor și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor), iar decizia va fi luată 
de comun acord. (…) ” 

Ședințe ale CA al I.S.J. Hunedoara 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare februarie/25.02.2020) s-au desfășurat patru 

ședințe de lucru ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara (una în sistem 
videoconferință). Articolele despre conținutul hotărârilor adoptate sunt publicate pe site, pe prima pagină sau la 
rubrica DOCUMENTE MEN/ISJ/CCD – Ședințe CA al ISJ. 

Începând cu data de 25 martie, urmare a finalizării contractului de management al doamnei Maria Ștefănie, a 
fost instalat în funcția de inspector școlar general domnul Ilie Pârvan, profesor la Liceul Tehnologic ”Retezat” Uricani. 

 
III. Activități curente 
Așa cum arătam mai sus, activitățile tuturor compartimentelor se desfășoară în continuare, funcție de 

posibilități: la sediul organizației, dar cu ușile închise sau de acasă. Astfel: 
Juridic - procesarea materialelor  colectate în speța calculul drepturilor salariale la salariul de bază în plată;  
Centrul de Resurse și Formare „Magister” – corespondență cu M.E.C. pentru suspendarea activităților de formare 
planificate în cadrul programului de formare continuă „Întotdeauna caracterul”; arhivarea documentelor din 
sesiunile finalizate; 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara – finalizarea procedurilor pentru activarea semnăturii digitale; transmiterea 
/descărcarea borderourilor; procesarea dosarelor de împrumut primite prin e-mail; 
SIP Tour Hunedoara – demersuri pentru reprogramarea serviciilor turistice contractate sau pentru restituirea 
banilor. 
 
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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