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Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare aprilie 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 (29 martie 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.  

 
Ținând cont de perioada dificilă pe care o traversăm, de lipsa unui suport logistic în mod real adecvat 

derulării în condițiile stării de urgență a procesului de învățământ și de o anumită „incoerență” a măsurilor 
adoptate la diferite niveluri decizionale, este de dorit ca toate activitățile din cadrul sistemului educațional să fie 
derulate proporțional cu posibilitățile existente, fără a se exagera în nicio privință.  
  

I. 
Derularea procesului educațional la distanță – OMEC nr. 4135/2020 
Ținând seama de prelungirea stării de urgență și de necesitatea derulării procesului educațional în această 

perioadă, Ministerul Educației a reușit adoptarea OMEC nr. 4135 privind Instrucțiunea pentru crearea și/sau 
întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri 
specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar. 

Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de învățământ, 
iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Centrul Național de Politici și Evaluare în 
Educație (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul elevilor, cadrelor didactice și al unităților de 
învățământ la resurse pentru învățarea on-line. 

Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni emise în 
prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module să fie realizată on-line. Tot în cadrul acestei instrucțiuni se 
specifică și responsabilitățile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ preuniversitar, ale profesorilor, 
elevilor și părinților. 

Inspectoratele școlare în colaborare cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale vor identifica 
soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ. Toate 
datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului 
Educației și Cercetării. 

Unitățile de învățământ vor verifica și monitoriza modul în care sunt transpuse în practică activitățile 
suport pentru învățarea on-line. Conducerea fiecărei unități de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la 
platforme educaționale, iar împreună cu învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice se va organiza un 
program săptămânal care include activități de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu. 

Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării prevede și o serie de activități pe care cadrele 
didactice trebuie să le desfășoare în cazul suspendării cursurilor în unitățile de învățământ. 

Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin 
învățare on-line mai prevede și faptul că la reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de 
învățământ, activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ sau 
notă cu acordul elevului sau al părintelui/tutorelui legal. 

Unitățile de învățământ vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în 
perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare on-line. 
Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor. 
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Soluții pentru derularea procesului de învățământ la distanță 
Imposibilitatea derulării în această perioadă a procesului educațional în condiții de normalitate, a solicitat 

sistemelor educaționale din întreaga lume, inclusiv din România, identificarea de soluții pentru ca învățarea să 
rămână un proces continuu. Astfel, la diferite niveluri au fost centralizate resursele cu ajutorul cărora acest lucru 
poate fi facilitat. Prin informările și articolele elaborate la nivelul S.I.P. Județul Hunedoara și transmise în teritoriu 
sau publicate pe site-ul propriu am încercat să semnalăm pe cele mai interesante dintre acestea. Dintre 
materialele elaborate semnalăm: 

- Soluții pentru învățarea la distanță - centralizare realizată de UNESCO; 
- Platformă de management educațional; 
- 10 recomandări ale UNESCO pentru planificarea soluțiilor de învățare la distanță; 
- Principii directoare ale Internaționalei educației privind Pandemia Covid-19 etc. 
Alte detalii cu privire la aceste aspecte pot fi regăsite în cadrul articolelor publicate pe siphd.ro . 
 
Aspecte privind anul școlar 2019-2020 

1. Structura anului școlar 2019-2020, până la data acestei informări, nu a fost modificată. 
2. Nu există, până la data acestei informări, un plan concret cu privire la un calendar și la modul în care se vor 

relua activitățile după încheierea stării de urgență. 
În acest sens, singurele aspecte concrete sunt cele agreate de Ministerul Educației și Cercetării cu partenerii 
educaționali – reprezentanții elevilor, studenților, părinților, cadrelor didactice și cei ai Consiliului Național al 
Rectorilor, cu privire la măsurile care se impun în vederea reluării cursurilor și a finalizării cu succes a anului 
școlar și universitar 2019/2020 (date publicității în 07.04.2020). În contextul informațiilor deținute până în acel 
moment privind evoluția pandemiei de SARS-CoV-2, scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor în 
învățământul preuniversitar și universitar în decursul lunii iunie. În funcție de evoluția pandemiei de 
coronavirus, aceste măsuri pot suferi modificări. În cadrul întâlnirii cu partenerii educaționali, s-au mai stabilit 
următoarele măsuri:  
-  În funcție de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale Evaluării Naționale și a Examenului de 

Bacalaureat ar putea fi organizate în luna iulie.  
-  Programa de examen pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat nu va cuprinde materia aferentă 

semestrului al II-lea.  
-  Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, olimpiadele și concursurile școlare, precum și simulările pentru 

examenele naționale vor fi anulate.  
-  Sesiunea specială a Examenul Național de Bacalaureat pentru olimpici va fi anulată.  
-  Situația școlară a elevilor se va încheia cu minimum două note, la care se adaugă nota din teză, acolo unde 

este cazul.  
-  Subiectele pentru tezele de pe semestrul al II-lea vor fi concepute doar din ce s-a studiat până la data de 11 

martie 2020.  
-  Calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, grădiniță și cel de mobilitate a personalului didactic vor 

fi decalate. Calendarele aferente proceselor amintite mai sus vor fi anunțate imediat ce va fi stabilită data 
reînceperii cursurilor. 

-  În învățământul superior, activitățile se vor desfășura în mediul online. Activitățile care impun interacțiunea 
„față în față” vor fi recuperate modular, intensiv, după încetarea stării de urgență. 

3. Prin OMEC nr. 4.115/10.04.2020 au fost aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională 
a absolvenților clasei a VIII-a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului 
național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020. 

 
Derularea activității și salarizarea personalului din educație  
În contextul în care în mediul public au lansate numeroase discuții și dezbateri legate de plata salariaților 

bugetari, de indemnizația de șomaj tehnic pentru unele categorii de personal și alte probleme de acest gen, 
organizațiile sindicale din educație au derulat o serie de demersuri în ceea ce privește aceste aspecte, menite să 
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aducă, pe de o parte, clarificările necesare, iar pe de altă parte, să stopeze unele inițiative care nu ar face decât să 
bulverseze și mai mult sistemul educațional, până la a-l pune în incapacitate de funcționare. 

Astfel, cu privire la derularea activității de către personalul din învățământ, după cum se cunoaște, întreg 
personalul unităților de învățământ preuniversitar de stat a fost programat în concediu de odihnă în perioada 
vacanței de primăvară, 4-21 aprilie 2020. Reluarea cursurilor, începând cu data de 22.04.2020, ținând seama de 
legislația în vigoare și de contractele de muncă existente, a presupus reîntoarcerea în activitate a întregului 
personal (didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic), derularea acesteia urmând a se realiza, în măsura 
posibilităților, de la distanță și/sau cu respectarea cerințelor impuse de decretarea stării de urgență. 

În acest sens, pentru a combate unele inițiative care priveau intrarea anumitor categorii de personal din 
sistemul bugetar în șomaj tehnic, F.S.E. „Spiru Haret”, alături de celelalte federații sindicale din educație, a 
elaborat și adresat un material scris Guvernului României cuprinzând o serie de argumente pentru exceptarea 
personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile și instituțiile din învățământul preuniversitar, din 
inspectoratele școlare, din bibliotecile centrale universitare, precum și din învățământul universitar, de la măsura 
trecerii în șomaj tehnic.  

Materialul, care se întinde pe mai bine de 10 pagini, privește (acesta poate fi descărcat spre consultare de 
pe siphd.ro - http://siphd.ro/index.php?ex=16&an=2020&st=3421): 

 
I.  PRINCIPII DE BAZĂ ȘI RECOMANDĂRI ale organismelor internaționale 

1. Internaționala Educației 
2. Echipa Specială Internațională Privind Cadrele Didactice Pentru Educația 2030 (International Task Force on 
Teachers for Education 2030) 

II.  CONSIDERENTE DE FAPT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
1. Administratorul financiar 
2. Secretarul-șef/Secretarul, 
3. Informaticianul / analistul programator, 
4. Bibliotecarul, 
5. Administratorul de patrimoniu: 
6. Personalul nedidactic 
7. Personalul contractual de la nivelul inspectoratelor școlare 
A. Contabilitatea 
B. Personalul IT 
C. Secretariatul: 

III.  CONSIDERENTE DE FAPT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR 
1. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din universități 
2. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din BCU-uri și din bibliotecile universităților 

 
Demersurile realizate au blocat, cel puțin pentru moment, astfel de inițiative, așa încât ținând seama de 

legislația în vigoare, așa cum s-a subliniat, întregul personal din educație este în activitate. 
De asemenea, corelat acestor aspecte, în ceea ce privește salarizarea personalului din învățământ, S.I.P. 

Județul Hunedoara reiterează faptul că personalului din învățământ, prin adresele Ministerului Educației și prin 
declarațiile miniștrilor educației și finanțelor, i-au fost garantate drepturile salariale. 

Ca atare, se recomandă factorilor responsabili din unitățile de învățământ să se limiteze, în această 
problemă, la aplicarea strictă a legii, fără inițiative locale prin care drepturile salariale de bază ale personalului, 
indiferent de categorie, să fie afectate. 
 

II. 
Ședințe ale CA al I.S.J. Hunedoara 
În perioada trecută de la precedenta informare (Informare martie/29.03.2020) s-au desfășurat două 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. 
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III. 
Conferința anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara 
După cum s-a transmis în teritoriu, 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 au fost înscrise următoarele puncte: Raportul Comitetului de 
supraveghere; Raportul financiar contabil; Raportul Comisiei de cenzori; Propuneri de modificare a cuantumului 
împrumutului maxim; Dezbateri; Aprobarea materialelor prezentate; Validarea Comitetului de supraveghere. 

Toate materialele supuse dezbaterii membrilor CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara au fost postate pe site. 
Ținând seama de evoluțiile ulterioare acestui moment și instaurarea stării de urgență, derularea 

Conferinței așa cum a fost programată și în cadrul unei întâlniri față-în-față a devenit imposibilă. Ca atare, 
Comitetul de supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a decis, în data de 08.04.2020, pentru respectarea 
prevederilor statutare și legale, derularea Conferinței la distanță, prin apelul la mijloacele electronice de 
comunicare. 

Astfel, procedura propusă a contat în: 
1. Transmiterea către liderii de sindicat a materialelor aferente Conferinței, precizate mai sus; 
2. Completarea olografă și transmiterea delegațiilor de participare la Conferință; 
3. Completarea olografă și transmiterea buletinului de vot special conceput. 
Termenul pentru finalizarea procedurii precizate este 24.04.2020. 
 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 
Luni, 30 martie 2020, în sistem videoconferință, a avut loc ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul 

Hunedoara. La ședință au participat 12 lideri de zonă ai S.I.P. Județul Hunedoara. 
  Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: informare privind probleme profesionale și 
sindicale; prezentarea situațiilor financiare aferente lunii februarie 2020; probleme organizatorice; aprobarea 
ajutoarelor sociale solicitate până la data ședinței; probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. 

Materiale suport, transmise în teritoriu și posibil de a fi descărcate de pe site-ul siphd.ro, folosite în cadrul 
ședinței au fost: Informare S.I.P. Județul Hunedoara - martie 2020; Situații financiare S.I.P. Județul Hunedoara, 
S.I.P. Tour, C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara - februarie 2020; Modele declarație pe proprie răspundere și 
adeverință angajatori. 

Dintre problemele ridicate în cadrul ședinței sunt de amintit: 
- Realizarea unei donații prin intermediul F.S.E. „Spiru Haret”, în cuantum de 2 lei/membru de sindicat, către 

organizația „Salvați copiii!” pentru achiziționarea de aparatură de ventilație – această propunere a fost supusă 
votului și aprobată; 

- Încadrarea și salarizarea personalului din educație – în conformitate cu contractele de muncă în vigoare și cu 
cele comunicate de Ministerul Educației, în această perioadă întregul personal este în activitate, iar conform 
declarațiilor făcute de miniștrii educației și finanțelor, drepturile salariale vor fi asigurate; 

- Înghețarea anului școlar – potrivit cu precizările venite de la Ministerul Educației, nu se preconizează până în 
acest moment o astfel de măsură, care nu semnifică în niciun caz repetarea anului școlar, ci cel mult găsirea 
unor soluții pentru finalizarea acestuia; în perioada următoare Ministerul Educației va da publicității măsurile 
care se preconizează a fi adoptate. 

În cadrul ședinței au fost discutate și aprobate cererile de ajutor social primite. 
  Așa cum s-a informat pe toate canalele disponibile, S.I.P. Județul Hunedoara își menține activitatea, 
funcționarea departamentelor sale, precum și demersurile sindicale propriu-zise realizându-se, în măsura 
posibilităților, de la distanță. 

În acest sens, au fost reiterate contactele disponibile, la care membrii de sindicat pot apela în funcție de 
problema ce se dorește a fi ridicată, cu rugămintea de a nu se mai apela la diferitele rețele de socializare pe care 
organizația sindicală este prezentă cu scopuri informative: 
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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 

 
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” – ținând cont de suspendarea tuturor metodologiilor, 

activitatea de formare este suspendată;  
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; realizarea 
demersurilor presupuse de derularea Conferinței C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara; definitivarea bilanțului financiar-
contabil; 

SIP Tour Hunedoara – demersuri pentru reprogramarea serviciilor turistice contractate sau pentru 
restituirea banilor. 

 
 

Biroul Executiv 
S.I.P. Hunedoara 
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