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Nr. 263 / 23.02.2021 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare februarie 2021 

 
 

Stimați colegi, 
 

Supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante ce s-au derulat de la 
precedenta ședință a Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara (19 ianuarie 2021). 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. 
Întâlnire a federațiilor sindicale din educație cu Florin Vasile Cîțu, Prim-Ministru al României 

În data de 17.02.2021, la sediul Guvernului României, a avut loc o întâlnire, la solicitarea federațiilor sindicale din educație 
cu domnul prim-ministru Florin Vasile Cîțu. La această întâlnire au participat și domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu, domnul 
secretar de stat Gigel Paraschiv și domnul director general Mihai Păunică. 

Cu această ocazie, federațiile sindicale din educație, prin reprezentanții acestora, din partea F.S.E. „Spiru Haret” participând 
domnul președinte Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Ionel Barbu și domnul prim-vicepreședinte Teodor Dumitru 
Fîrțonea, au înaintat un material cuprinzând nemulțumirile și revendicările care reprezintă preocupări majore pentru domeniul 
educațional la ora actuală. 

În cadrul discuțiilor NU au fost oferite soluții concrete. Totuși, s-au putut desprinde următoarele concluzii: 
1.  Niciun spor cuvenit salariaților din educație nu va fi tăiat. 
2.  Acordarea voucherelor de vacanță va fi suspendată pentru anul 2021, urmând să fie reluată în anul 2022. 
3.  Procentul din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru învățământ va depăși 3%. 
4.  Este necesară urgentarea procesului de vaccinare a salariaților din învățământ, urmând să fie căutate soluții în acest sens. 
5.  Disponibilitatea Guvernului la dialog pentru identificarea unor soluții la celelalte probleme ridicate, după aprobarea legii 

bugetului de stat pentru anul 2021. 
 O nouă întâlnire este programată pentru data de 10 martie, moment în care se va constitui și un grup de lucru format din 
reprezentanți ai Guvernului și ai federațiilor sindicale pentru stabilirea unui calendar de soluționare a problemelor semnalate. 
 Conținutul integral al solicitărilor federațiilor sindicale din educație, precum și circulara F.S.E. „Spiru Haret” cu privire la 
această întâlnire poate fi consultat în cadrul rubricii Important (știre din data de 17 februarie) de pe site-ul organizației – link 
direct: https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3600 sau la rubrica F.S.E. „Spiru Haret”/Informare/2021. 
 
„Ordonanța austerității” 
 În data de 18 februarie a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reflectând decizia guvernamentală de a relua „calea austerității”, 
fără să țină seama de eșecul total pe care o astfel de direcție l-a înregistrat cu un deceniu în urmă. Dintre măsurile adoptate 
prin intermediul acestui act normativ, salariații din educație sunt afectați în mod direct de neacordarea în anul 2021 a 
voucherelor de vacanță și reducerea numărului de zile de concediu pentru directorii unităților de învățământ (de la 62 zile la 
21/24/28 conform Codului muncii și Contractului colectiv de muncă). 
 În ceea ce privește această ultimă măsură, care are darul de a genera, pe lângă caracterul discriminatoriu ținând seama de 
existența obligațiilor de catedră sau de cazurile fără degrevare/degrevare parțială, numeroase dificultăți în sistemul 
educațional, a fost deja contestată de organizațiile sindicale și atacată la Instituția Avocatului Poporului. Totodată, la nivelul 
Ministerului Educației se încearcă, cel puțin pentru anul în curs, identificarea unei soluții tranzitorii. 

 
Reducerea numărului de elevi din clasele de început ciclu 

Joi, 21 ianuarie 2021, în urma demersurilor realizate de organizațiile sindicale, a fost transmis la Monitorul Oficial O ME 
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 
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evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform 
în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, decizia adoptată 
modifică O MEC nr. 5599/2020 în sensul reducerii numărului de elevi în clasele de început de ciclu, totodată, prin O ME nr. 
3165/2021 fiind decalate și anumite etape din mișcarea personalului didactic.  

Informații suplimentare pot fi regăsite pe site la rubrica Actualitate (știre din data de 22 ianuarie) – link direct: 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3588 . 

 
Modificări în evaluarea anuală a personalului didactic de predare și a personalului didactic auxiliar 

În Monitorul Oficial nr. 136 din data de 10 februarie 2021 a fost publicat O ME nr. 3189/2021 pentru modificarea și 
completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011. 

Modificările aduse de noul ordin de ministru privesc: modul în care se elaborează indicatorii de performanță din cadrul 
fișelor de autoevaluare/evaluare; înființarea unei comisii cu caracter temporar care realizează evaluarea cadrelor didactice;  
atribuțiile cu privire la evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar; introducerea unui nou criteriu de evaluare; eliminarea 
validării de către Consiliul Profesoral a fișelor de autoevaluare/evaluare; derularea activității de evaluare; constituirea comisiei 
de contestații; înlocuirea unora dintre anexe. 

Detalii privind aceste modificări, precum și legislația implicată, pot fi regăsite pe site la rubrica Actualitate (știre din data 
de 11 februarie) – link direct: https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3597 sau, în ceea ce privește legislația, la rubrica 
Juridic/Legislație/Raporturi de muncă/Evaluare personal. 
 
Modificări în ceea ce privește asigurarea și evaluarea calității educației 

Pe finalul anului precedent și începutul acestui an, legislația privind asigurarea și evaluarea calității educației a suferit mai 
multe modificări, dintre care amintim, în primul rând adoptarea a: 
1. H.G. nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării 

periodice a organizațiilor furnizoare de educație, care abrogă totodată H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație; 

2. H.G. nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare 
și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, care abrogă H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea 
Standardelor de autorizare de funcționare provizorie/acreditare/evaluare periodică a unităților de învățământ. 

 În baza acestor acte normative, A.R.A.C.I.P. a dat publicității mai multe documente care reglează procedurile de evaluare 
a calității educației (sunt de semnalat două instrucțiuni și nota transmisă în teritoriu). 
 Informații suplimentare pot fi regăsite pe site la rubrica Actualitate (știre din data de 16 februarie) – link direct: 
https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3599 sau, în ceea ce privește legislația, la rubrica Juridic/Legislație/Organizarea 
sistemului educațional/Asigurarea și evaluarea calității educației. 
 
Structura anului școlar 2021-2022 
 Prin O ME nr. 3243/2021 a fost aprobată structura anului școlar 2021-2022. Astfel, anul școlar 2021-2022 începe la data de 
1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021-2022 
încep la data de 13 septembrie 2021, fiind structurat astfel: semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 
septembrie 2021-22 decembrie 2021, în timp ce semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 
ianuarie 2022-10 iunie 2022. 

Alte detalii pot fi obținute prin consultarea ordinului de ministru, care poate fi descărcat de la rubrica Ministerul 
Educației/Ordine de ministru/2021 sau Juridic/Legislație/Organizarea sistemului educațional/Structura anului școlar sau în 
cadrul articolului de la rubrica Actualitate (știre din data de 22 februarie) – link direct: https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3602 . 

 
Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii 

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii a fost aprobată prin O ME nr. 3238/2021. Această 
metodologie reglementează regimul curriculumului la decizia școlii din învățământul preuniversitar. De asemenea, stabilește 
procedurile de constituire a ofertei și de alegere a curriculumului la decizia școlii, de elaborare și de avizare a programelor 
corespunzătoare, de monitorizare și evaluare a implementării acestuia. Anexele la metodologie vizează calendarul pentru 
elaborarea și aprobarea curriculumului la decizia școlii, modelul de fișă de avizare a proiectului de programă de opțional și 
modelul de fișă pentru alegerea opționalului. 

Ordinul de ministru, pentru detalii suplimentare, poate fi descărcat de pe site-ul S.I.P. Județul Hunedoara, rubrica Ministerul 
Educației/Ordine de ministru/2021 sau Juridic/Legislație/Organizarea sistemului educațional/Alte reglementări și 
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metodologii sau se poate consulta articolul dedicat, în cadrul rubricii Important (știre din data de 22 februarie) – link direct: 
https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3603 . 
 
II. 
Ședințe ale CA al I.S.J. Hunedoara 

În perioada trecută de la precedenta ședință a Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara (19.01.2021) s-au desfășurat cinci 
ședințe de lucru ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Articolele despre conținutul hotărârilor 
adoptate sunt publicate pe site, pe prima pagină, rubrica Eveniment sau la rubrica ISJ Hunedoara/ Consiliul de administrație. 
 
III. 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 

Marți, 19 ianuarie 2021, a avut loc ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara. La ședință au participat 13 lideri de 
zonă ai S.I.P. Județul Hunedoara, președintele și consilierul juridic al organizației. 

Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: informare privind proiectul planului de școlarizare 2021-2022; 
informare privind probleme profesionale și sindicale – ianuarie 2021; prezentarea situațiilor financiare aferente lunii decembrie 
2020; probleme organizatorice; aprobarea ajutoarelor sociale solicitate până la data ședinței; probleme diverse. 

Materiale suport folosite în cadrul ședinței: FIȘA - Noutăți (discuții cu ministrul educației); FIȘA - Diferențe salariale; 
FIȘA - C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara și SIP Tour Hunedoara; Cerere de punere în executare sentințe civile;  Hotărârea Comisiei 
paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara;  Ofertă soft calcul diferențe salariale;  Formular 230 redirecționare 2-3,5% din 
impozit;  Instrucțiuni completare formular 230; Afiș - informații privind vaccinul antiCovid-19;  Situații financiare decembrie 2020. 
 Materialele suport, precum și alte detalii privind problemele discutate, se regăsesc pe site-ul organizației, la rubrica Eveniment 
– link direct: https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3586 sau  S.I.P. Hunedoara/Activitate/Biroul Executiv/2021. 
 
Convocarea Conferinței anuale a C.A.R. (I.F.N.) SIP 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 10 februarie a.c., a decis convocarea Conferinței Anuale a 
organizației pentru data de miercuri, 31 martie 2021, ora 14:00. Conferința se va desfășura online.  

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 dobânzilor, cuantumului împrumutului maxim, 
numărului de giranți; Dezbateri; Aprobarea materialelor prezentate; Validarea Comitetului de supraveghere. Toate materialele 
supuse dezbaterii membrilor CAR  vor fi postate pe site, pe măsură ce vor fi elaborate, fiind deja accesibile: Convocator Conferință 
CAR (IFN) SIP Hunedoara; Comisiile de lucru; Agenda de lucru și Regulament organizare Conferință.  

Dintre propunerile care vor fi supuse atenției acestei conferințe anuale sunt de amintit: reducerea dobânzii reale la 
împrumuturile clasice pentru membrii de sindicat la 3%; reducerea dobânzii reale la împrumuturile rapide pentru membrii de 
sindicat la 2% pe trei luni; reducerea dobânzii reale la împrumuturile clasice pentru alți membri la 10 %; reducerea dobânzii 
reale la împrumuturile rapide pentru alți membri la 5% pe trei luni; creșterea cuantumului maxim al împrumutului clasic la 
suma de 50.000 lei, respectiv 5.000 lei pentru împrumutul rapid; stabilirea perioadei maxime de rambursare a împrumutului la 
6 ani; creșterea cuantumului maxim posibil al cotizației lunare (contribuția la propriul fond social) la 500 lei; stabilirea numărului 
de giranți astfel: 1 girant pentru fiecare tranșă de 10.000 lei împrumutați peste suma care nu este garantată de fondul social și 
salariul net al persoanei. 

Aceste materiale pot fi descărcate/consultate pe site-ul organizației, la rubrica Important (știre din data de 12 februarie) – 
link direct: https://nou.siphd.ro/index.php?a=1&b=3598 . 
 
Activități curente 
Compartimentul juridic 
a. Principala activitate este aceea de reprezentare în instanță a membrilor de sindicat în cadrul acțiunilor ce au ca obiect 

calculul corect și plata drepturilor salariale neacordate. De asemenea, se asigură elaborarea și depunerea cererilor de 
chemare în judecată în aceeași speță pentru membrii de sindicat pensionari, în mod curent fiind asigurată consultanță 
juridică pentru membrii de sindicat pe teme privind mobilitatea personalului, încadrare, salarizare, pensionare etc. 

b. Totodată, în perioada următoare vor fi declanșate acțiuni în instanță pentru aceia dintre membrii de sindicat care în anii 
precedenți au depus cereri pentru acordarea voucherelor de vacanță, dar aceste solicitări (depuse după momentul 
acordării voucherelor, în special la începutul unui nou an școlar) nu au fost onorate de către unitățile de învățământ. Astfel, 
procedura reprezentării în instanță de către S.I.P. Județul Hunedoara a membrilor de sindicat care se regăsesc într-o astfel 
de situație presupune: 
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1. Solicitarea de la unitatea școlară, de către membrul de sindicat îndreptățit, a unei adeverințe prin care se arată că nu a 
beneficiat de acordarea voucherelor de vacanță aferente anului 2018, 2019 și/sau 2020, deși a solicitat acest lucru. 

2. Completarea, de către membrul de sindicat îndreptățit, a unei împuterniciri către S.I.P. Județul Hunedoara pentru 
formularea cererii de chemare în judecată și pentru reprezentarea în fața instanțelor de judecată. 

3. Transmiterea de către membrul de sindicat îndreptățit către liderul grupei sindicale a celor două documente precedent 
menționate, iar de către aceștia către liderii de zonă. 

Modelele pentru aceste documente pot fi procurate de la liderii de grupe sindicale sau de pe site-ul organizației, rubrica 
Juridic/Consultații juridice/Vouchere de vacanță. 

c. După cum se cunoaște, prin sentințele civile pronunțate de Tribunalul Hunedoara în cursul anului 2020 s-au admis acțiunile 
formulate de S.I.P. Județul Hunedoara în numele membrilor de sindicat și s-a dispus obligarea unităților de învățământ la 
calculul și plata drepturilor salariale neacordate, respectiv a diferențelor salariale rezultate din neaplicarea la salariul de 
bază aflat în plată a următoarelor drepturi salariale: dirigenție, gradație de merit, învățământ special, predare simultană și 
control financiar preventiv.  
În aceste condiții, în cadrul Comisiei paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara din data de 7 ianuarie 2021, s-a decis:  
-  calcularea sumelor necesare punerii în plată a titlurilor executorii menționate mai sus până la data de 31.03.2021 (se 

poate utiliza în acest sens aplicația informatică furnizată de firma CASOFT) și eliberarea unei fișe individuale privind 
situația drepturilor salariale mai sus menționate fiecărui membru de sindicat până la data de 15.04.2021;  

-  comunicarea sumelor necesare punerii în plată a titlurilor executorii menționate mai sus către I.S.J. Hunedoara până la 
data de 15.04.2021. 

Rubrica JURIDIC de pe site-ul organizației pune la dispoziția celor interesați și alte materiale elaborare cu scopul 
consultării/informării juridice, legislația de interes, precum și sentințele obținute de către S.I.P. Județul Hunedoara în numele 
membrilor de sindicat.  
 
SIP Tour 

Continuă furnizarea de servicii turistice chiar și în condițiile actuale, asigurându-se totodată preluarea voucherelor de 
vacanță pentru o utilizare viitoare a sumelor corespondente. În acest sens, există încă posibilitatea valorificării voucherelor de 
vacanță  emise în perioada martie 2019 - decembrie 2019 și ianuarie 2020 - noiembrie 2020, indiferent de suport, perioada de 
valabilitate a acestora fiind prelungită până la data de 31 decembrie 2021. 

Informații suplimentare pe site-ul organizației, la rubrica SIP Tour, precum și pe site-ul agenției, https://siptour.ro. 
 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara  

Se pregătește Conferința anuală și se derulează fără impedimente activitatea curentă de prelucrare a dosarelor înaintate 
de membrii C.A.R. în diferite scopuri, acordarea de împrumuturi, transmiterea în teritoriu a borderourilor etc. 

Toate informațiile necesare pentru a deveni membru C.A.R., modele de documente, precum și detalii cu privire la activitatea 
derulată se regăsesc pe site-ul organizației, la rubrica C.A.R. Hunedoara. 
 
Centrul de formare „Magister” 

S.I.P. Județul Hunedoara continuă, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de formare 
„Întotdeauna caracterul”. Cursurile se organizează doar în sistem on-line (webminarii, platformă). Detalii privind înscrierea pot 
fi obținute de pe site-ul organizației, la rubrica Centrul de formare/Înscrieri cursuri de formare. 
 
Agenda liderului / membrului de sindicat  
-  organizarea/participarea la ședința lunară de sindicat;  
-  informarea liderului/membrilor;  
-  reactualizarea panoului de afișaj;  
-  verificarea statutului în cadrul organizației a celor nou veniți în unitate (cereri de înscriere/transfer);  
-  solicitarea în scris a unor drepturi: prima de instalare, decontul navetei etc.  
-  transmiterea la sediul SIP a borderourilor, adreselor și a celorlalte materiale solicitate;  
-  o atitudine pozitivă și constructivă față de organizație. 

 
 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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