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Nr. 591 / 20.04.2021 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Referitor la: informare aprilie 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 (24 martie 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. 
„Guvernul Cîțu, ostil dialogului social și interesului general, trebuie să plece!” 
În data de 14.04.2021, în intervalul orar 11.00-13.00, Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, Blocul Național 

Sindical, Confederația Națională a Sindicatelor Libere - Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din 
România și Confederația Sindicală Națională Meridian au organizat, în Piața Victoriei, acțiuni de protest derulate sub sloganul 
„Guvernul Cîțu, ostil dialogului social și interesului general, trebuie să plece!”. 

În contextul restricțiilor legale în vigoare, acțiunile s-au desfășurat în locații distincte, dar simultan, cu un număr minim 
de participanți (F.S.E. „Spiru Haret” a avut 12 participanți), având revendicări comune: un salariu minim decent, pensii 
echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justă, aplicarea corectă a legislației! 

Nemulțumirile sindicale sunt determinate de măsurile adoptate de actualul guvern și refuzul constant al dialogului 
social. Costurile crizei sanitare și economice sunt trecute exclusiv în seama salariaților și a categoriilor celor mai vulnerabile, în 
timp ce anumite categorii sociale își conservă și extind beneficiile. 

Menținerea salariului minim la un nivel atât de scăzut, în condițiile în care în ultimii doi ani toate țările europene au 
crescut semnificativ salariile minime, mărește ecartul salarial față de Europa, condamnând în continuare România la 
subdezvoltare, iar românii la sărăcie și migrație. Prețurile în schimb cresc accelerat, numai prețul la energie înregistrând un salt 
de aproximativ 18%. La acestea se adaugă lipsa interesului față de măsurile de protecție socială destinate salariaților care își 
pierd locul de muncă, nivelul ajutorului pentru șomaj fiind complet inadecvat pentru a reprezenta o plasă de siguranță până la 
găsirea unui nou loc de muncă. 

În ce privește pensiile, neindexate nici măcar cu rata inflației, și inițiativele legislative aiuristice, precum cea privind 
„opțiunea” pentru pensionarea la 70 de ani, este evident deja că actualul guvern nu urmărește realizarea echității promise, ci 
doar temporizarea problemelor prin acțiuni de imagine. 

În final, reducerea bugetului sănătății și educației, în plină criză sanitară, a fost o decizie cinică, asumată integral de 
coaliția de guvernare și pentru care aceasta trebuie să-și asume toate consecințele. 

Menționăm, de asemenea, atitudinea ostilă manifestată de reprezentanții guvernului față de lucrătorii din sistemul 
public – care de altfel ar trebui să fie partenerii principali într-o situație de criză, campania de denigrare la care sunt supuși, 
amenințările constante cu restructurarea și scăderea veniturilor, mai ales în condițiile unui deficit de personal, nu numai în 
sănătate, dar și în sistemul public de pensii, educație și alte instituții ale statului. 

Alături de revendicările cu caracter general, au fost amintite și solicitări mai mult sau mai puțin specifice sistemului 
educațional, precum: acordarea voucherelor de vacanță, acordarea creșterilor salariale prevăzute de legea nr. 153/2017, 
creșterea finanțării pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale etc. 
 

Probleme sindicale și profesionale în actualitate 
Reprogramarea concediilor de odihnă și salarizarea în perioada 2 aprilie - 4 mai 2021 
Ținând cont de situația epidemiologică și de legislația în vigoare, Ministerul Educației a transmis în teritoriu, la finalul 

lunii aprilie, o adresă relativă la reprogramarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice. Având în vedere precizările 
aduse în discuție, s-au desprins următoarele concluzii: 
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1. Reprogramarea concediilor de odihnă afectează, dintre categoriile de personal existente în unitățile de învățământ, doar 
cadrele didactice; 

2. NU există o obligativitate general aplicabilă ca toate cadrele didactice să intre în concediul de odihnă, excepțiile fiind 
suficient de permisive pentru a permite derularea tuturor activităților care se cer derulate;  

3. Derularea diferitelor activități NU dă dreptul angajatorului de a fragmenta programul cadrelor didactice (de exemplu, o zi 
în activitate, patru în concediu de odihnă) care derulează activități didactice (punctele 1 și 3 de mai sus), exceptând situațiile 
precizate la punctul 4; 

4. Este posibilă plata cu ora pentru persoanele încadrate în acest regim, după cum se pot plăti ore la plata cu ora peste norma 
didactică de bază numai în măsura în care se realizează întreaga normă de bază, iar aceste ore exced norma de bază. 

Detalii suplimentare pot fi regăsite în articolul dedicat: link direct - https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3620 . 
 

Modificarea structurii anului școlar – a fost adoptată prin O ME nr. 3558 pentru modificarea și completarea O MEC 
nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021. Principala modificare adusă de acest ordin este diminuarea 
numărului de săptămâni de cursuri de la 34 la 33, respectiv de la 37 la 36 pentru învățământul tehnologic și profesional. 
Totodată au fost aduse modificări în ceea ce privește perioadele în care se derulează cursuri, respectiv cele în care sunt 
prevăzute vacanțe școlare, după cum urmează: 
1.  grupele de grădiniță și clasele din învățământul primar, gimnazial și liceal, cu excepția claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a:  

(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;  
(ii) vacanță - vineri, 2 aprilie 2021 - marți, 4 mai 2021;  
(iii) cursuri - miercuri, 5 mai 2021 - vineri, 25 iunie 2021; 

2.  clasa a VIII-a:  
(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;  
(ii) vacanță - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021;  
(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021;  
(iv) vacanță - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021;  
(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 11 iunie 2021; 

3.  clasele a XII-a zi și clasele a XIII-a seral și frecvență redusă:  
(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;  
(ii) vacanță - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021;  
(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021;  
(iv) vacanță - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021;  
(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021. 

De asemenea, tot cu caracter de noutate, sunt de amintit: 
1. în perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza activități educative cu copiii, cu 

prezență fizică, cu avizul direcției de sănătate publică. 
2. pe durata vacanțelor, se pot desfășura activități remediale, cu prezența fizică, conform prevederilor O ME nr. 3300/2021; 
3. pe durata vacanțelor, se pot desfășura activități remediale, inclusiv cu prezența fizică, pentru elevii din clasele liceale in 

cadrul subproiectelor finanțate prin Proiectul privind învățământul secundar – ROSE; 
4. programul național „Școala altfel” se poate desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 2 aprilie 2021, pe o perioadă de 5 

zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. 
Ordinul de ministru poate fi descărcat de la rubrica Ministerul Educației/Ordine de ministru/2021 sau 

rubrica Juridic/Legislație/Organizarea sistemului educațional/Structura anului școlar. 
 

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată 
În Monitorul Oficial al României nr. 345 din data de 5 aprilie 2021, partea I, a fost publicat Ordinul nr. 3611/2021 

pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului 
universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de 
studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021. Calendarul aferent a presupus depunerea 
dosarelor de către cei interesați până în data de 12 aprilie 2021. Detalii suplimentare se regăsesc în articolul dedicat: link direct 
- https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3622 . 

 
Relansarea site-ului www.scoalaromaneasca.ro 
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ a relansat, începând cu data de 31.03.2021, site-

ul www.scoalaromaneasca.ro, prin intermediul căruia va oferi membrilor de sindicat – și nu numai – acces la informații oficiale 
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și verificate, precum și la articole de specialitate, scrise de profesioniști. Detalii suplimentare, inclusiv în ceea ce privește 
posibilitatea de a deveni colaboratori, se regăsesc în articolul dedicat: link direct - https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3619 . 
 

Vaccinare și testare pentru învățare 
Vineri, 9 aprilie, începând cu ora 15:00, la sala „Spiru Haret” de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, s-a 

derulat, pe durata a aproximativ trei ore, una din etapele campaniei naționale de informare „Vaccinare și testare pentru 
învățare”. Campania este organizată de Ministerul Educației cu sprijinul Ministerului Sănătății și având ca parteneri 
inspectoratele școlare, sindicatele din educație, Consiliul Național al Elevilor și Federația Asociațiilor de Părinți.  

Detalii cu privire la activitățile și discuțiile din cadrul acestei întâlniri pot fi regăsite în articolul dedicat: link direct - 
https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3623 .  

 
II. 
S.I.P. Județul Hunedoara – 29 de ani 
În urmă cu 29 de ani, la data de 24 martie 1992, printr-o sentință civilă a Tribunalului Hunedoara, a fost statuată 

înființarea Sindicatului Învățământului Preuniversitar din Județul Hunedoara, pe scurt S.I.P. Județul Hunedoara. 
Crearea organizației sindicale județene, începută prin unificarea sindicatelor deja existente în Deva și Hunedoara, a luat 

amploare cu rapiditate prin aderarea la noua organizație a sindicatelor din Hațeg, Călan, Simeria și Orăștie. Regăsirea tuturor 
salariaților din învățământul hunedorean în aceeași organizație sindicală devine efectivă în 1996, odată cu aderarea sindicatelor 
din Valea Jiului și zona Brad. 

Asumându-și încă de la început misiunea de a milita neobosit pentru drepturile și interesele profesionale ale salariaților 
din învățământ, S.I.P. Județul Hunedoara a devenit și rămâne o organizație sindicală puternică, fapt posibil doar prin aportul 
fiecărui membru de sindicat.  

Aniversăm astfel, împreună, 29 de ani, convinși că fiecare dintre noi face ca sindicatul să fie ceea ce este. 
 

Ședințe ale C.A. al I.S.J. Hunedoara 
În perioada trecută de la precedenta ședință a Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara (24.03.2021) s-au desfășurat trei 

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 
Miercuri, 24 martie 2021, a avut loc ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara. La ședință, organizată „față în 

față”, au participat 12 lideri de zonă, președintele și consilierul juridic al organizației.  
Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: informare privind probleme profesionale și sindicale – martie 

2021; probleme organizatorice; aprobarea ajutoarelor sociale solicitate până la data ședinței; probleme diverse, ridicate de liderii 
de sindicat prezenți. 

Materiale suport folosite în cadrul ședinței au fost: Informare martie 2021; Numărul bugetarilor – articol; Numărul 
bugetarilor – infografic; Situație statistică - documente din grupele/zonele sindicale; Situație ajutoare sociale 2021. 

Dintre problemele ridicate în cadrul ședinței amintim: 
- în ultima perioadă, pornite din diferite medii (politică, societate civilă, mediul privat), s-a derulat o serie de „atacuri” la adresa 

organizațiilor sindicale, conținutul acestor atacuri vizând atât probleme de natură sindicală (cotizații, modalitatea de colectare, 
degrevări lideri de sindicat), cât și probleme profesionale (titulatura, norma didactică, calitatea educației furnizate); ținând 
cont de starea de lucruri, atât la nivel de federație sindicală, cât și la nivelul organizațiilor afiliate, au fost inițiate demersuri 
destinate să clarifice aspectele puse în discuție, precum și pentru identificarea unor soluții concrete la problemele reale; 

- au avut loc două întâlniri ale organelor de conducere F.S.E. ”Spiru Haret” unde s-au identificat o serie de soluții pentru viitor;  
- s-au realizat două întâlniri cu conducerile Guvernului și ale Ministerului Educației în care s-au clarificat o serie de probleme de 

natură sindicală, dar și profesională; 
- modificările legislative și informațiile relevante din punct de vedere profesional și sindical sunt transmise membrilor de sindicat 

în mod curent pe multiple canale, fiind necesară doar o minimă disponibilitate de accesare; 
- Guvernul pregătește un proiect de lege referitor la cumulul pensiei cu salariul în sistemul public și posibilitatea prelungirii 

activității până la 70 de ani; 
- SIP Tour Hunedoara vine în sprijinul colegilor care nu au utilizat voucherele/cardurile de vacanță și asigură preluarea acestora 

pentru o utilizare viitoare a sumelor corespondente; 
- Acordarea de tichete cadou tuturor membrilor de sindicat pentru evenimentul Paște. 
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   Alte detalii, precum și toate materialele utilizate în cadrul ședinței pot fi consultate/descărcate de pe site, de la 
rubrica: S.I.P. HUNEDOARA/ Activitate/Biroul Executiv sau urmând link-ul: https://nou.siphd.ro/?a=3121&t=2021 . 
 

Activități curente 
Compartimentul juridic 
Principala activitate este aceea de reprezentare în instanță a membrilor de sindicat în cadrul acțiunilor ce au ca obiect 

calculul corect/plata drepturilor salariale neacordate, inclusiv pentru membrii de sindicat pensionari, și acordarea 
voucherelor de vacanță pentru cererile neonorate, în mod curent fiind asigurată consultanță juridică pentru membrii de 
sindicat pe teme privind mobilitatea personalului, încadrare, salarizare, pensionare etc. 

Reamintim, cu privire la drepturile salariale neacordate, că până la data de 31.03.2021 unitățile de învățământ 
trebuiau să calculeze sumele cuvenite, acest proces fiind urmat de eliberarea unei fișe individuale privind situația acestor 
drepturi salariale fiecărui membru de sindicat 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 în numele membrilor de sindicat.  
 

SIP Tour 
Continuă furnizarea de servicii turistice, fiind transmise în teritoriu, periodic, numeroase oferte la prețuri avantajoase, 

asigurându-se totodată preluarea voucherelor de vacanță cu posibilitatea unei utilizări viitoare a sumelor corespondente. 
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  
Conferința Anuală a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara s-a derulat, în sistem online, în data de 31.03.2021. Au 

participat 143 delegați din toate unitățile de învățământ unde sunt constituite grupe ale C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara, 
fiind adoptate/aprobate următoarele: desfășurarea on-line a Conferinței anuale a CAR (IFN) SIP Hunedoara; Raportul de activitate 
al Comitetului de supraveghere pentru anul 2020; Raportul financiar contabil pentru anul 2020; bilanțul contabil pentru anul 2020; 
Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2020; componența Comitetului de supraveghere în actuala componență (Baciu Camelia, 
Colhon Vasilica, Rusu Paul, Stoica Dija, Sturza Crina), precum și o serie de măsuri în favoarea membrilor C.A.R. și de sindicat: 
- reducerea dobânzii reale la împrumuturi tradiționale cu dobândă bonificată (pentru membrii S.I.P. Județul Hunedoara) la 

3%/an, iar la împrumuturile rapide cu dobândă bonificată (pentru membrii S.I.P. Județul Hunedoara)  la 2% pe trei luni; 
- reducerea dobânzii reale la împrumuturile tradiționale fără dobândă bonificată la 10 % / an, respectiv reducerea dobânzii 

reale la împrumuturile rapide fără dobândă bonificată la 5% pe trei luni; 
- creșterea cuantumului maxim al împrumutului clasic la suma de 50.000 lei și a perioadei maxime de rambursare a 

împrumutului la 6 ani; 
- creșterea cuantumului maxim al cotizației lunare (contribuția la propriul fond social) la 500 lei. 
- reducerea 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. 
Alte detalii privind derularea conferinței, dar și relative la activitatea C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara pot fi 

consultate/descărcate de pe site-ul https://siphd.ro, de 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;  
-  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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