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Nr. 1099/29.06.2021 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare iunie 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 (26 mai 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. 
Calculul și plata drepturilor salariale la salariul de bază aflat în plată/plata drepturilor salariale neacordate 
 Prin O ME nr. 3993/16.06.2021 s-a reglementat, începând cu luna iunie, calculul și plata drepturilor salariale (dirigenție, 
gradație de merit, învățământ special, învățământ simultan, respectiv control financiar preventiv) de care beneficiază 
personalul didactic din învățământ la salariul de bază aflat în plată. 
 După cum se cunoaște, până în prezent aceste drepturi salariale se calculau la salariul de bază din decembrie 2016, fapt 
care a determinat S.I.P. Județul Hunedoara să acționeze în instanță, în numele membrilor de sindicat, solicitând un calcul corect 
al acestora. Drepturile obținute în urma câștigării acestor procese au început să fie plătite, eșalonat, potrivit legii, începând 
din acest an (tranșa aferentă s-a plătit în cursul lunii iunie). 
 În prezent, prin acest ordin de ministru, în urma demersurilor sindicale, se reglementează plata curentă a acestor drepturi, 
începând cu luna iunie, fiind vizate următoarele prevederi ale legii nr. 153/2017: art. 4, art. 5 alin (1), art. 7 și art. 8 din Anexa 
I, Capitolul I, litera B, respectiv art. 15.  
 
Acordarea feedbackului în ceea ce privește activitatea de predare-învățare-evaluare 

La finalul lunii mai a fost adoptat ordinul de ministru nr. 3864/31.05.2021 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a 
feedbackului privind activitatea de predare, învățare și evaluare în învățământul preuniversitar. 

Astfel, prezenta metodologie își propune să colecteze „informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare-învățare-
evaluare și despre relația elev-profesor”, fără ca prin aceasta să fie vorba despre judecăți de valoare, feedbackul, specific 
activității didactice, fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional. Scopul colectării feedbackului 
este creșterea calității procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile 
implicate în acest proces, pentru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, centrat pe elev. 

Ordinul de ministru poate fi descărcat de la rubrica Juridic/Legislație/Organizarea sistemului educațional/Alte reglementări și 
metodologii sau Ministerul Educației/Ordine de ministru/2021. Poziția organizației sindicale și mai multe informații pot fi obținute 
prin lectura articolului dedicat - https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3640 . 
 
Plata personalului desemnat în cadrul diferitelor comisii 

A fost publicat O ME nr. 3988/15.06.2021 prin care se aprobă normele de plată a personalului desemnat în cadrul 
comisiilor pentru organizarea diferitelor examene/concursuri (evaluare națională, bacalaureat, titularizare, definitivat etc.). 

Ordinul menționat aprobă normele de plată, astfel: Anexa 1: Norme de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate 
în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, 
sesiunea 2021; Anexa 2: Norme de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul examenului național pentru 
definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021; Anexa 3: Norme de plată a personalului care face parte din comisiile 
pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat  și în 
învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2021-
2022; Anexa 4: Norme de plată a personalului care face parte din comisiile pentru organizarea și desfășurarea evaluării 
naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării 
profesionale pentru învățământul profesional, liceal  și postliceal, sesiunile anului 2021. 
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Personalul remunerat, care asigură desfășurarea activităților în cadrul comisiilor menționate, poate opta pentru achitarea 
drepturilor bănești în una din următoarele variante:  

a.  în baza contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale, încheiat cu unitățile de 
învățământ preuniversitar sau inspectoratul școlar în care persoanele respective au prestat activitatea/activitățile 
pentru care sunt retribuite, caz în care remunerația cuvenită reprezintă prețul contractului și este supusă exclusiv 
impozitării cu 10%; 

b.   în baza contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată, cu timp parțial, încheiate cu unitățile de învățământ 
preuniversitar/inspectoratul școlar în care membrii comisiilor respective au funcția de bază în anul școlar 2020-2021, 
retribuția cuvenită reprezentând salariul brut, din care se rețin: CAS -25%, CASS -10% și impozit -10%. 

Ordinul de ministru poate fi descărcat de pe site-ul organizației, rubrica Juridic/Legislație/Legislație salarizare/Examene sau 
Ministerul Educației/Ordine de ministru/2021. 
 
Amânarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, dorit a avea loc la finalul lunii iulie, a fost amânat, cel 
mai probabil pentru toamnă. 

Astfel, prezent la Iași, la întâlnirea cu inspectorii generali din județele Iași, Suceava, Bacău, Botoșani, Vaslui și Neamț, 
ministrul educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a declarat că proba scrisă a examenului pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar ar putea avea loc după debutul noului an școlar. „Luăm în considerare 
ideea, pe care o vom prezenta luni, aceea de demarare a concursurilor pentru posturile de director prin proba scrisă, nu pe 26 
iulie, ci imediat după începerea anului școlar 2021-2022, după 13 septembrie. Probele de interviu s-ar putea susține până în 
decembrie, pentru a avea numirile făcute cu începere din semestrul doi, din 10 ianuarie.” De altfel, prin adrese comune, 
federațiile sindicale din educație au cerut ministrului educației să nu demareze acest concurs în pripă.  

Materialele înaintate de organizațiile sindicale în sensul amânării acestui concurs, precum și propunerile înaintate de 
acestea în ceea ce privește metodologia de concurs, calendarul și bibliografia pot fi consultate/descărcate prin accesarea 
articolului dedicat: https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3641 . 
 
II. 
Gradații de merit 2021 
 În ședința Consiliului de administrație al I.S.J. Hunedoara  din data de 23.06.2021 au fost validate rezultatele finale ale 
evaluării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2021. 
 La concursul din acest an au fost depuse 196 dosare, 195 dintre acestea fiind evaluate. În conformitate cu prevederile legale, 
proporțional cu numărul de angajați din fiecare categorie de personal și disciplină de învățământ, au fost alocate un număr de 
151 de locuri, astfel: 127 pentru personalul didactic de predare; 18 pentru personalul didactic auxiliar; 6 pentru personalul de 
conducere îndrumare și control. 
 În perioada 31 mai – 15 iunie, dosarele au fost evaluate la nivelul ISJ Hunedoara, în conformitate cu prevederile 
metodologice, iar în data de 22 iunie și-a desfășurat activitatea comisia de contestații.  
 Lista cu rezultatele finale este disponibilă în cadrul documentului „Gradații de merit 2021 - rezultate finale”, atașat 
articolului dedicat: https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3647 . 
 
Convenția de colaborare F.S.E. „Spiru Haret” - Catena 

După cum s-a informat în cursul lunii martie, continuând să vină în sprijinul membrilor de sindicat, F.S.E. „Spiru Haret” a 
încheiat o convenție de colaborare cu FARMACIILE CATENA. În baza acestui parteneriat, membrii de sindicat doritori au primit 
carduri de reducere pe care le pot folosi în toate Farmaciile Catena. În județul Hunedoara a fost distribuit un număr de 3518 
carduri. 

Reducerile de preț de care beneficiază membrii de sindicat privesc numeroase game de produse, mergând de la îngrijire și 
menținere și până la medicamente eliberate fără prescripție medicală, cosmetice și suplimente alimentare. 

Colaborările, convențiile și parteneriatele încheiate pentru a veni în sprijinul membrilor de sindicat, precum și programul 
social al S.I.P. Județul Hunedoara, sunt prezentate pe site-ul organizației la rubrica Facilități. 
 
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 (26.05.2021) 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. 
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III. 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 

Miercuri, 26 mai 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, deja cunoscută, următoarea problematică: informare privind probleme profesionale și 
sindicale – mai 2021; prezentarea situațiilor financiare aferente lunii aprilie 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: Informare mai 2021; Informare (completare) mai 2021; Situații financiare mai 
2021; Situație statistică mai 2021; Afiș - Ziua Mondială a Educației; Săptămâna educației 2021; Afiș - Concursul de manuscrise 
„Magister”; Afiș – Salonul județean „ProfArt – Reflecții”; Afiș -  Simpozionul județean „Pozitiv și negativ în educația 
românească”. 

Concluzii desprinse în cadrul ședinței: 
• Partidele ajunse la putere doresc să-și asume, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, o reformă a sistemului de 

pensii; se preconizează o serie de modificări, mai degrabă, nefavorabile angajaților. 
• A fost pus în dezbatere publică un proiect de OUG care intenționează să stabilească noi condiții privind ocuparea posturilor 

de directori/directori adjuncți. 
• Continuă demersurile pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești privind calculul și plata drepturilor salariale 

la salariul de bază în plată. 
• Continuă furnizarea de servicii turistice de către SIP Tour. Se preiau în continuare vouchere de vacanță. 
• Continuă cursurile de formare acreditate „Întotdeauna caracterul”. Înscrierile și cursurile se organizează/desfășoară doar 

în sistem on-line. 
• Fiecare membru de sindicat ar trebui să manifeste o atitudine pozitivă și constructivă față de organizație pornind de la 

modul în care se informează și finalizând cu susținerea și promovarea ideilor/argumentelor în colectivitate, media, rețele 
de socializare. 
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 . 
 

Săptămâna Educației 2021 
Cu ocazia ședinței Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara din data de 26 mai 2021 a fost lansat programul manifestărilor 

anuale dedicate zilei de 5 octombrie- Ziua Mondială a Educației, acestea grupate sub titlul generic de „Săptămâna Educației”.  
Astfel, în acest an S.I.P. Județul Hunedoara propune, în perioada 04.10.2021 - 08.10.2021, următoarele manifestări, deja 

consacrate: 
• Concursul de manuscrise „Magister” – ediția 2021  

Concursul de manuscrise se adresează membrilor de sindicat S.I.P Județul Hunedoara și se desfășoară în cadrul a trei secțiuni: 1. 
Manuscrise cu tematică educațională (manuale, auxiliare didactice, metodică, pedagogie etc.); 2. Literatură de specialitate 
(cercetare științifică, tratate, studii etc.); 3. Literatură (proză, poezie). 
Concursul se finalizează prin publicarea, în cadrul fiecărei secțiuni, a unei lucrări inedite. Tipărirea volumelor va începe  
imediat după jurizare (decizia juriului va fi suverană, definitivă și irevocabilă). Lansarea volumelor a se va realiza în cadrul 
manifestărilor „Săptămâna educației” (04.10.2021 - 08.10.2021) organizate de S.I.P. Județul Hunedoara. 
Condiții de participare: manuscrisul va fi depus atât în format electronic  (într-o formă editabilă), cât și în format print (letric) la 
sediul S.I.P. Județul Hunedoara (Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B, mansardă), până la data de 15.08.2021, însoțit de datele 
de identificare ale autorului/autorilor (nume, prenume, adresă, unitatea școlară, telefon, e-mail). 

• Simpozionul Județean „Învățământul românesc între tradiție și modernism” – ediția 2021, cu tema „Pozitiv și negativ în 
educația românească” 
Participarea este deschisă membrilor de sindicat. Se pot prezenta referate, articole, publicații etc. al căror conținut se încadrează 
în tematica simpozionului și în condițiile de redactare precizate. 
Înscrierea la lucrările simpozionului se va face prin trimiterea unei lucrări/rezumat pe adresa de e-mail dedicată, 
siphd.simpozion@gmail.com, în perioada 04.10-08.10.2021. 
Lucrările trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: max. 3 pagini A4 tehnoredactate; caractere Times New Roman 12 (justify); 
autorul și unitatea școlară vor fi precizate pe prima pagină a lucrării. 
Participanții la lucrările simpozionului vor primi diplome de participare. Lucrările care se încadrează în tematica simpozionului și 
sunt originale vor fi publicate într-un volum colectiv care se va lansa cu ocazia manifestărilor din anul următor. 

• Salonul Județean „ProfArt” – ediția 2021, cu tema „Reflecții” 
Înscrierea, cu maxim trei lucrări, în tehnici și dimensiuni la libera alegere a creatorului, se va realiza  prin depunerea lucrărilor la 
sediul I.S.J. Hunedoara (str. Gheorghe Barițiu nr. 2) - Adriana Emilia Popa, în perioada 01-15 septembrie 2021. 
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Pe spatele fiecărei lucrări se vor preciza titlul lucrării, dimensiunile, tehnica, anul realizării, numele și prenumele cadrului didactic,  
școala, localitatea, însoțite de datele de contact (telefon și e-mail). 
Anterior depunerii lucrărilor se va transmite la adresa de e-mail siphunedoara@gmail.com cel puțin câte o imagine pentru fiecare 
lucrare (însoțită de datele tehnice ale lucrării), precum și o scurtă autoprezentare a creatorului. 

• Conferința/workshopul „Viitorul... a început deja” 
• „Cupa Educatorul” la fotbal și gimnastică 

Prezentarea manifestărilor, precum și datele preconizate la care urmează a se derula au fost comunicate în teritoriu, fiecărei grupe 
sindicale, prin intermediul unor afișe dedicate. 

 
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. 
 
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 se regăsesc 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  

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 a continuat, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de 
formare „Întotdeauna caracterul”. Cursurile s-au organizat 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, activitatea de 
formare urmând a fi reluată în luna septembrie.  
 
Agenda liderului / membrului de sindicat  
-  organizarea/participarea la ședința lunară de sindicat;  
-  informarea liderului/membrilor;  
-  solicitarea și realizarea comisiei paritare de la nivelul unității de învățământ pentru acordarea concediului suplimentar 
membrilor de sindicat care fac parte din personalul didactic auxiliar sau personalul nedidactic; 
-  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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