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Nr. 1665/19.10.2021 
 

Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare octombrie 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 (7 septembrie 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. 
Stabilirea unor drepturi salariale – tranșele de vechime 
 După cum s-a precizat în precedenta informare, în baza Deciziei nr. 64/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost adoptat 
O ME nr. 4638/2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare din învățământ, 
prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Concret, este vorba despre 
stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, care se face, pe durata 
aplicării tranzitorii a Legii-cadru nr. 153/2017, prin utilizarea tranșelor de vechime în învățământ din HG nr. 38/2017  (vechile 
tranșe de vechime). 
 Astfel, prin aceste prevederi legislative, s-a reglat una dintre problemele semnalate constant de către organizațiile sindicale în 
ceea ce privește modul de stabilire a salariului de bază. În perioada următoare, ținând cont că salariile aferente lunii au fost 
plătite în data de 14 octombrie, se va face o analiză a noilor niveluri de salarizare, iar în funcție de diferențele rezultate se va 
lua o decizie în ceea ce privește demararea sau nu a unor acțiuni în instanță pentru recuperarea unor eventuale drepturi 
salariale pentru ultimii trei ani. 

 
Metodologia-cadru pentru consiliile de administrație 
 În cursul lunii septembrie a fost adoptat O ME nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu această ocazie fiind abrogat O MEN 
nr. 4619/2014. 
 Dintre modificările aduse de noua Metodologie-cadru sunt de semnalat:  
1. Prezența reprezentanților agenților economici, în consiliile de administrație a unităților de învățământ care organizează 

învățământ profesional și tehnic, doar ca posibilitate, caz în care numărul membrilor se suplimentează cu 2; 
2. Acolo unde există director adjunct/directori adjuncți, calitatea de membru se poate dobândi doar în măsura în care aceștia 

sunt propuși de directorul unității de învățământ și sunt aleși de către consiliul profesoral – se îndepărtează practica 
desemnării acestora în consiliul de administrație din oficiu, fără a se mai trece prin votul consiliului profesoral;  

3. Dispar prevederile explicite cu privire la unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământul profesional și 
tehnic sau dual; 

4. Imposibilitatea celor care sunt numiți în funcții de conducere, de îndrumare și control în cadrul inspectoratului școlar sau 
în funcții la Ministerul Educației de a fi membri ai consiliului de administrație dintr-o unitate școlară; 

5. Creșterea numărului situațiilor în care se pierde calitatea de membru al consiliului de administrație; 
6. Elaborarea de către inspectoratul școlar a unei proceduri de derulare a ședințelor on-line, aceeași pentru toate unitățile de 

învățământ, cu reglementarea mai ales a situațiilor în care votul este necesar secret (deși, în practică, aceste prevederi sunt 
ignorate, votul fiind deschis, în pofida faptului că se poate acuza oricând nulitatea acestora); 

7. Creșterea numărului atribuțiilor consiliului de administrație. 

  O ME nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar se regăsește pe site-ul organizației, rubricile Ministerul Educației/Ordine de 
ministru/2021 sau Juridic/Legislație/Organizarea sistemului educațional/Unități de învățământ. 
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Condițiile de derulare a activităților didactice începând cu 4 octombrie 2021 
Adoptarea unui nou ordin comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică vine ca urmare a deciziei de a decupla scenariile de funcționare a școlilor 
de rata de infectare dintr-o localitate după ce incidența a depășit pragul de 6 la mia de locuitori. 

Principala modificare din noul ordin comun este aceea că se suspendă cursurile DOAR la apariția unui caz pozitiv într-o clasă 
și NU la rata de infectare din localitate, cum era până la acea dată. 

Fără a insista asupra prevederilor acestui ordin, cunoscute până la această dată, s-a luat act de situația concretă existentă 
în școli. Astfel, chiar dacă diferite „inițiative” și voci au încercat să acuze „tăcerea sindicatelor” în această privință, este de 
subliniat faptul că „sindicatele” au militat în permanență pentru asigurarea unor condiții cât mai apropiate de normalitate ș i 
legalitate în ceea ce privește derularea activității, fiind de amintit, printre altele, blocarea până în acest moment a inițiativelor 
privind vaccinarea obligatorie, blocarea până în acest moment a demersurilor ca cei nevaccinați să se testeze pe cheltuiala 
proprie pentru a-și putea continua activitatea, solicitarea ca în învățământ, în condițiile continuării activității față-în-față și 
peste pragul de 6 la mie, să se asigure testarea gratuită (non-invazivă) pentru elevi și personal etc.  

Totuși, pozițiile publice și intervențiile sindicatelor nu au privit și nu vor privi situarea de o parte sau alta în disputele apărute, 
inclusiv în școli, între cei ce își doresc învățământ față-în-față și cei ce își doresc învățământ on-line, între vaccinați și nevaccinați, 
între cei ce poartă mască și cei ce nu sunt de acord cu purtarea ei etc.   

 

Demersuri privind salarizarea în educație 
La începutul lunii octombrie, reprezentanții federațiilor sindicale din educație au avut o întâlnire de lucru cu ministrul muncii 

și protecției sociale și ministrul educației, la solicitarea sindicatelor, pentru discutarea salarizării personalului din învățământ în 
anul 2022. Principala temă abordată a vizat faptul că personalul din învățământ ar fi trebuit să primească începând cu 1 
septembrie 2021 salariile prevăzute de lege pentru anul 2022, prevedere care a fost prorogată. Astfel, organizațiile sindicale 
au solicitat ca cele două tranșe de majorări salariale restante să fie acordate începând cu 1 ianuarie 2022, în așa mod încât  să 
se atingă nivelul maxim de salarizare prevăzut de legea nr. 153/2017. În cadrul discuțiilor s-a convenit că reprezentanții celor 
două ministere vor susține solicitările reprezentanților federațiilor sindicale. 
 

II. 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct  

Vineri, 15 octombrie 2021, s-a desfășurat și în județul Hunedoara proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

După etapa de verificare a dosarelor de înscriere, au fost validați pentru a participa la această probă de concurs, 186 de 
candidați din totalul celor 190 înscriși. Proba scrisă a fost susținută de 172 de candidați (92,47%). 

Nu s-au prezentat la concurs 14 candidați. Dintre aceștia, cei doi candidați urmând a putea susține proba scrisă în data de 
28 octombrie 2021. 

Din cei 172 de candidați prezenți, 117 candidați au promovat proba scrisă în această sesiune (68,02%), înainte de contestații, 
obținând cel puțin nota 7. Niciun candidat nu a fost eliminat din concurs. 
 

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 (07.09.2021) s-au desfășurat nouă 

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. 
Petiția „Vrem salarii decente în educație” 

După cum s-a informat și a fost realizată campania de strângere de semnături, F.S.E. „Spiru Haret”, ținând cont de 
desconsiderarea constantă arătată de actuala guvernare pentru educație și pentru salariații din educație, a inițiat, ca o formă 
premergătoare altor acțiuni de protest, petiția „Vrem salarii decente în educație”. Petiția este motivată de prevederile art. 38 
alin. (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, potrivit cărora personalul didactic din învățământ ar fi trebuit să beneficieze, 
începând cu 1.09.2021, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.  Astfel, prin această petiție s-a solicitat, în numele 
membrilor de sindicat, Guvernului României, majorarea salariilor începând cu 1.09.2021 și aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 
153/2017 pentru toți angajații din învățământ. Reprezentând un demers comun Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, 
Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER“, în județul Hunedoara 
petiția a fost semnată de un număr de 4114 persoane (totuși, este de subliniat, fără a intra în motivele care au condus la acest 
număr, că numărul semnăturilor este inferior numărului membrilor de sindicat S.I.P. Județul Hunedoara). 
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Recensământul membrilor de sindicat 
În această perioadă, după cum se obișnuiește în fiecare an, se derulează recensământul membrilor de sindicat aparținând 

organizației sindicale existente la nivel județean, S.I.P. Județul Hunedoara. Scopul derulării recensământului este, potrivit 
legislației în vigoare, obținerea deciziei judecătorești care să ateste reprezentativitatea organizației la nivelul unităților de 
învățământ din județul Hunedoara, respectiv la nivelul I.S.J. Hunedoara, iar mai departe, la nivel național, reprezentativitatea 
F.S.E. „Spiru Haret”, federația de ramură la care S.I.P. Județul Hunedoara este afiliată. Modalitatea concretă de realizare a 
recensământului presupune eliberarea de către fiecare unitate cu personalitate juridică din învățământul hunedorean a unei 
adeverințe din care să rezulte numărul de salariați, respectiv numărul celor care dețin calitatea de membru de sindicat. 

 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 

Marți, 7 septembrie 2021, a avut loc ședința Consiliului Liderilor (CL) și Biroului Executiv (BEx) S.I.P. Județul Hunedoara. La ședință, 
organizată „față în față”, în sala „Spiru Haret” de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, au participat 120 persoane, lideri ai 
grupelor sindicale din unitățile de învățământ, lideri de zonă, membrii Comisiei de cenzori, membrii Comisiei de cenzori și ai 
Comitetului de supraveghere C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara, președintele și consilierul juridic al organizației. 

Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică: informare privind probleme profesionale și sindicale; informare privind 
situația financiară SIP, CAR, SIP TOUR; 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 septembrie 2021; O ME 4638/17.08.2021 – stabilirea salariului de bază; 
Tabel nominal directori/directori adjuncți 2021-2022; Petiția „Vrem salarii decente în educație”; Adresă unități școlare: activitatea 
liderului grupei sindicale; Cerere de înscriere în sindicat; Notă de transfer în altă grupă sindicală; situații financiare iunie, iulie și august 
2021; Precizări privind acordarea ajutoarelor sociale; Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ 
Preuniversitar; Calendar școlar 2021-2022. Câteva din concluziile ședinței au fost: 

• Guvernul, prin primul ministru, consideră că România are alte priorități în prezent; educația și sănătatea nu mai constituie priorități. 

• Federațiile sindicale din educație, ținând cont de „reacțiile guvernamentale” și de ceea ce permite legislația specifică, au demarat 
o serie de demersuri pentru rezolvarea problemei creșterilor salariale. 

• În urma a două procese derulate în instanțele de judecată, Ministerul Educației a fost obligat să modifice modul de calcul al 
salariilor în ceea ce privește: stabilirea salariului de bază (utilizarea tranșelor de vechime din legislația anterioară Legii cadru a 
salarizării - L. 153/2017) și calculul drepturilor salariale la salariul de bază în plată. 

• Diferențele salariale obținute în instanță pentru perioada 2017-2020, pentru calculul drepturilor salariale la salariul de bază în 
plată, au început să fie plătite, eșalonat, potrivit legii, începând din acest an (tranșa aferentă s-a plătit în cursul lunii iunie).  

• Depolitizarea educației a rămas și rămâne în continuare doar un slogan lipsit de conținut. 

• A fost lansat programul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Educației – 5 octombrie. Cu această ocazie, s-a luat decizia de a 
se acorda membrilor de sindicat tichete cadou. 

• 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. 
 

Săptămâna Educației 2021 
În perioada 04.10.2021 - 08.10.2021 s-au desfășurat, în parte, manifestările 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 a derulat: 

• Concursul de manuscrise „Magister” – ediția 2021 – În urma deliberărilor, în cadrul Concursului de manuscrise „Magister”, 
ediția 2021, au fost selectate pentru publicare două manuscrise, ambele în cadrul secțiunii Literatură: Maria Sângerean-
Sibioara, cu volumul de poezie Petalele iubirii și Mihai Marc, cu volumul de poezie Dealul cu sânziene. Cele două volume 
publicate vor fi donate fiecărei biblioteci școlare din județul Hunedoara, o altă parte a tirajului fiind oferită autorilor. 

• Simpozionul Județean „Învățământul românesc între tradiție și modernism” – ediția 2021, cu tema „Pozitiv și negativ în 
educația românească” – În perioada 04.10-08.10.2021 au fost recepționate lucrările înaintate de membrii de sindicat pentru 
ediția din acest an a simpozionului județean (perioada de înscriere la ediția din acest an a simpozionului a fost prelungită 
până la finalul lunii octombrie, adresa de e-mail dedicată fiind siphd.simpozion@gmail.com).Totodată în cadrul 
manifestărilor din acest an a fost lansat volumul colectiv „Educația la timpul viitor”, cuprinzând lucrările ediției 2020 a 
simpozionului județean, lucrarea urmând a fi oferită fiecăruia dintre autori (alături de diploma de participare), precum și 
fiecărei biblioteci școlare din județul Hunedoara.  

• Salonul Județean „ProfArt” – ediția 2021, cu tema „Reflecții” – Expoziția Salonului Județean „ProfArt”, ediția 2021, a fost 
deschisă în data de 5 octombrie la sediul S.I.P. Județul Hunedoara, cu lucrările transmise până la respectiva dată. Având în 
vedere condițiile epidemiologice din acest an, s-a luat decizia de prelungire a perioadei de înscriere până la finalul acestui an. 
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Ca atare, colegii cu preocupări în domeniul artelor plastice interesați pot participa încă la ediția din acest an a salonului, condiția 
fiind aceea de a transmite către S.I.P. Județul Hunedoara lucrările ce se dorește a fi integrate/expuse. Totodată, în data de 5 
octombrie 2021 a apărut volumul „Experiențe”, dedicat ediției 2020 a Salonului Județean „ProfArt”. Câte un exemplar din 
acest volum va fi oferit fiecăruia dintre participanții la această ediție. 

Din nefericire, ținând seama de condițiile epidemiologice, activitățile care presupuneau o participare directă a membrilor de sindicat 
nu au putut fi derulate. 

Totodată, cu ocazia zilei de 5 octombrie - Ziua Mondială a Educației, la nivelul S.I.P. Județul Hunedoara s-au acordat 
membrilor de sindicat tichete-cadou cu o valoare de 50 lei/membru de sindicat. 

Informații suplimentare cu privire la manifestările amintite sunt de regăsit pe site-ul organizației, în cadrul rubricilor 
Săptămâna educației și Activitate editorială/Concursul de manuscrise. 

 

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. 

În ceea ce privește acțiunile relative la voucherele de vacanță, Tribunalul Hunedoara a admis în parte acțiunile formulate 
de organizația sindicală, obligând  unitățile de învățământ la acordarea indemnizației de vacanță sub formă de vouchere de 
vacanță, proporțional cu timpul lucrat în cadrul unității, cu excepția persoanelor care s-au aflat în concediu pentru creșterea 
copilului, pentru aceste persoane instanța obligând unitățile la acordarea voucherelor de vacanță în cuantum de 1450 lei. 

Având în vedere faptul că legiuitorul a instituit dreptul de a beneficia în integralitate de vouchere de vacanță și pentru 
salariații care s-au aflat doar o parte din an în activitate, vom formula apel în momentul în care vom primi hotărârile motivate. 
 

SIP Tour 
Continuă furnizarea de servicii turistice, fiind transmise, periodic, numeroase oferte la prețuri avantajoase. Până la începutul 

lunii decembrie se asigură și 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 alte informații/detalii 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”. Detalii privind înscrierea pot fi obținute de pe site-ul organizației, la rubrica Centrul de 
formare/Înscrieri cursuri de formare. Totodată a demarat eliberarea atestatelor de formare continuă pentru cei care au 
parcurs acest program de formare (deocamdată colegilor care au parcurs programul de formare în regim „față-în-față”).  
 

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 S.I.P. Județul Hunedoara 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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