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Nr. 179/21.02.2022 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare februarie 2022 

 
 

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 ianuarie 2022). 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. 
Proteste în educație 
 Declanșate în cursul lunii decembrie 2021, seria de acțiuni de protest din educație, care a culminat cu greva de avertisment 
din data de 19 ianuarie 2022, nu s-a soldat, până în prezent cu rezultate mulțumitoare pentru salariații din educație. 
Tergiversările, minciunile, disprețul față de simplul cetățean și brambureala care caracterizează guvernările din ultimii ani 
continuă să reprezinte trăsături distinctive care în loc să rezolve probleme nu fac decât să le accentueze pe cele existente sau 
să dea naștere unora noi. 
 Încercând o trecere în revistă a ultimelor evoluții în conflictul de muncă existent la nivel de învățământ preuniversitar, sunt 
de amintit: 
1. Ratarea termenului de 4 februarie, asumat de Guvern ca dată până la care va prezenta, în baza unor negocieri, soluții la 

problemele existente. Tot ceea ce s-a reușit până la acea dată a fost elaborarea, la nivel de minister, a unui proiect de acord. 
Sancționat ca nesatisfăcător, conținând doar măsuri și termene slab definite, acest proiect de acord a fost respins de 
federațiile sindicale din educație. 

2. Solicitarea de către federațiile din educație din partea partidelor politice aflate la guvernare a unei poziții în ceea ce 
privește susținerea sau nu a educației, ținând cont de „impotența” Guvernului României în această privință – o astfel de 
solicitare a fost transmisă în mod public în data de 5 februarie 2022, până în prezent fiind rămasă fără răspuns (excepție 
făcând unele „bălmăjeli” exprimate în mass-media, acestea demonstrând mai curând o deconectare a politicienilor de la 
realitate); 

3. Ședința comună a federațiilor sindicale din educație, în data de 10 februarie 2022, în urma căreia s-au schițat următorii 
pași în cadrul conflictului de muncă existent: 
• trimiterea unei scrisori deschise Președintelui României, prin care să se solicite intervenția pentru medierea conflictului 

dintre federațiile sindicale din învățământ și Guvernul României – scrisoarea a fost transmisă în data de 10 februarie 
2022, până în prezent și această solicitare rămânând fără răspuns; 

• trimiterea unei scrisori către membrii Senatului României prin care să li se solicite susținerea amendamentelor celor trei 
federații din învățământ, propuse la proiectul de lege privind aprobarea OUG 130/2021, în sensul eliminării prevederilor 
care amână aplicarea legii nr. 153 – în județul Hunedoara, S.I.P. Județul Hunedoara a luat legătura și a transmis celor trei 
senatori revendicările salariaților din educație; totuși, între timp, deși amendamentele au trecut de comisii, legea pentru 
adoptarea acestei ordonanțe a fost scoasă de pe ordinea de zi, fiind preferată procedura adoptării tacite, altfel spus 
păstrarea textului inițial, fără amendamente; demersul va fi reluat la Camera Deputaților, camera decizională; 

• pregătirea unor acțiuni de protest care să nu conducă la pierderi salariale, dar care să ofere un impact suficient de 
mare pentru ca problemele existente să fie luate în discuție și să se deschidă negocieri concrete – printre măsurile 
propuse sunt de amintit: timp de cel puțin 5 zile profesorii să nu predea și să nu evalueze elevii, ci doar să îi 
supravegheze; boicotarea simulărilor la examenele naționale și neparticiparea cadrelor didactice la nicio activitate a 
comisiilor din unitățile din învățământ etc. 

• În situația în care, într-o săptămână, nu se va tranșa problema aplicării Legii 153/2017, federațiile reprezentative din 
educație vor stabili un calendar al acțiunilor de protest care ar urma să culmineze cu declanșarea unei greve generale. 
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II. 
Comisia de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului Județul Hunedoara 

Marți, 8 februarie 2022, la nivelul Instituției Prefectului, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social a Județului Hunedoara. La 
ședință, organizată „față în față”, în incinta I.S.J. Hunedoara, a fost reprezentat și S.I.P. Județul Hunedoara. 

Problematica discutată în cadrul ședinței s-a concentrat în primul rând pe necesitatea organizării unui dialog social constant, 
ținând cont de faptul că în anul 2021, în pofida numeroaselor probleme existente, s-au desfășurat doar patru ședințe în loc de 
minimum douăsprezece ședințe. 

În acest sens, au fost realizate propuneri de teme pentru ședințele care urmează să fie realizate în acest an, cu o frecvență cel 
puțin lunară. Totodată, în cadrul discuțiilor au fost readuse în discuție revendicările salariaților din educație, respectiv atitudinea 
duplicitară, dacă nu mincinoasă, a clasei politice, în special a reprezentanților unui anumit partid din arcul guvernamental, până la 
cel mai înalt nivel, dar și înrăutățirea situației economice a salariaților datorită „avalanșei” de scumpiri, inflației și a unor decizii 
politice care nu țin cont de realitatea socială și economică (cum ar fi închiderea termocentralei de la Mintia). 

Concluzia care s-a putut trage în urma derulării acestei ședințe, ținând cont de puterea de care dispune și de atitudinea 
manifestată, nu a făcut decât să reconfirme că Instituția Prefectului se rezumă la a fi „purtătoare de vorbe” și rezervă de sinecuri 
politice. 
 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct  

Având în vedere că funcțiile de director și director adjunct nu au fost ocupate în totalitate în urma concursului derulat în anul 
2021, Ministerul Educației a demarat o nouă sesiune de concurs, aceasta debutând în data de 18 ianuarie cu publicarea funcțiilor 
vacante pentru care se realizează concursul. Principalele etape care au rămas de derulat din această sesiune sunt: 4-8 martie: 
înregistrarea opțiunilor candidaților; 16-25 martie: desfășurarea probei de interviu; 4 aprilie: emiterea deciziilor de numire (cu 
începere din 18 aprilie). 

S.I.P. Județul Hunedoara a fost prezent prin observatori desemnați la etapele derulate până în prezent, inclusiv la proba scrisă din 
data de 18 februarie 2022. 

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 (26.01.2022) 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, rubrica Eveniment sau la rubrica ISJ Hunedoara/Consiliul de administrație 
(https://nou.siphd.ro/index.php?a=3420&e=2021 ).  
 
III. 
Biroul Executiv S.I.P. Județul Hunedoara 

Miercuri, 26 ianuarie 2022, a avut loc ședința Biroului Executiv al S.I.P. Județul Hunedoara. La ședință, organizată „față în 
față”, la sediul organizației, au participat 12 lideri de zonă, președintele și consilierul juridic al organizației. 

Ordinea de zi a ședinței a cuprins: informare privind probleme profesionale și sindicale; prezentarea situațiilor financiare aferente 
lunilor noiembrie și decembrie 2021; probleme organizatorice; aprobarea ajutoarelor sociale solicitate până la data ședinței; 
probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți. Materialele suport folosite în cadrul ședinței au fost:  Informare ianuarie 
2022; Situație financiară 2021 cont BCR; Situație financiară 2021 cont BRD; Centralizator participare grevă de avertisment. 

 Dintre problemele propuse pe ordinea de zi sau ridicate de membrii Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara subliniem: 
1. Proteste în educație – implicarea membrilor de sindicat din județul Hunedoara în acțiunile de protest derulate în lunile 

decembrie 2021 și ianuarie 2022 se poate aprecia ca fiind una bună, chiar dacă la nivelul anumitor grupe sindicale s-a 
putut observa o anumită lipsă de mobilizare, chiar inconsecvență. 

2. Legislația actuală îngreunează într-o măsură apreciabilă derularea unor acțiuni de protest „mai radicale”, precum o 
grevă generală, deși se caută soluții în acest sens, precum și identificarea altor forme de protest la care se poate apela 
în măsura în care răspunsul guvernanților nu va fi unul mulțumitor. 

3. Modificarea legislației nu mai permite acordarea de tichete cadou membrilor de sindicat începând cu anul 2022 (la nivel 
general, acestea mai pot fi acordate doar angajaților, deci în baza unui raport contractual), dar se studiază posibilitatea 
acordării de tichete sociale. 

S-a reiterat nevoia/rugămintea ca în actuala situație:  să verificăm informațiile la care avem acces, cu precădere cele pe 
teme sindicale și profesionale;  să fim mai „rezervați” în privința comentariilor pe teme sindicale și profesionale de pe rețelele 
de socializare;  să folosim în primul rând informațiile primite din surse sigure (lideri, sindicat, federație); să manifestăm 
încredere în organizația sindicală, acțiunile întreprinse de aceasta fiind întotdeauna conforme scopului existenței sale.  

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 . 
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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 prezent este în curs de elaborare documentația aferentă pentru două potențiale acțiuni în instanță:  
1. calculul și plata drepturilor salariale reprezentând diferența dintre drepturile salariale efectiv încasate și cele cuvenite 

pentru perioada 01.09.2017 – 31.08.2021 în cazul cadrelor didactice care ar fi trebuit să treacă în această perioadă într-o 
altă tranșă de vechime așa cum acestea erau precizate de legislația premergătoare legii nr. 153/2017 a salarizării unice 
(începând cu 1 septembrie 2021 această trecere a fost realizată în toate cazurile); 

2. realizarea demersurilor necesare pentru acordarea sporului pentru condiții de muncă ca primă etapă pentru obținerea, 
în caz de neacordare, a acestui spor în instanța de judecată. 

 
SIP Tour 

Continuă furnizarea de servicii turistice, fiind transmise, periodic, numeroase oferte la prețuri avantajoase. Ținând cont de 
prelungirea valabilității voucherelor de vacanță (pentru cele emise în perioada ianuarie 2019-decembrie 2020), se continuă 
preluarea acestora cu posibilitatea unei utilizări curente sau viitoare a sumelor corespondente (până finalul anului trecut au 
fost preluate în scopul utilizării viitoare vouchere de vacanță în sumă de peste 250.000). 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, inventarierea membrilor C.A.R. etc.  

La ora actuală, cuantumul împrumutului maxim care se poate acorda este de 50.000 lei, cu dobânzi cuprinse, în funcție de 
perioada acordării, între 2,8% și 3%, existând posibilitatea constituirii fondului social direct din împrumut (la o vechime mină 
de 3 luni). 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. 

Totodată, s-a decis convocarea ședinței de alegeri a C.A.R. (I.F.N.) SIP Hunedoara pentru data de 30 martie 2022, în prezent 
pregătindu-se materialele necesare derulării acesteia. 

 
Centrul de formare „Magister” 

S.I.P. Județul Hunedoara continuă, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de formare 
„Întotdeauna caracterul”. În prezent se desfășoară activitățile de formare pentru două grupe și este în curs procesul de 
înscriere pentru organizarea unor viitoare grupe. 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  
 Cu scopul de a preîntâmpina apariția anumitor sincope în derularea activității sindicatului, reamintim liderilor grupelor 
sindicale/membrilor de sindicat câteva dintre „datoriile” implicate: 
-  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);  
- verificarea lunară a borderourilor cu încasarea cotizației de sindicat și transmiterea acestora către organizația județeană; 
-  solicitarea în scris a unor drepturi: prima de instalare, decontul navetei etc.  
-  transmiterea la sediul S.I.P. Județul Hunedoara a adreselor și a celorlalte materiale solicitate;  
-  o atitudine pozitivă și constructivă față de organizație. 
 

 
 

 
Biroul Executiv 

S.I.P. Hunedoara 
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