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Nr. 992/27.06.2022 
 
Către grupele sindicale S.I.P. Județul Hunedoara 
În atenția liderului și membrilor de sindicat 
Ref. Informare iunie 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/Consiliul Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara (2 iunie 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. 
O.U.G. plata diferențe salariale 

După cum s-a informat, în luna aprilie a fost adoptată OUG nr. 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite 
personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 (act elaborat de către organizațiile 
sindicale și adoptat la solicitarea acestora). Mai precis, este vorba despre recunoașterea de către guvernanți a existenței unor drepturi 
salariale cuvenite personalului din învățământ dar neacordate, rezultate din neaplicarea în această perioadă a creșterilor salariale 
provenind din trecerea într-o nouă tranșă de vechime (din vechiul sistem al tranșelor de vechime) – problemă rezolvată, în ceea 
ce privește situația curentă, începând cu 1 septembrie 2021. 

În continuarea acestui demers, în data de 24 mai, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 48/2022 privind plata diferențelor de 
drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat, în baza prevederilor acestor norme metodologice, 
după aprobare, urmând a se face calculul sumelor cuvenite.  
 
Concurs directori și directori adjuncți 

Ministerul Educației a anunțat organizarea, în perioada iunie-septembrie 2022, a celei de-a treia sesiuni a concursului 
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (în 
precedentele două sesiuni au fost ocupate peste 80% din totalul funcțiilor de conducere). 

Concursul a început în data de 27 iunie 2022, odată cu publicarea celor 1.700 de funcții rămase vacante, calendarul 
principalelor etape ale acestei sesiuni fiind următorul: 28 iunie-17 iulie 2022 – depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă; 
18-21 iulie – evaluarea dosarelor de înscriere; 22 iulie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor; 29 iulie – 
stabilirea centrelor speciale de susținere a probei scrise și repartizarea candidaților pe centre; 8 septembrie – desfășurarea 
probei scrise; 13 septembrie – afișarea rezultatelor finale la proba scrisă; 14-18 septembrie – înregistrarea opțiunilor 
candidaților; 21 septembrie – publicarea graficului de desfășurare a interviurilor; 22-29 septembrie – desfășurarea probei de 
interviu; 30 septembrie – afișarea rezultatelor finale ale concursului; 5 octombrie – emiterea deciziilor de numire. 
 
Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații 

Marți, 24 mai 2022, a devenit public, pe site-ul Ministerului Educației și al ANAF, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil 
veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice. Acest ghid, elaborat și pus la dispoziție de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în 
particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual. Veniturile ce rezultă în urma acordării de meditații sunt 
impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente. 

Fără a intra în dezbateri relative la obiectul acestor reglementări, nu este de ignorat ideea că insistența asupra lor poate 
reprezenta un semnal cu privire la declanșarea unor acțiuni de control pe această linie. Informații suplimentare se regăsesc pe 
site-ul S.I.P. Județul Hunedoara, în cadrul articolului dedicat: https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3776 . 
 
Plata personalului desemnat în cadrul diferitelor comisii 

Normele de plata a personalului desemnat în cadrul comisiilor pentru organizarea diferitelor examene/concursuri (evaluare 
națională, bacalaureat, titularizare, definitivat etc.) au fost aprobate în acest an prin O ME nr. 3887/23.05.2022, în cadrul celor 
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patru anexe ale acestuia. Astfel, personalul remunerat, care asigura desfășurarea activităților în cadrul comisiilor menționate, 
poate opta pentru achitarea drepturilor bănești fie în baza contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente 
ocazionale, fie 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 baza în anul școlar 2021-2022. 

În ceea ce privește cuantumul acestor remunerații, ele rămân în continuare relativ mici, deși, în raport cu anul școlar 
precedent ele au fost indexate. 

Ordinul de ministru se regăsește pe site-ul S.I.P. Județul Hunedoara, în cadrul articolului dedicat 
(https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3778 ) sau la rubrica Ministerul Educației/Ordine de ministru/2022. 
  
Obligativitatea evaluării externe pentru acreditare/evaluare periodică 

În data de 6 iunie 2023 a fost adoptat O ME nr. 3958/2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare 
externă în vederea acreditării/evaluării periodice, fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 7 iunie 2022.  

Ordinul de ministru clarifică în primul rând calendarul de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică. Totodată, 
în Anexa nr. 2 a ordinului de ministru apare Procedura pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică, care 
conține câteva precizări deosebit de importante pentru unitățile de învățământ relativ la ridicarea autorizării de funcționare 
provizorie sau la condițiile în care unitățile de învățământ de stat sau particulare nu vor mai primi plan de școlarizare (reamintim 
faptul că unitățile de învățământ acreditate au obligația de a se supune periodic, din 5 în 5 ani, evaluării externe periodice). 

Informații suplimentare, precum și ordinul de ministru sunt accesibile pe site-ul S.I.P. Județul Hunedoara în cadrul articolului 
dedicat (https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3785 ) sau în cadrul rubricii Ministerul Educației/Ordine de ministru/2022. 
 
Conferința Națională F.S.E. „Spiru Haret” 

În perioada 5-6 iunie 2022, în conformitate cu prevederile statutare și legale, sub deviza „Uniți suntem puternici!”, s-a 
desfășurat Conferința Națională a F.S.E. „SPIRU HARET”.  

Lucrările Conferinței, derulate efectiv în data de 6 iunie 2022, au fost precedate de întrunirea Consiliului Național al F.S.E. 
„Spiru Haret”, în cadrul acestuia fiind adoptate propunerile de modificare a Statutului F.S.E. „Spiru Haret”, proiectul Rezoluției 
Conferinței Naționale a F.S.E. „Spiru Haret” și proiectul Strategiei F.S.E. „Spiru Haret” pentru perioada 2022-2027. 

Desfășurată sub imperiul preocupărilor determinate în special de bulversările și de amenințările pe care măsurile 
guvernamentale adoptate sau anunțate le generează în sistemul de învățământ preuniversitar, Conferința a avut ca scop 
principal alegerea organelor de conducere pentru perioada 2022-2027, în condițiile încetării mandatelor care au acoperit 
perioada 2017-2022.  

Astfel, primul document adus la cunoștința delegaților la Conferința Națională, în număr de 140, dintre care 138 prezenți, 
a fost Raportul de activitate al F.S.E. „Spiru Haret” pentru perioada mai 2017-mai 2022, care, într-o sinteză de 41 de pagini, a 
subliniat punctele relevante ale activității derulate în această perioadă. Prima parte a lucrărilor Conferinței s-a finalizat cu 
prezentarea în plenul acesteia a documentelor mai sus menționate, adoptate ca propuneri în cadrul Consiliului Național. 

A doua parte a lucrărilor a debutat cu prezentarea candidaturilor pentru Biroul Executiv al F.S.E. „Spiru Haret” și 
pentru Comisia de Cenzori F.S.E. „Spiru Haret”. În urma votului exprimat de delegați, la conducerea F.S.E. „Spiru Haret” a fost 
reconfirmat, în calitate de președinte, Marius-Ovidiu Nistor, o aceeași situație fiind consfințită și în ceea ce privește funcția 
de secretar general al federației, aceasta continuând a fi ocupată de Ionel Barbu. Biroul Operativ al „Spiru Haret” va cuprinde, 
pe lângă aceste două funcții, și un număr de 5 prim-vicepreședinți, la care se adaugă, în cadrul Biroului Executiv, un număr de 9 
vicepreședinți și 11 membri. 

Odată confirmată conducerea F.S.E. „Spiru Haret” pentru perioada 2022-2027, atenția delegaților la Conferință s-a 
concentrat pe problemele cu care se confruntă sistemul educațional românesc, cu precădere salariații din cadrul acestuia, 
incoerența guvernamentală, absența unor politici educaționale clare, intervenționismul discreționar în stabilirea politicilor 
educaționale a factorilor non-educaționali și subfinanțarea cronicizată fiind doar câteva dintre amenințările aduse în discuție. 

Conferința Națională F.S.E. „Spiru Haret” a marcat și un moment festiv, respectiv lansarea monografiei „Federația 
Sindicatelor din Educație «Spiru Haret». Un sfert de secol în slujba școlii românești și a oamenilor săi”. 

S.I.P. Județul Hunedoara, organizația sindicală a salariaților din învățământul hunedorean, a participat la Conferința 
Națională „Spiru Haret” cu un număr de 14 delegați, respectiv membrii Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara (compus din 
președinte și liderii de zonă).  

 
Multe... și nu doar mărunte 

După cum bine se cunoaște, fie din mass-media și de pe rețelele de socializare, fie din informările transmise în teritoriu de 
S.I.P. Județul Hunedoara, în acest an școlar am avut de-a face cu o adevărată „efervescență creatoare” a ministrului educației, 
mai mult sau mai puțin acesta exprimând interese exterioare sistemului educațional în ceea ce privește reformarea 
învățământului preuniversitar. Încercând o trecere în revistă a ultimelor dintre acestea, stând totodată sub „imperiul” mult 
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anunțatelor noi legi ale educației, dar al căror conținut rămâne încă un mister pentru salariații din educație, în condițiile „uitării” 
care pare să fi afectat guvernanții în ceea ce privește anumite lucruri asumate la începutul acestui an (cu referire aici în primul 
rând la aspectele salariale, diferența de ¼ din ceea ce a mai rămas de acordat în baza legii nr. 153/2017 a salarizării unitare 
acordată începând cu luna iulie fiind departe de a fi pe măsura așteptărilor membrilor de sindicat din educație), ar fi de amintit: 
1. Demararea, la finalul lunii iunie, de către Ministerul Educației, în pofida efectelor negative în ceea ce privește educația a 

unor demersuri asemănătoare, a unor acțiuni prin care se dorește transferarea patrimoniului și personalului aparținând 
unităților de învățământ pentru activități extrașcolare (palatele și cluburile copiilor) la autoritățile administrației publice 
locale (https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3775 ). 

2. Mutarea site-ului Titularizare 2022, în luna martie, pe site-ul propriu Ministerului Educației, renunțându-se la platforma gestionată 
de SIVECO. La trei luni de la data afișării posturilor (22 martie 2022), vineri a fost dată publicității și lista candidaților înscriși pentru 
concursul de ocupare a posturilor didactice, cel a cărui probă scrisă se va derula în data de 13 iulie. 

3. Pilotarea unei evaluări digitalizate la Evaluarea Națională (județul Dâmbovița) și Bacalaureat (județul Călărași), prin 
utilizarea platformei Intuitext, dezvoltată de compania Softwin SRL. 

4. Pilotarea evaluării standardizate (finalul lunii mai, începutul lunii iunie) în 329 de unități de învățământ, la disciplinele limba 
română, matematică și istorie, în baza unui parteneriat cu firma Brio Teste Educaționale SRL. 

5. Publicarea, în data de 30 mai 2022, în sistem open-source, de către comunitatea MERITO, o inițiativă a Romanian Business 
Leaders (RBL), declarată o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit, a unui set de standarde și descriptori de 
performanță pe baza noului curriculum de gimnaziu (disciplinele limba și literatura română, matematică și educație 
muzicală - clasa a V-a) (https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3777 ). 

6. Lansarea, în 8 iunie 2022, a „Manifestului privind politicile propuse pentru noua legislație în educație”. Inspirată de Raportul 
Proiectului România Educată, după cum se asumă chiar pe copertă, Alianța „O Voce pentru Educație”, promotoarea acestui 
manifest, ne asigură că „obiectivele din prezentul manifest vor fi transpuse în legea educației prin norme imperative, clare, 
care să sprijine fără drept de apel punerea în aplicare a măsurilor” (https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3782 ). 

II. 
Gradația de merit – rezultate finale  

În cadrul Consiliului de administrație al I.S.J. Hunedoara din data de 21 iunie 2022, în conformitate cu prevederile 
metodologice și în urma finalizării procedurii de evaluare a dosarelor depuse în cadrul concursului pentru acordarea gradației 
– sesiunea 2022, inclusiv a etapei de evaluare a contestațiilor, a fost validată lista cu rezultatele finale.  

Astfel, în sesiunea din acest an a concursului au fost depuse 200 de dosare, toate evaluate, numărul total al gradațiilor de 
merit acordate fiind de 158 (137 personal didactic și 21 personal didactic auxiliar). 

Rezultatele finale ale acestui concurs pot fi consultate pe site-ul S.I.P. Județul Hunedoara, în cadrul articolului dedicat 
(https://nou.siphd.ro/?a=1&b=3787 ) sau la rubrica Juridic/Legislație/Raporturi de muncă/Gradația de merit/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 (02.06.2022) s-au desfășurat 
trei ședințe de lucru ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean. Articolele despre conținutul hotărârilor 
adoptate sunt publicate pe site, pe prima pagină, rubrica Eveniment sau rubrica ISJ Hunedoara/Consiliul de administrație 
(https://nou.siphd.ro/index.php?a=3420&e=2021 ).  

 
III. 
Consiliul Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara 

Joi, 3 iunie 2022, au avut loc ședințele Consiliului Liderilor S.I.P. Județul Hunedoara/Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara. 
La ședință au participat liderii grupelor sindicale ale S.I.P. Județul Hunedoara, liderii de zonă, președintele organizației, precum și 
membrii Comisiei de cenzori și Comitetului de supraveghere C.A.R. (I.F.N.) Hunedoara. Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea 
problematică: informare privind probleme profesionale și sindicale din luna mai; probleme organizatorice; probleme diverse, ridicate 
de liderii de sindicat prezenți. Totodată, în cadrul ședinței a fost anunțat calendarul manifestărilor „Săptămâna Educației 2022”, care 
se vor derula în perioada 3-7 octombrie 2022, dedicate acestea zilei de 5 octombrie - Ziua Mondială a Educației (totodată, zi liberă 
pentru salariații din învățământ). Astfel, într-o prezentare succintă, afișele dedicate fiind transmise în teritoriu, în acest an activitățile 
ce urmează a fi realizate sunt:  
- 05.10.2022, orele 10:00 - 18:00 - Activități sportive: „Cupa Educatorului” la fotbal și gimnastică; 
- 07.10.2022, orele 10/12.30 – Conferința/workshopul „Educația se face cu educatori motivați”; 
- 07.10. 2022, ora 11.45 – lansarea volumelor care urmează să fie publicate în cadrul Concursului de manuscrise „Magister” 2022, 

precum și lansarea volumului dedicat Simpozionului județean „Învățământul românesc între tradiție și modernism”, ediția 2021; 
- 07.10.2022, ora 12.00 – vernisajul Salonului Județean „ProfArt” 2022 – tema ediției „Viața culorilor” și lansarea volumului dedicat 

Salonului Județean „ProfArt” 2021. 
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Materiale suport folosite în cadrul ședinței, precum și informații privind problemele propuse pe ordinea de zi sau ridicate în timpul 
ședinței sunt accesibile la rubrica SIP Hunedoara/Activitate/Consiliul Liderilor. 
 
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. Totodată, se continuă demersurile 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. Plata serviciilor 
turistice furnizate se poate realiza și în baza sumelor rezultate din preluarea voucherelor de vacanță emise în anii anteriori sau 
prin intermediul voucherelor de vacanță din acest an. 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 o dobândă bonificată pentru membrii de sindicat de maxim 2,5%, 
existând posibilitatea constituirii fondului social direct din împrumut (la o vechime minimă 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. 

 
Centrul de formare „Magister” 

S.I.P. Județul Hunedoara a continuat, prin Centrul de Resurse și Formare „Magister”, implementarea programului de formare 
„Întotdeauna caracterul”, înscrierile urmând a fi reluate în toamnă (acreditarea acestui program de formare se finalizează în luna 
aprilie a anului 2023, ceea ce înseamnă că implementarea sa se va încheia la finalul acestui an calendaristic). Detalii privind înscrierea 
pot fi obținute de pe site-ul organizației, la rubrica Centrul de formare/Înscrieri cursuri de formare. În prezent sunt completate și 
urmează a fi eliberate atestatele pentru colegii care au finalizat acest program în anul școlar 2020-2021. 
 
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., precum și realizarea procedurilor pentru 

acordarea sporului pentru condiții vătămătoare. 
-  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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