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Ref. informare ianuarie

Nr. 468 / 25.01.2016

Stimați colegi,
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră principalele evenimente sindicale și/sau profesionale
de la începutul anului 2016.
Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt postate zilnic/săptămânal pe site-ul organizației.
Cei interesați le pot parcurge la adresa www.siphd.ro.
Procedura și calendarul consultărilor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În data de 12 ianuarie 2016, Primul Ministru a aprobat un Memorandum prin care se stabilesc procedura și
calendarul consultărilor pe legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Conform acestuia, până la
jumătatea lunii februarie ar trebui ca proiectul de lege menționat să fie finalizat de către grupul de lucru
interministerial. Totodată, a fost constituit acest grup de lucru, care este format din reprezentanți ai Ministerului
Muncii, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor
cu Mediul de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției.
Conținutul Memorandumului poate fi consultat pe site-ul S.I.P. Județul Hunedoara – www.siphd.ro, rubrica ȘTIRI.
Evidența plății titlurilor executorii
După cum s-a transmis în luna decembrie, pentru ca fiecare membru de sindicat să aibă o situație clară a
sumelor câștigate în instanță, a sumelor plătite până acum și a sumelor rămase în plată, s-a convenit, în cadrul
Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara, ca, până la data de 31 ianuarie 2016, fiecare unitate de învățământ
să completeze o ”fișă individuală de calcul”. Este posibil ca, până la data la care citiți aceste rânduri, fișa să fi fost
comunicată fiecărui angajat care are astfel de drepturi de încasat. Acolo unde, din varii motive, acest lucru nu s-a
întâmplat, încercați, mai întâi la nivelul unității școlare, să lămuriți motivele întârzierii, ținând cont de faptul că
deciziile Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara sunt obligatorii pentru toate unitățile de învățământ și
unitățile conexe din județ.
Demersuri privind plata titlurilor executorii
Având în vedere că bugetul anului 2016 nu cuprinde sume prevăzute pentru plata titlurilor executorii, în
condițiile în care există titluri executorii care nu au fost executate anticipat, după cum, până în prezent nu s-au
plătit sume aferente dobânzilor obținute tot prin sentințe judecătorești, F.S.E. „Spiru Haret” a semnalat
Guvernului și primului-ministru toate aceste probleme, solicitându-se modificarea în acest sens, în regim de
urgență, a legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016.
Mobilitatea personalului – fișa de evaluare
În conformitate cu prevederile Ordinului MECS 5559/2015 privind mobilitatea personalului didactic de
predare în anul școlar 2016-2017 și ale Anexei 2 la ordinul menționat – criterii și punctaje pentru evaluarea
personalului didactic, a fost elaborată și aprobată fișa de evaluare care urmează să fie folosită în cadrul diferitelor
etape (completările de catedră, restrângerile de activitate, pretransferul la cerere etc.) din cadrul mobilității
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, sesiunea 2016.
Alte detalii pot fi găsite pe site, la rubrica LEGISLAȚIE – LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 - Mobilitatea personalului
2016-2017.
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Proiectul metodologiei de ocupare a posturilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar
Ministerul Educației a transmis la începutul lunii ianuarie Proiectul Metodologiei privind organizarea
și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ
preuniversitar. În momentul în care citiți aceste rânduri, dezbaterile pe marginea proiectului au fost finalizate. În
perioada următoare Metodologia va fi aprobată prin ordin de ministru, putându-se estima că în primăvara acestui
an se vor organiza concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ
preuniversitar.
Analiza și avizarea Planului de școlarizare pentru anul 2016-2017
Joi, 14.01.2016, a avut loc între orele 10:00-12:30 la sediul ISJ Hunedoara, ședința de lucru a Comitetului Local
de Dezvoltarea a Parteneriatului Social (CLDPS) Hunedoara. Ordinea de zi a ședinței a avut ca punct principal
analiza și avizarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul 2016-2017.
Chiar dacă atribuțiile CLDPS sunt legate de învățământul profesional și tehnic, activitatea sa atinge indirect și
interesele învățământului din filiera teoretică și vocațională.
Revenind la ședința de lucru de joi, 14 ianuarie, este de remarcat faptul că discuțiile au fost mai animate decât în
anii anteriori. Subiectul care a suscitat cel mai mare interes a fost cel legat de ponderea alocată pentru clasele din
învățământul tehnic și profesional comparativ cu cel din învățământul teoretic și vocațional. Astfel, în condițiile în care
județul Hunedoara a trebuit să propună prin planul de școlarizare un număr de clase direct proporțional cu numărul
absolvenților de gimnaziu, respectiv să se înscrie în cifra de 130 clase (de la un 148 în anul școlar 2015-2016), reducerea
cifrelor de școlarizare s-a realizat în special pe seama liceelor teoretice, invocându-se nerespectarea de către județul
Hunedoara a țintelor stabilite la nivel național în ceea ce privește diferitele filiere.
Proiectul Planului de școlarizare pentru anul 2016-2017 poate fi consultat pe site, la rubrica ȘTIRI.
Ședința cu directorii unităților de învățământ
Joi, 21 ianuarie 2016, a avut loc la sediul ISJ Hunedoara, în sala ,,Spiru Haret'', ședința cu directorii unităților
de învățământ din județ. Au participat directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ din județul
Hunedoara.
Ședința a fost convocată în special pentru dezbaterea planurilor cadru pentru clasele V-VIII, planuri elaborate
de Institutul de Științe ale Educației și puse în dezbatere publică, dar au fost discutate și alte aspecte legate de
activitatea unităților de învățământ: simularea județeană a examenelor naționale din decembrie 2015, ierarhii
județene; modificările aduse Legii educației naționale în ceea ce privește educația persoanelor cu tulburări de
învățare; funcționarea legală a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ; încheierea corectă a
situațiilor școlare la finalul semestrului I; realizarea unui audit intern în unitățile de învățământ special și în cele în
care funcționează clase de învățământ special.
Documentele/materialele prezentate în cadrul ședinței pot fi vizualizate / descărcate pe/de pe site, de la
rubrica INFORMAȚII UTILE - MATERIALE ȘEDINȚE / CONFERINȚE.
CAR (IFN) SIP Hunedoara și SIP TOUR Hunedoara, casă de ajutor reciproc, respectiv agenție de turism create
pentru a oferi servicii suplimentare membrilor de sindicat, au încheiat anul 2015 cu rezultate pozitive care ne fac
să privim cu optimism viitorul lor. Detalii privind funcționarea acestora sunt postate pe site-ul nostru, www.siphd.ro,
la rubrica CAR, respectiv TURISM, iar datele economice vor fi postate la rubrica DESPRE NOI – SITUAȚII FINANCIARE.
Activități administrative
Începutul de an presupune, pe lângă speranțele legate de ceea ce ne va oferi, și o serie de activități
administrative obligatorii, în curs de derulare: inventariere a patrimoniului SIP Județul Hunedoara, precum și
pentru casa de ajutor de reciproc și agenția de turism, finalizare a situațiilor financiare pentru anul precedent,
evaluare a personalului propriu angajat etc.
Vă dorim un an cât mai liniștit, cu cât mai multe bucurii și cu cât mai multă putere de muncă.
Cu colegialitate,
Biroul Executiv
S.I.P. Hunedoara
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