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Către grupele sindicale componente
În atenția liderului și membrilor de sindicat
Ref. informare februarie
Stimați colegi,
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră principalele evenimente sindicale și/sau profesionale
din luna februarie 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.
Omagiu lui SPIRU HARET
An de an, la 15 februarie, ne amintim (sau ar trebui să ne amintim) de Spiru Haret. Detalii despre viața și
activitatea sa sunt postate pe site. O să ne mărginim în această informare doar la a aminti două din legile de
temelie ale edificiului școlar, legi ”făcute” de Spiru Haret: Legea învățământului secundar și superior în 1898 și
Legea învățământului profesional în 1899.
Pe lângă acestea Spiru Haret a dispus alcătuirea programei școalelor secundare, a întocmit regulamentele
necesare întregului învățământ, a demarat începuturile educațiunii populare (școalele de adulți), a susținut prin
Casa Școalelor campania de construire în 214 comune rurale a 542 de săli de clasă, a înființat grădinile școlare și
cantinele școlare, a întemeiat revista populară “Albina”, a înființat medalia pentru dascăli “Răsplata muncii”, a
deschis, prin Societatea corpului didactic, seria congreselor anuale ale membrilor întregului corp didactic din toată
țara, a susținut și organizat seria marilor serbări de interes național.
Un Om, o flacără, o conștiință a acestui neam; este și va rămâne model și îndemn peste generații.
Dezbaterea viitoarelor planuri-cadru la clasele V-VIII
După cum este cunoscut, Institutul de Științe ale Educației a pus în dezbatere trei variante ale planurilor
cadru pentru clasele V-VIII. După dezbaterile de la nivelul unităților școlare și cele de la nivelul I.S.J.-urilor, au
urmat două dezbateri naționale, una în organizarea Ministerului Educației și una în organizarea Federației ”Spiru
Haret”.
Fără a se poziționa, în raport cu problema aflată în discuție, de partea vreuneia dintre variantele propuse,
F.S.E. „Spiru Haret” a încercat în primul rând să atragă atenția asupra faptului că o modificare secvențială a unor
elemente ale sistemului educațional, indiferent care ar fi acelea, nu are șanse de reușită fără a fi formulate
simultan răspunsuri de ansamblu. Totodată, amintindu-se faptul că organizațiile sindicale au fost consultate
pentru prima dată în istoria post-revoluționară a României pe această temă, s-a subliniat faptul că sindicatele sunt
dispuse să sprijine o reformă a educației românești, dar o reformă reală, de ansamblu, care să identifice ordinea
corectă a problemelor acesteia.
Cum vor arăta la propriu viitoarele planuri-cadru pentru gimnaziu? Este greu de precizat în acest moment,
având în vedere toți factorii aflați în coliziune. Rămânem însă la ideea că orice reformă, așa cum ne-am obișnuit în
ultimii 26 de ani, este din start sortită eșecului în măsura în care nu se acordă atenție adevăratei probleme cu care
ne luptăm fără prea mari șanse de reușită: subfinanțarea cronică.
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Premierul a respins cele trei variante de lucru ale noii legi a salarizării unitare în sistemul bugetar
Premierul Dacian Cioloș a respins toate cele trei variante de lucru pentru finalizarea proiectului noii legi a
salarizării unitare în sistemul bugetar, argumentul fiind că niciuna dintre acestea nu ține cont de datele macroeconomice indicate de Ministerul Finanțelor. Cele trei variante analizate la nivelul Guvernului au fost:
- aplicarea Legii 284/2010, aprobată de Guvernul Boc, dar neaplicată niciodată în lipsa banilor;
- aplicarea proiectului elaborat în septembrie anul trecut de Guvernul Ponta;
- aplicarea unui alt proiect pentru redactarea căruia Guvernul Cioloș a dispus formarea unui grup de lucru.
În aceste condiții, finalizarea unei noi legi a salarizării bugetarilor va mai dura.
Ultimele decizii certe pentru angajații din educație au fost, cele de anul trecut, majorarea cu 26,7% (5%, 5%,
15%) a salariilor pentru personalul didactic, majorarea cu 28% (12%, 15%) a salariilor pentru personalul nedidactic
și ridicarea succesivă a salariului minim brut la 975 și 1050, urmând a ajunge la 1.250 lei din luna mai.
Gradația de merit 2016 – grilele de evaluare și ponderea pe discipline
În ședința Comisiei paritare de la nivelul I.S.J. Hunedoara, desfășurată vineri, 19.02.2016, au fost luate o serie
de hotărâri privind punctajul și grilele specifice de evaluare, precum și ponderea gradațiilor de merit. Astfel, pentru
personalul didactic de predare a fost aprobată forma finală a celor 10 grile (fișe) specifice de evaluare, iar pentru
personalul didactic auxiliar au fost aprobate un număr de 8 grile de evaluare. De asemenea, s-a aprobat ponderea
gradațiilor de merit ce se vor acorda în anul 2016 pe categorii de personal, precum și pe discipline de învățământ.
Fișele de evaluare, precum și alte materiale despre gradația de merit 2016, pot fi descărcate de pe site-ul
sindicatului (www.siphd.ro ), de la rubrica LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 - Gradația de merit 2016.
SIP Tour – oferte turistice pentru anul 2016
Consecvenți principiului ”omul gospodar își face iarna car și vara sanie”, agenția de turism a sindicatului,
SIP Tour, a lansat primele oferte pentru vara anului 2016. Astfel, pe site, la rubrica TURISM, au fost postate
ofertele pentru litoralul românesc, litoral extern și pentru circuitele turistice. În scurt timp vor apărea și ofertele
balneare. De asemenea, au fost postate și primele oferte speciale: un sejur la prețuri foarte avantajoase în Grecia.
Pentru alte detalii consultați rubrica TURISM de pe site-ul organizației.
Convocarea Conferinței anuale a C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara
Consiliul de supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara, în baza prerogativelor statutare, convocă
Conferința anuală pentru data de 30 martie 2016 la Deva, sala ”Spiru Haret” de la I.S.J. Hunedoara.
Agenda de lucru a Conferinței cuprinde: raportul Comitetului de supraveghere, raportul financiar contabil,
raportul Comisiei de cenzori, dezbateri/propuneri, aprobarea materialelor prezentate. Toate materialele supuse
dezbaterii membrilor CAR vor fi postate pe prima pagină a site-ului: www.siphd.ro .
Noutăți pe site-ul organizației
O serie de rubrici, mai puțin ”vizibile”, ale site-ului SIP Hunedoara au fost completate/actualizate în
această perioadă, astfel:
- DESPRE NOI – SITUAȚII FINANCIARE - au fost postate situațiile financiare la finalul anului 2015;
- BULETIN INFORMATIV/INFORMĂRI - au fost postate informările pentru lunile ianuarie și februarie;
- LEGISLAȚIE - au fost postate o serie de noi acte normative sau au fost postate în forma aplicabilă la această dată
cele care au suferit modificări succesive:
- Hotărârea nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Salariile de încadrare pentru personalul nedidactic din învățământul preuniversitar;
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale - formă aplicabilă la 31.01.2016;
- Metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a;
- Calendarul mobilității personalului didactic;
- Graficul concursului pentru obținerea gradației de merit 2016; fișele de evaluare; calendarele
activităților educative 2010-2015.
Cu colegialitate,
Biroul Executiv
S.I.P. Hunedoara
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