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Către grupele sindicale componente
În atenția liderului și membrilor de sindicat
Ref. informare martie
Stimați colegi,
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră principalele evenimente sindicale și/sau profesionale
din luna martie 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.
Semnalarea unor probleme nerezolvate în învățământ
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a supus atenției Ministerului Educației, în ultimul an (și
nu numai), o serie de probleme cu care se confruntă personalul din învățământul preuniversitar, solicitând
intervenția ministerului în rezolvarea acestora și propunând inclusiv soluții în acest sens. Dacă unora dintre
sesizările noastre li s-a dat curs, soluționarea altor probleme trenează în mod nejustificat, fiind prejudiciați
salariații din sistemul de învățământ preuniversitar.
Prin două adrese transmise Premierului și Ministrului Educației s-a încercat o prezentare sintetică a
problemelor nerezolvate, solicitându-se o întâlnire cu Premierul Cioloș, dar și convocarea comisiilor paritare și de
dialog social de la nivelul MENCS.
Detalii pe site, la rubrica ”important”.
Rezultate slabe la simularea bacalaureatului
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a dat publicității rezultatele obținute de elevii
claselor a XI-a și a XII-a participanți la simularea națională a examenului de Bacalaureat 2016. Rezultatele sunt
aproximativ la același nivel cu cel al ratei de promovare de anul trecut.
Ministerul a stabilit ca rezultatele acestor simulări să fie analizate la nivelul fiecărei școli, prin discuții
individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei și ședințe cu părinții. În urma analizei rezultatelor la simulare,
inspectoratele școlare vor lua măsuri de monitorizare și control, dar și de remediere a problemelor, acolo unde
acest lucru se impune.
Toate statisticile sunt publicate pe site, în cadrul a două articole postate la rubrica ”important”.
Planurile cadru pentru clasele V-VIII
Vineri, 18 martie, a avut loc la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ședința Comisiei de
validare a proiectelor de planuri-cadru pentru învățământul secundar. Discuțiile s-au purtat în jurul celor două
variante de planuri-cadru propuse de către reprezentanții Institutului de Științe ale Educației, variante rezultate în
urma dezbaterilor publice de până acum.
Majoritatea opțiunilor au fost pentru varianta I, apreciindu-se că varianta II poate deveni neaplicabilă,
având în vedere faptul că sistemul este nepregătit pentru o flexibilizare a planului-cadru la nivel gimnazial, atât
din punctul de vedere al resursei umane, cât și din punctul de vedere al resurselor materiale și financiare. Comisia
de Validare urmează să se întrunească din nou în vederea luării unei decizii finale.
În ceea ce privește județul Hunedoara, un sondaj efectuat de organizația noastră a relevat faptul că
aproximativ 2/3 din opțiunile exprimate de grupele sindicale sunt pentru varianta I.
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Învățământul particular și confesional finanțate și de la bugetul de stat !!!
În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea de Guvern prin care statul va asigura finanțarea de bază de
la bugetul de stat pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și
confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și
confesional. Costul standard per elev/preșcolar va fi identic cu cel din învățământul preuniversitar de stat.
O decizie cel puțin ciudată, având în vedere faptul că Statul Român nu asigură sumele legale și suficiente
pentru finanțarea învățământului de stat, dar începând din acest an se vor asigura sume de bani calculate pe baza
costului standard/ elev/preșcolar și pentru învățământul privat și confesional.
Pentru alte detalii puteți accesa actul normativ publicat la rubrica: LEGISLAȚIE – LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT
2 - Finanțarea învățământului
Noutăți pe site-ul organizației (Hotărâri CA al ISJ)
Începând din această lună (martie) pe site-ul SIP Hunedoara, în cadrul rubricii DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD,
a fost creată o nouă subrubrică în care vor fi postate hotărârile luate în cadrul ședințelor Consiliului de
administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. La această rubrică au fost deja postate hotărârile
luate în cele cinci ședințe care au avut loc până acum.
Compartimentul juridic
Activități curente: se finalizează instrumentarea dosarelor în speța ”dobânzi sume compensatorii 2011”;
se instrumentează dosarele pensionarilor în aceeași speță.
Alte spețe pe rolul instanțelor: prime de instalare, decontarea cheltuielilor de transport, plata orelor
suplimentare la învățători, plata cheltuielilor cu perfecționarea.
Alte activități: consultanță juridică pe diferite teme acordată unităților de învățământ, emiterea unor
puncte de vedere juridice la solicitarea membrilor.
Compartimentul secretariat-administrativ
S-a finalizat inventarierea patrimoniului. În prezent se realizează arhivarea documentelor din anul 2015.
Alte activități curente: primirea și înregistrarea corespondenței; redactarea și expedierea corespondenței;
evidența actelor; repartizarea pe dosare și urmărirea soluționării în termen; primirea și transmiterea de
comunicări telefonice; asigurarea fluxului informațional între diferitele compartimente.
De la începutul anului au fost prelucrate aproximativ 1550 documente.
Compartimentul contabilitate
S-a finalizat inventarierea patrimoniului.
Activități curente: evidența contabilă a celor trei entități (SIP, CAR, SIP Tour); finalizarea situațiilor
financiare anuale 2015 și transmiterea acestora la organele competente; finalizarea documentelor (rapoartelor)
contabile pentru Conferința CAR; pregătirea documentelor pentru Comisia de cenzori a SIP.
CAR (IFN) SIP Hunedoara are în această săptămână Conferința anuală în cadrul căreia va fi analizată
activitatea desfășurată în anul 2015.
Câteva date sintetice: 2499 membri; 880 împrumuturi acordate în anul 2015 în sumă totală de 6.690.117
lei; dobânzi la împrumuturi 4,23-4,50%; împrumut maxim/persoană 15.000 lei; reținerile se fac direct pe statul de
plată; fondul social al membrilor 4.904.621 lei; rezerva statutară 2.360.872 lei.
Propunere ce va fi discutată în cadrul Conferinței: reducerea dobânzii la împrumuturi la 4,00 %.
SIP TOUR Hunedoara, agenția de turism a sindicatului a încheiat anul 2015 cu un profit de aproximativ
9.000 lei. Reamintim că agenția a fost creată pentru a oferi servicii suplimentare, iar profitul trebuie evaluat mai
ales prin prisma satisfacției membrilor de sindicat.
Activități curente: au fost realizate ofertele pentru anul 2016; se finalizează ofertele speciale; se
contractează excursii pentru ”săptămâna altfel”.
Detalii privind funcționarea CAR și SIP Tour sunt postate pe site-ul nostru, www.siphd.ro, la rubrica CAR,
respectiv TURISM, iar datele economice au fost postate la rubrica DESPRE NOI – SITUAȚII FINANCIARE.
Cu colegialitate,
Biroul Executiv
S.I.P. Hunedoara
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