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Stimați colegi,
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră principalele evenimente sindicale și/sau
profesionale din luna aprilie 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.
Plata diferențelor salariale și pentru colegii care nu beneficiază de sentințe judecătorești
Miercuri, 6 aprilie 2016, în plenul Camerei Deputaților, cameră decizională, a fost votat proiectul de Lege
privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada
octombrie 2008 - 13 mai 2011.
Prin aceasta se creează premisa ca acei colegi care, din variate motive, nu au sentințe judecătorești în
acest sens, vor beneficia și ei de drepturile salariale cuvenite pe respectiva perioadă.
Noul plan-cadru pentru învățământul gimnazial
Marți, 5 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanți ai Ministerului Educației și Institutului de
Științe ale Educației au prezentat noul plan-cadru pentru învățământul gimnazial, plan aplicabil începând cu anul
școlar 2017- 2018. Noutăți: reechilibrarea ponderii diferitelor ariilor curriculare; introducerea unei noi discipline
(Informatică și TIC); creșterea ponderii Curriculumului la decizia școlii (CDS): între 1-3 ore în clasele V-VII și între 14 ore în clasa a VIII-a; studierea sistematică a „noilor educații” în toți anii de gimnaziu, în cadrul disciplinei
Educație socială.
Documentele integrale prezentate în cadrul conferinței de presă pot fi descărcate de pe site.
Selecția în grupurile de lucru pentru elaborarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial
Urmare a aprobării planului-cadru pentru clasele V-VIII, MENCS a demarat procedura de selecție a
profesorilor interesați să participe în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru
disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.
Înscrierea potențialilor candidați se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie - 4 mai.
Evaluarea portofoliilor profesionale și a proiectelor inovative de programă școlară va avea loc în perioada 5-15
mai, iar componența grupurilor de lucru va fi anunțată pe data de 20 mai.
Proiect de lege care prevede protecție juridică pentru profesori
Șerban Nicolae (senator PSD) a inițiat un proiect de lege potrivit căruia profesorii din învățământul
preuniversitar ar urma să se bucure de protecție juridică, ar avea dreptul de a aplica sancțiuni dacă faptele
sesizate de aceștia se prezumă a fi reale, iar pedepsele pentru agresarea lor ar crește.
Proiect de lege privind pensia de serviciu pentru profesori
În data de 6 aprilie 2016, a fost adoptată de Camera Deputaților propunerea legislativă privind acordarea
unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar, potrivit căreia: „Personalul didactic
de predare, de conducere, de îndrumare și control, cu o vechime efectivă de cel puțin 30 de ani în învățământ,
beneficiază, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media
veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”.
Legea urmează a fi înaintată Senatului României, care este cameră decizională.
Dezbatere privind formarea inițială a profesorilor

Federația „Coaliția pentru Educație” organizează, pe 21 aprilie, o dezbatere publică privind modul de
pregătire al profesorilor. Tema dezbaterii: ”este suficient modulul psihopedagogic pentru a deveni profesor sau
este necesar un masterat didactic?”
Discuții pe tema salarizării
Miercuri, 6 aprilie 2016, a avut loc, la MMFPSPV (Ministerul Muncii) o întâlnire a reprezentanților
confederațiilor sindicale reprezentative cu d-na Claudia Ana Costea, ministrul muncii. S-au purtat discuții legate
de proiectul de ordonanță de urgență pe care Guvernul României dorea să o aprobe pentru eliminarea
inechităților salariale din sistemul bugetar.
Pe aceeași temă au avut loc discuții și marți, 12 aprilie 2016, în cadrul Consiliului National Tripartit pentru
Dialog Social. Acesta este format din reprezentanți ai Executivului, confederațiilor patronale și sindicale. La
încheierea ședinței, s-a anunțat că Ana Costea a decis retragerea proiectului Ordonanței de Urgență privind
salarizarea în sectorul bugetar, iar ministrul muncii și-a depus mandatul.
Ulterior, ca ministru al muncii a fost numit Dragoș Pîslaru, consilier de stat al premierului cu atribuții în
politicile economice și unul dintre cei ce și-a adus contribuția la proiectul de lege retras. Filozofia noului ministru
este cuprinsă pe scurt în una din primele lui declarații: „Lumea trebuie să înțeleagă și să nu își facă așteptări
pentru ce s-a discutat anii trecuți. Nimeni nu pierde, e un calcul mult mai realist. Va fi o reformă care va ținti pe cei
care sunt în cea mai mare nevoie, … Este parte a unui sistem care ține de reforma administrației publice și
încercăm să integrăm această lege într-o platforma bugetară pe care România să și-o permită”. Dragoș Pîslaru a
mai spus că e posibil ca săptămâna viitoare să fie o primă lectură în ședința de Guvern.
Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor…
A fost aprobat un nou REGULAMENT-CADRU de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor,
expedițiilor și a altor activități de timp liber. Acesta stabilește condițiile generale de organizare a acestui tip de
activități, obligațiilor tuturor celor implicați (cadru didactic, elevi, părinți) și documentația aferentă. Toate
aprobările sunt de competența directorului unității de învățământ cu excepția activităților organizate în timpul
orelor de curs, atunci când este necesară aprobarea inspectoratului școlar.
Toate detaliile urmează a fi postate pe site, la rubrica CONSULTAȚII JURIDICE. SIP Tour, agenția de turism
a sindicatului, va acorda asistență tuturor colegilor interesați în realizarea documentației.
Alte informații
Informații de la ședințele cu directorii și consiliul de administrație al ISJ sunt publicate periodic pe site.
Conferința anuală a CAR (IFN) SIP Hunedoara
Miercuri, 30 martie 2016, a avut loc în sala ”Spiru Haret” de la sediul ISJ Hunedoara, Conferința anuală a
CAR (IFN) SIP Hunedoara. Au participat 132 de delegați.
Conferința CAR (IFN) SIP Hunedoara a avut pe ordinea de zi următoarele: Raportul Comitetului de
supraveghere; Raportul financiar contabil; Raportul Comisiei de cenzori; Propunere de reducere a dobânzii pentru
membrii de sindicat; Dezbateri; Aprobări / hotărâri.
Toate materialele prezentate în cadrul Conferinței au fost inițial puse în dezbaterea membrilor CAR prin
postarea lor pe site, în articolele din data de 18 februarie și 22 martie.
În cadrul Conferinței s-au luat o serie de hotărâri, după cum urmează: aprobarea rapoartelor de activitate
și descărcarea de gestiune pentru anul 2015; trecerea pe cheltuieli a debitorilor (7) care au fost declarați
insolvabili de executorii judecătorești; trecerea la creditori a membrilor CAR care nu au mai cotizat o perioadă de
cel puțin un an; coborârea dobânzii la împrumuturi pentru membrii de sindicat la 4%.
Materialele prezentate în cadrul Conferinței pot fi descărcate de pe site.
Concursul de manuscrise „Magister” 2016 (ediția a III-a)
S.I.P Județul Hunedoara ”lansează” a III-a ediție a Concursului de manuscrise ”Magister”. Concursul se
adresează membrilor de sindicat S.I.P Județul Hunedoara și se desfășoară în cadrul a trei secțiuni.
Detalii pe site și în afișul manifestării.
Dorim tuturor membrilor de sindicat BUCURII, ”LUMINA”, SPERANȚE ÎMPLINITE, SĂRBĂTORI LINIȘTITE.
Biroul Executiv
SIP Hunedoara

