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Către grupele sindicale componente
În atenția liderului și membrilor de sindicat
Referitor la: informare mai
Stimați colegi,
Așa cum v-am obișnuit, vă prezentăm într-o formă sintetică principalele evenimente sindicale și/sau
profesionale din luna mai 2016. Informații mai ample sunt postate zilnic/săptămânal pe site-ul organizației. Cei
interesați le pot parcurge la adresa www.siphd.ro.
Proiectul OUG privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică, marți, 17 mai, proiectul de ordonanță de urgență privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.
Proiectul normativ are obiective îndrăznețe, dar corecte. După însă o primă lectură a Proiectului suntem
obligați să constatăm cu amărăciune că noua modalitate de salarizare propusă nu va face decât să crească
disfuncționalitățile în sistemul public, să adâncească inechitățile salariale și, evident, să trezească nemulțumiri.
Discuții privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Marți, 17 mai, la sediul Ministerului Muncii, și vineri, 20 mai, la Guvern, s-au purtat discuții între
reprezentanți ai Guvernului și cei ai confederațiilor sindicale referitor la proiectul Ordonanței de Urgență a
Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La întâlnirea de marți au participat doar
președinții confederațiilor sindicale, precum și cei ai federațiilor sindicale din sectorul bugetar. La discuțiile de
vineri participarea a fost mai ”generoasă”: primul-ministru Dacian Cioloș, viceprim-ministrul Vasile Dîncu,
ministrul Muncii Dragoș Pâslaru și ministrul educației Adrian Curaj. De partea cealaltă s-au aflat reprezentanții
organizațiilor sindicale din învățământ, cei ai organizațiilor elevilor și cei ai Federației Naționale a Părinților.
Discuțiile s-au axat în jurul proiectului de OUG privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Partea guvernamentală susține în continuare că bugetul actual nu permite majorări salariale, altele față de cele
promise prin proiect, iar în educație, noua grilă de salarizare s-ar putea aplica numai în anul 2017.
Partea sindicală a arătat că ”oamenii sunt sătui de promisiuni și așteaptă lucruri palpabile de anul acesta”.
O nouă rundă de discuții a avut loc marți, 24 mai. A fost prezentată o grilă de salarizare pentru
învățământ, dar salariile propuse sunt majorate doar la baza grilei, pentru celelalte categorii creșterile fiind
nesemnificative sau 0%.
Scrisoare adresată Premierului
Asociațiile reprezentative ale elevilor, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți și federațiile sindicale
reprezentative din educație au adresat o scrisoare Premierului Dacian Cioloș solicitând asigurarea finanțării
corespunzătoare a sistemului de învățământ. Textul scrisorii (atașat) a fost postat și pe site, facebook și transmis
pe e-mail tuturor liderilor grupelor sindicale.
Acțiuni de protest
Federațiile sindicale reprezentative din educație împreună cu asociațiile reprezentative ale elevilor și
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți au hotărât demararea unor acțiuni de protest comune, astfel:
- miercuri și vineri, 25 respectiv 27 mai 2016, sub deviza „ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE”, în toate
unitățile de învățământ, în pauza mare, tot personalul unității și toți elevii vor ieși în curte în semn de protest față
de subfinanțarea învățământului românesc, timp în care va suna continuu „clopoțelul”;
- în data de 1 Iunie 2016 – marș de protest în municipiul București.

Detalii organizatorice au fost postate pe site și transmise pe e-mail liderilor sindicali.
La marșul de protest organizat miercuri, 01 iunie 2016, la București, SIP Hunedoara va fi reprezentat de
100 de delegați din toate unitățile de învățământ din județ. Numărul de delegați/zone și alte detalii vor fi
transmise prin liderii sindicali de zonă la ședințele de miercuri, 25 mai.
Alte informații
Rezultatele inițiale ale concursului pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2016
A fost publicată lista nominală a candidaților și a punctajelor obținute la concursul pentru acordarea
gradației de merit – sesiunea 2016 (http://www.siphd.ro/index.php?ex=16&an=2016&st=2610). Rezultatele
finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 27.05.2016.
Decontarea navetei
La solicitarea mai multor colegi și având în vedere faptul că unele primării nu decontează sau decontează
cu mare întârziere naveta personalului didactic, pe ”prima pagină” a site-ului și la ”consultații juridice” au fost
(re)postate toate explicațiile necesare.
Sporul de doctorat
Toate informațiile privind acest spor, precum și modul de punere în plată au fost postate într-un articol
distinct pe ”prima pagină” a site-ului, dar și la ”consultații juridice”.
Plata diferențelor salariale pentru cei care nu au beneficiat de sentințe judecătorești
A fost publicată Legea privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul
de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, pentru cei care nu au beneficiat de sentințe judecătorești.
Conform acesteia, personalului didactic din învățământul de stat căruia nu i s-au acordat diferențele salariale,
indiferent din ce motiv și pe baza căror decizii, pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, i se plătesc aceste
drepturi. Plata se va face eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2017, în tranșe trimestriale egale.
Alte detalii pe prima pagină a site-ului.
Hotărâri ale Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara
Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Hunedoara întrunită în ședințele din data de 11 și 17 mai 2016 a luat o
serie de hotărâri în ceea ce privește: plata diferențelor salariale pentru cei care nu au beneficiat de hotărâri
judecătorești și ziua de 5 iunie, astfel:
- toate instituțiile și unitățile școlare din județul Hunedoara vor calcula până la data de 31.08.2016 diferențe
salariale cuvenite personalului didactic conform Legii 85/2016, iar până la data de 15.09.2016 se va elibera o fișă
individuală privind situația drepturilor salariale cuvenite în baza prevederilor legii menționate.
- ISJ Hunedoara și SIP Hunedoara au convenit să organizeze în data de miercuri, 8 iunie, o serie de manifestări
specifice dedicate Zilei învățătorului – Ziua națională a educatorului. Programul școlar se va desfășura în mod
normal.
O nouă campanie de procese
SIP Hunedoara se va adresa din nou instanțelor de judecată pentru a încerca să recupereze, sub forma
sumelor compensatorii, o serie de sporuri pierdute în perioada 2009-2014: sporul de conducere pentru contabilul
șef, sporul pentru condiții vătămătoare (sporul de ecran) și cel pentru condiții grele/nocive/penibile. Toate
detaliile despre aceste procese în materialele atașate, precum și pe site, la ”consultații juridice”.
Oferte turistice pentru sezonul estival
SIP Tour, agenția de turism a sindicatului a finalizat ”oferta” pentru sezonul 2016. Pe site, la rubrica
”turism” sunt postate ofertele pentru litoral (intern și extern), oferta balneară, montană, deltă, oferte speciale.
Prețurile afișate sunt prețuri de catalog. Pentru fiecare membru de sindicat interesat oferta se particularizează în
funcție de preferințe.
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