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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 în data de 17 mai proiectul de ordonanță de urgență
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Proiectul normativ avea obiective
îndrăznețe, însă, după o primă lectură, am fost obligați să constatăm cu amărăciune că există o diferență mare
între cele declarate de inițiator (Guvernul) și realitatea ”descrisă” de actul normativ. Noua modalitate de
salarizare propusă nu va face decât să crească disfuncționalitățile în sistemul public, să adâncească inechitățile
salariale și, evident, să trezească nemulțumiri.
1. În forma inițială se propunea pentru educație creșterea salariilor, în medie, cu 10% de la 01.08.2017.
2. Marți, 17 mai, la sediul Ministerului Muncii, și vineri, 20 mai, la Guvern, s-au purtat primele discuții
între reprezentanți ai Guvernului și cei ai confederațiilor sindicale referitor la proiectul menționat. La întâlnirea de
marți au participat 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 ai părinților.
Partea guvernamentală a susținut 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”.
3. Noi discuții s-au purtat în 24 și 28 mai. Ministrul muncii a avansat alte propuneri, respectiv o creștere a
salariilor, în medie, cu 5%, de la 1 ianuarie 2017, iar diferența până la 10 % urmând a fi acordată de la 01.08. 2017.
Reprezentanții sindicatelor din educație au cerut ca Ordonanța să se aplice nediscriminatoriu de la 01.08.2016, cel
târziu 01.01.2017. O aplicare diferențiată în sănătate față de învățământ este de neacceptat.
4. Luni, 30 mai, discuțiile au continuat la MMFPSPV. Ministrul muncii a propus o nouă variantă de creșteri
salariale: 5 % creștere medie salarială începând cu 1 august 2016, reprezentând corecții; 5% creștere medie de la
1 decembrie 2017; premiul de performanță de 2%, din 01.01.2018. Această variantă a fost însă condiționată,
voalat, de amânarea mitingului din data de 01 iunie, acțiune ce putea fi considerată, ”de unii”, cu caracter
electoral. S-a apreciat însă că, dacă emiterea unei ordonanțe (de urgență) în săptămâna premergătoare alegerilor
locale nu are un caracter electoral, dacă negocierile se poartă într-adevăr cu un guvern de tehnocrați (neafiliați
politic), atunci nici protestului nostru nu i se puteau oferi nuanțe politice.
5. Ulterior mitingului de protest din 01 iunie, a fost avansată o nouă propunere/grilă pentru învățământ,
ușor îmbunătățită. Câteva date tehnice:
- grila cuprinde salarii de bază; salariile de bază stabilite includ și sporul de vechime în muncă;
- la salariile de bază se acordă, după caz, următoarele sporuri/indemnizații: a) indemnizație pentru învățământul
special; b) gradație de merit; c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru
învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar; d) se adaugă sumele compensatorii
cu caracter tranzitoriu în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016;
- în situația în care salariul brut este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016, se va acorda 50% din creșterea
rezultată începând cu luna august 2016 și 100% începând cu luna decembrie 2017;

- în situația în care salariile determinate conform OUG sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii
iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016;
- nu există creșteri salariale pentru cei care nu și-au completat studiile sau care nu și-au susținut gradele didactice.
Forma actuală a actului normativ este cea mai bună de la începerea negocierilor, dar este departe de
așteptările noastre și nevoile reale din sistemul de învățământ.
Acțiuni de protest
În condițiile în care propunerile avansate de Ministerul Muncii privind creșterile salariale din sistemul
educațional au fost nesemnificative, federațiile sindicale din educație au demarat o serie de acțiuni de protest
împreună cu Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți.
Miercuri și vineri, 25 respectiv 27 mai 2016, sub deviza „ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE”, în unitățile de
învățământ, personalul și elevii au ieșit în curte în semn de protest față de subfinanțarea învățământului.
Miercuri, 01 iunie, la București a avut loc un miting și un marș de protest la care au participat aproximativ
15.000 profesori din toată țara. Pe durata mitingului o delegație a depus memorii la registratura Guvernului și la
Președinție. Județul Hunedoara a participat la acțiunile de protest cu o delegație formată din 95 persoane.
Alte informații
Gradația de merit 2016 – rezultate finale
În cadrul ședinței C.A. al ISJ Hunedoara din 27.05.2016, au fost validate rezultatelor finale ale concursului
pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2016. La concursul din acest an au participat 249 persoane,
personal didactic de predare și personal didactic auxiliar. În conformitate cu prevederile legale au fost acordate
un număr de 171 gradații de merit. În perioada 30-31 mai listele vor fi înaintate Ministerului Educației, iar până la
11 august se va emite ordinul privind personalul care va beneficia începând cu 01.09.2016 de gradație de merit.
Plata diferențelor salariale pentru cei care nu au beneficiat de sentințe judecătorești
După cum este cunoscut, 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. De asemenea, a fost elaborat și proiectul normelor metodologice de aplicare. Vom
reveni cu amănunte (proceduri, cerere tip etc.).
Conform Hotărârii Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara (atașată) toate unitățile școlare din
județul Hunedoara vor calcula până la data de 31.08.2016 diferențe salariale, iar până la data de 15.09.2016 se va
elibera o fișă individuală celor îndreptățiți privind situația drepturilor salariale cuvenite.
SIP Tour - oferte turistice pentru sezonul estival
SIP Tour, agenția de turism a sindicatului a finalizat și publicat ”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.
CAR (IFN) SIP Hunedoara
Câteva date sintetice: 2298 membri; 380 împrumuturi acordate în anul 2016 în sumă totală de 3.047.800
lei; dobândă la împrumuturi 4,00%; împrumut maxim/persoană 15.000 lei; perioada de acordare 1-3 ani;
reținerile se fac direct pe statul de plată; perioada de așteptare pentru acordarea împrumutului 1-30 zile.
Recensământul membrilor de sindicat
În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, în această perioadă se desfășoară
recensământul membrilor de sindicat. Până la 01.07.2016 se vor completa și preda adeverințele tip (atașate).
5 iunie – Ziua Națională a Educatorilor
”Calendarul” acestui an ne-a încurcat puțin intențiile de a negocia și a obține o zi metodică pentru data de
5 iunie. Din acest motiv, în acest an, ne-am rezumat la a puncta importanța acestei zile în cadrul unor manifestări
desfășurate la Teatrul de Artă din Deva în data de 8 iunie, în prezența tuturor directorilor și liderilor sindicali din
unitățile de învățământ.
La mulți ani stimați colegi! Să avem parte, împreună, de sănătate, împliniri pe plan profesional și personal.
Biroul Executiv
SIP Hunedoara

