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Către grupele sindicale componente
În atenția liderului și membrilor de sindicat
Referitor la: informare iunie (2)

Stimați colegi,
Așa cum v-am obișnuit, vă prezentăm într-o formă sintetică principalele evenimente sindicale și/sau
profesionale din luna iunie 2016. Informații mai ample sunt postate zilnic/săptămânal pe site-ul organizației. Cei
interesați le pot parcurge la adresa www.siphd.ro.
Regulamentul privind actele de studii și documentele școlare
A fost publicat Ordinul MENCS pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al
documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar.
Regulamentul definește actele de studii din sistemul național de învățământ preuniversitar ca documente
oficiale de stat, cu regim special, care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învățământ, cu sau fără
examen de absolvire/finalizare.
Sunt prezentate actele de studii care se emit în sistemul național de învățământ preuniversitar, începând
cu anul școlar 2015-2016, precum și documentele școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar..
Regulamentul cuprinde informații referitoare la:
conținutul și formatul actelor de studii și al documentelor școlare;
gestiunea actelor de studii și a documentelor școlare;
întocmirea, completarea, eliberarea și arhivarea actelor de studii;
întocmirea, completarea, eliberarea și arhivarea documentele școlare;
întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii;
reconstituirea situației școlare;
anularea și/sau modificarea actelor de studii și documentelor școlare;
alte dispoziții.
Alte detalii pe site, la rubrica: LEGISLAȚIE – LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2
Constituirea comisiilor naționale de specialitate
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar și universitar în vederea constituirii comisiilor naționale de specialitate (C.N.S.) pe
discipline/domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ.
Pentru constituirea comisiilor, M.E.N.C.S. a lansat Apelul pentru selecția cadrelor didactice în comisiile
naționale de specialitate care poate fi consultat la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/24531.
Selecția se va desfășura în perioada 16 iunie - 31 august și vizează stabilirea următoarei structuri pentru
toate cele 64 de comisii naționale: președinte (obligatoriu cadru didactic universitar) și un număr de 5 - 21
membri (cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar și universitar).
Cadrele didactice selectate vor desfășura, în cadrul C.N.S., activități corespunzătoare atribuțiilor
prevăzute în art. 7 al Ordinului MEN nr. 4774/2014:
a)analizează proiectele programelor școlare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului
național obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ;

b)analizează proiectele programelor școlare pentru disciplinele/module de pregătire opționale (CDȘ) ofertate la
nivel național și proiectele programelor pe domenii ale activității extrașcolare din cercurile care funcționează în
palatele și cluburile copiilor, la nivel național, în vederea acordării avizului consultativ;
c)avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar;
d)avizează proiectele programelor pentru examenele naționale;
e)avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în
învățământul preuniversitar;
f)avizează proiectele programelor pentru obținerea definitivării în învățământ și proiectele programelor de
perfecționare pentru obținerea gradelor didactice;
g)elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaționale care se derulează în
învățământul preuniversitar;
h)elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau al domeniului de pregătire/activității
educative/nivelului de învățământ, după caz, pe care le înaintează conducerii MEN și altor instituții cu atribuții în
domeniul elaborării curriculumului.
Alte detalii pe site, la rubrica: LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 - Alte regulamente de organizare și funcționare.
Ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul MENCS
Joi, 23 iunie 2016, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice.
Pe a cărei ordine de zi s-au aflat următoarele proiecte de acte administrative cu caracter normativ:
1. Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea
națională a absolvenților clasei a VIII-a, pentru examenul național de bacalaureat și pentru examenele de
absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului
2016;
2. Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea și
desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional
de stat cu durata de 3 ani, pentru anul 2016-2017;
3. Ordin privind aprobarea normelor de plată a comisiilor desemnate pentru examenul național de
definitivare în învățământ, sesiunea 2016;
4. Ordin privind aprobarea normelor de plată a comisiilor de examen pentru concursul național de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2016.
Domnul președinte Marius Ovidiu Nistor a prezentat propunerile și observațiile Federației Sindicatelor din
Educație „SPIRU HARET” (între care menționăm: majorarea sumelor; remunerarea tuturor persoanelor implicate
în derularea concursurilor/examenelor; plata remunerațiilor în termen de 30 de zile și sancționarea persoanelor
vinovate de neplată; decontarea cheltuielilor de transport și cazare + diurnă; reformularea anumitor texte pentru
corectitudinea reglementării), formulate inclusiv în raport de mesajele primite din teritoriu.
O parte dintre propunerile federației noastre au fost acceptate, altele nu.
Proiectele menționate la pct. 1-3, conținând indemnizațiile majorate cu 20% față de cele anterioare, sunt
postate pe site la rubrica ÎN ACTUALITATE cu precizarea că toate textele urmează să fie modificate/completate
conform celor convenite în cadrul discuțiilor.
Structura anului școlar 2016-2017 - proiect
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică Proiectul ordinului prin care se va stabili structura anului
școlar 2016-2017. Conform proiectului, anul școlar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe
data de 31 august 2017 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 – 03 februarie 2017
Cursuri – luni, 12 septembrie 2016 – 16 decembrie 2016
15 septembrie 2016 – zi dedicată festivităților pentru deschiderea anului școlar 2016-2017
În perioada 29 octombrie – 06 noiembrie 2016, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul
preșcolar sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 17 decembrie 2016 – duminică, 08 ianuarie 2017
Cursuri – luni, 09 ianuarie 2017 – vineri, 03 februarie 2017
Vacanța inter semestrială – sâmbătă, 04 februarie 2017 – duminică, 12 februarie 2017
Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 – 23 iunie 2017
Cursuri – luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017
Vacanța de primăvară – miercuri, 19 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017

Cursuri – marți, 02 mai 2017 – vineri, 23 iunie 2017
Vacanța de vară – sâmbătă, 24 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017
Programul național ”Școala altfel” se organizează după o metodologie elaborată de Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice și se aprobă prin ordin de ministru. Programul național ”Școala altfel” este
structurat după cum urmează:
a) Perioada 12 septembrie 2016 – 14 septembrie 2016, destinată acomodării elevilor și profesorilor cu programul
școlar și cu procesul de predare-învățare;
b) O perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în
intervalele următoare:
pentru învățământul preșcolar și primar:
21 noiembrie 2016 – 02 decembrie 2016
27 februarie 2017 – 31 martie 2017
15 mai 2017 – 09 iunie 2017
pentru învățământul gimnazial și liceal:
17 octombrie 2016 – 02 decembrie 2016
27 februarie 2017 – 31 martie 2017
15 mai 2017 – 09 iunie 2017
c) Intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.
Conferința Națională privind învățământul dual
După cum este cunoscut, MENCȘ a demarat dezbaterea publică a documentelor aferente lansării unui
nou concept pentru extinderea învățământului profesional și liceal tehnic, învățământul dual.
Marți, 21 iunie 2016, la Biblioteca Națională din București a fost organizată Conferința Națională dedicată
acestui subiect, scopul acesteia fiind de a decela primele concluzii menite să fundamenteze viitoarele politici
publice.
Pentru o imagine completă a întregului demers inițiat de către MENCȘ și CNDIPT pe site au fost postate o
serie de materiale/documente : documente inițiale (document concept, rezultatele consultării publice, sinteza
consultărilor publice); documentele Conferinței (agenda Conferinței, prezentare generală a evenimentului,
minuta atelier 1, 2, 3, 4).
Este recomandată o analiză atentă a informațiilor transmise pe această cale întrucât noul concept poate fi
benefic pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din România, dar conține și unele capcane care
trebuie evitate.
Așteptăm punctele de vedere ale celor interesați pe adresa de e-mail: sip@siphd.ro
Ministrul Comunicațiilor: "Profesorii își bat joc de meseria lor și spun că au salarii mici. Domnule, mergi
acasă, dă-ți demisia!"
"Eu văd părinții la școală. Eu sunt părinte. Jumătate dintre ei nu se interesează, nu cer calitate
profesorului. Profesorii au salarii mici. Nici în partea cealaltă nu se cere calitate. Unii profesori pur și simplu își bat
joc de meseria lor și spun că au salarii mici. Domnule, mergi acasă, dă-ți demisia. Dar nu să îți bați joc de viitorul
copilului. Justificarea că "am salariu mic" e o imbecilitate. Am salariu mic, îmi dau demisia, mă apuc de altă muncă
dacă nu îmi place meseria asta. Vorbele mele poate sunt brutale. Dacă fiecare părinte ar plăti 100 de lei pe lună,
nu mult, ceva simbolic, dar să simtă că nu e gratis... Mentalitatea comunistă a fost așa: să primesc gratis educație.
Atunci nu cer în partea cealaltă la ghișeu calitate. Să primesc gratis curent, de exemplu. Nu m-ar deranja foarte
mult că s-ar opri curentul la ora 12,00. După părerea mea, orice serviciu trebuie plătit într-o formă sau alta. Pentru
foarte mulți părinți dacă ar simți că în fiecare lună dau ceva, o sumă, ar conștientiza că nimic nu e gratis. La noi, în
mentalul colectiv, a intrat prea adânc gratuitatea. Atunci nimeni nu mai înțelege cum funcționează statul de fapt.
Ar trebui făcute seminarii despre funcționarea statului. Atunci nu ar mai veni cu cereri care sunt de neîmplinit sau
de nerezolvat. Spunem tot timpul "să se dea". Nu avem în partea cealaltă "de unde". Părerea mea este că e o
reminiscență a celor 50 de ani de comunism".
Scrisoare deschisă domnului Dacian Cioloș, Prim-Ministru al României
”Domnule Prim-ministru,
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET" vă solicită demiterea de urgență a ministrului
Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Marius–Raul Bostan, pentru declarațiile făcute astăzi (marți,
28 iunie, n.n.) prin care i-a jignit pe oamenii de la catedră. Considerăm că este inadmisibil ca un ministru să arunce
cu noroi în cadrele didactice, care și-au dedicat viața educării a mii de copii.

Domnule prim-ministru, în condițiile în care nu veți lua de urgență măsurile care se impun împotriva
ministrului Bostan, considerăm că Guvernul își asumă declarațiile făcute astăzi de către acesta și vom cere
intervenția Parlamentului pentru inițierea unei moțiuni. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa
la nicio formă de dialog social cu membrii actualului Executiv, atâta timp cât domnul Bostan nu este demis, și de a
pregăti și alte forme de protest. Președinte, Prof. Marius Ovidiu NISTOR”
Pensia de serviciu
În cursul zilei de marți, 28 iunie, în Senatul României (în calitate de cameră decizională) a fost
dezbătută Legea privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar
(referitoare la pensia de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de
activitate înainte de data pensionării).
Legea a fost aprobata de senatorii prezenți, dar nu a fost întrunit cvorumul de ședință necesar pentru
aprobarea unei legi organice, o parte dintre senatori lipsind din sală.
În aceste condiții, legea va fi repusă din nou pe ordinea de zi pentru vot final, la 01.09.2016, când se va
vota fără a mai fi din nou discutat textul legii.
Noutăți pe site
O serie de rubrici ale site-ului S.I.P. Județul Hunedoara au fost completate/actualizate în această perioadă.
Astfel, au fost postate noi materiale la rubricile:
”DOCUMENTE ISJ - Hotărâri ale Consiliului de administrație” – au fost postate hotărârile luate în acest organism
de conducere în luna iunie.
”INFORMAȚII UTILE - Materiale prezentate în ședințe sau conferințe” - au fost postate materialele care au fost
prezentate în cadrul ședinței Consiliului Liderilor SIP Hunedoara din data de 08 iunie.
”INFORMAȚII UTILE – Program social” – rubrică nou creată care cuprinde informații despre modalitatea de
acordare a ajutoarelor materiale/sociale.
”BULETIN INFORMATIV / INFORMĂRI” - au fost postate informările aferente lunilor mai și iunie.
”LEGISLAȚIE – Legislație salarizare” – a fost postată OUG nr. 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.
”CONSULTAȚII JURIDICE”- au fost postate explicațiile privind noua campanie de procese ce vor fi declanșate de SIP
Hunedoara în această perioadă.
”GALERIA FOTO” – a fost postat albumul foto de la mitingul de protest organizat la București în data de 01 iunie, și
albumul foto de la manifestarea omagială dedicată Zilei Naționale a Educației.
”GALERIA VIDEO” – a fost postat un material cu imagini de la mitingul de protest organizat la București în data de
01 iunie a.c., ”Împreună pentru educație”.

Biroul Executiv
SIP Hunedoara

