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Stimați colegi,
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale importante la
început de an școlar. Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt postate pe site-ul organizației. Cei
interesați le pot parcurge la adresa www.siphd.ro.
Noul ROFUIP
În Monitorul Oficial cu numărul 720 din data de 19 septembrie 2016 a fost publicat Regulamentul-cadru de
Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar.
În baza Regulamentului-cadru și a altor acte normative, inclusiv a contractelor colective de muncă
aplicabile, unitățile de învățământ își elaborează, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial,
propriul regulament de organizare și funcționare.
Noul ROFUIP poate fi consultat / descărcat de la rubrica: LEGISLAȚIE – LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2
Calcularea dobânzilor pentru diferențele salariale oct. 2008 – mai 2011
După cum se cunoaște, SIP Hunedoara a obținut în instanțele de judecată sentințe irevocabile în ceea ce
privește plata dobânzilor legale aferente diferențelor salariale sau sumelor compensatorii tranzitorii
corespunzătoare diferențelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, a Legii
330/2009, a Legii-cadru nr. 284/2010 și Legii nr. 285/2010, cuvenite membrilor de sindicat pentru perioada 1
octombrie 2008 – 12 mai 2011 conform sentințelor civile pronunțate de Tribunalul Hunedoara.
În prezent ne-am adresat unităților de învățământ și am solicitat punerea în executarea a sentințelor
menționate, respectiv: calcularea sumelor reprezentând dobânzi, începând de la data stabilită în dispozitivul
sentințelor judecătorești, cuprinderea acestor sume în bugetul unității de învățământ, la capitolul prevăzut de lege,
efectuarea demersurilor necesare pe lângă consiliul local pe raza căruia se află unitatea de învățământ pentru
obținerea sumelor menționate anterior, plata sumelor reprezentând dobânda legală aferentă drepturilor salariale
mai sus menționate.
Pentru a veni în ajutorul unităților de învățământ, S.I.P. Județul Hunedoara, cu sprijinul I.S.J. Hunedoara, a
organizat o ședință de lucru în cadrul căreia au fost prezentate informațiile relevante în acest sens, inclusiv prin
punerea la dispoziție a unei modalități electronice de calcul a drepturilor cuvenite.
La rubrica CONSULTAȚII JURIDICE au fost postate o serie de materiale referitor la: temeiul legal privind
modul de calcul al dobânzii legale; scrisoare a BNR privind dobânda de referință; foaie de calcul (program
calcul); prezentare sintetică a procedurii de lucru.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
A fost publicat O MENCS nr. 5080/31.08.2016 privind Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.
Documentul reglementează condițiile de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile
de învățământ preuniversitar, organizarea și desfășurarea propriu-zisă a concursului, respectiv numirea și
eliberarea din funcție a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar.
Concursul are două componente: una națională și una locală. Prima componentă presupune susținerea
unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Ulterior, la nivelul comisiilor județene și cu monitorizarea
observatorilor desemnați de minister, candidații vor susține alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul
comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute
de metodologie și pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un
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interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către
candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute,
conform criteriilor și punctajelor din metodologie.
Pentru a veni în sprijinul colegilor care intenționează să participe la concursul menționat, la rubrica
LEGISLAȚIE – LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 - Ocuparea funcțiilor de conducere au fost postate mai multe materiale
care pot fi utile celor interesați.
”Săptămâna educației”
Așa cum se obișnuiește deja în fiecare an, membrii de sindicat din județul Hunedoara celebrează și în acest
an ziua de 5 octombrie - Ziua Mondială a Educației, prin organizarea unei serii de manifestări derulate sub genericul
„Săptămâna Educației” (3 octombrie - 7octombrie 2016).
Simpozionul județean „Învățământul românesc între tradiție și modernism”, tema celei de a VI-a ediții
fiind „Ce (mai) este educația?”. Spre diferență de celelalte ediții, cea din acest an se desfășoară doar în mediul
virtual, în perioada 3-7 octombrie 2016.
Participarea este deschisă tuturor membrilor de sindicat. Se pot prezenta referate, articole, publicații etc.
al căror conținut se încadrează în tematica simpozionului și în condițiile de redactare precizate.
Înscrierea la lucrările simpozionului se va face prin trimiterea unei lucrări/rezumat al unei lucrări pe adresa
de e-mail dedicată, siphd.simpozion@gmail.com, până la data de 7 octombrie 2016.
Participanții la lucrările simpozionului vor primi diplome de participare. Lucrările care se încadrează în
tematica precizată și care, prin sondaj, trec de verificările privind autenticitatea, vor fi publicate într-un volum
colectiv, cu cod ISSN.
Salonul Județean „ProfArt”, a III-a ediție, tema acestui an fiind „Viitor”.
Înscrierea, cu maxim 3 lucrări, în tehnici și dimensiuni la alegerea creatorului, se va realiza prin depunerea
lucrărilor la sediul I.S.J. Hunedoara – Adriana Emilia Popa – Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, în perioada 1 - 30
septembrie 2016. Vernisajul Salonului Județean „ProfArt”, sub patronajul S.I.P. Județul Hunedoara, se va realiza în
cadrul manifestărilor „Săptămâna educației”, în data de 6 octombrie 2016.
Concursul de manuscrise „Magister”, a III-a ediție, se desfășoară în cadrul a trei secțiuni: manuscrise cu
tematică educațională (manuale, auxiliare didactice, metodică, pedagogie etc.); literatură de specialitate (cercetare
științifică, tratate, studii etc.); literatură (proză, poezie). Concursul se finalizează prin publicarea, în cadrul fiecărei
secțiuni, a unei lucrări inedite. Lansarea acestora se va face în cadrul manifestărilor „Săptămâna educației”
organizate de SIP Județul Hunedoara, în data de 6 octombrie.
Manifestări specifice – 5 octombrie
Fideli tradiției, în cadrul tuturor organizațiilor sindicale din învățământul hunedorean, sub coordonarea
S.I.P. Județul Hunedoara, ziua de 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației, în conformitate și cu legislația în vigoare,
va fi celebrată prin manifestări specifice. În acest scop a fost asigurat un buget fiecărei organizații sindicale,
cheltuirea întregului buget fiind imperativ a fi realizată doar pentru acest scop.
Ședința festivă comună, S.I.P. Județul Hunedoara – I.S.J. Hunedoara
În data de 6 octombrie 2016, în intervalul 11.00-13.00, la sediul I.S.J. Hunedoara, în sala „Spiru Haret” se
va desfășura ședința festivă dedicată zilei de 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației. La această ședință,
organizată în comun de S.I.P. Județul Hunedoara și I.S.J. Hunedoara, vor fi invitați să participe directorii și directorii
adjuncți ai unităților de învățământ, liderii de sindicat ai tuturor organizațiilor sindicale, precum și o serie de
reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate de la nivelul județului Hunedoara.
„Cupa Educatorului”
„Săptămâna Educației” se va finaliza vineri, 7 octombrie, începând cu orele 12.00, la Hunedoara, prin
derularea activităților sportive, fotbal și gimnastică, din cadrul „Cupei Educatorului”. Precum în anii precedenți,
desfășurarea competițiilor se va realiza în cadrul complexului sportiv „EuroSportCenter”, festivitatea de decernare
a cupelor și diplomelor de participare urmând a avea loc la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara.
Cu colegialitate,
Biroul Executiv
S.I.P. Hunedoara
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