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Stimați colegi,
În cele ce urmează, supunem atenției dumneavoastră evenimente sindicale și/sau profesionale mai importante
ce s-au derulat în luna octombrie. Alte informații de natură profesională și/sau sindicală sunt postate pe site-ul
organizației. Cei interesați le pot parcurge la adresa www.siphd.ro.
Negocieri pentru modificarea normelor metodologice privind salarizarea
Pe parcursul lunii octombrie au avut loc mai multe runde de negocieri la Ministerul Muncii și Ministerul
Educației cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.
Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au prezentat și susținut o serie de
propuneri de modificare, propuneri prezentate în detaliu în mai multe articole postate pe site-ul organizației.
De asemenea, s-a subliniat de fiecare dată obligativitatea respectării principiilor care au stat la baza
negocierilor, cel mai important fiind acela că niciun salariu nu trebuie să scadă sub nivelul celui din iulie 2016.
Amănunte pe prima pagină a site-ului organizației.
Întâlnire la Ministerul Educației – plata dobânzilor pentru diferențele salariale
Urmare a mai multor demersuri ale Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, marți, 18 octombrie,
la sediul Ministerului Educației a avut loc o întâlnire având ca temă punerea în executare a sentințelor judecătorești
privind dobânzile legale cuvenite drept urmare a plății eșalonate a diferențelor salariale. Față de faptul că direcția
de specialitate din Ministerul Educației își declină în continuare competența de soluționare a problemei, s-a
solicitat: crearea unui program de calcul, aplicabil în mod unitar, la nivel național, similar Edusal; o întâlnire cu
reprezentanții MENCS, MDRAP, MFP și Curții de Conturi, în cadrul căreia să se stabilească de comun acord
modalitatea de calcul, responsabilitățile privind executarea hotărârilor judecătorești și sursele de finanțare.
Am fost informați ulterior că întâlnirea solicitată a fost programată pentru miercuri, 26 octombrie 2016,
după ședința de Guvern.
Calcularea dobânzilor pentru diferențele salariale 2009, 2010, 2011
În același context, SIP Hunedoara s-a adresat unităților de învățământ din județ și a solicitat punerea în
executare a sentințelor irevocabile în ceea ce privește plata dobânzilor legale menționate mai sus, 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.
Pe site-ul organizației, 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.
Metodologia privind examenul național de definitivare în învățământ - noutăți
Ministerul Educației a publicat metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de
definitivare în învățământ (sesiunea 2017), respectiv calendarul acestui examen, aprobate prin ordinele de ministru
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nr. 5.087/2016 și 5.223/2016. Principalele noutăți sunt prezentate în detaliu pe site (la rubrica IMPORTANT sau
urmărind link-ul: http://www.siphd.ro/index.php?ex=16&an=2016&st=2708, în acest material menționând doar o
serie de aspecte generale:
- condiții participare: vechimea de predare (2 ani) și calificativul ”Bine” sau ”Foarte bine”;
- concursul poate fi structurat în două etape: I. etapa eliminatorie și II. proba scrisă;
I. etapa eliminatorie constă din:
a) două inspecții de specialitate la clasă; nota minimă de promovare a inspecțiilor la clasă este 7;
b) evaluarea portofoliului profesional personal; acesta cuprinde curriculum-ul vitae, autoevaluarea portofoliului
profesional, scrisoare de intenție, un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente-suport: planificări
(anuale, semestriale și pe unități de învățare), minimum 10 proiecte didactice (pentru tipuri de lecții diferite),
instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului
și resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei;
II. proba scrisă cuprinde două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%)
iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.
Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8 (opt), dar spre deosebire de sesiunile anterioare
în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecțiile de specialitate, nota
acordată pentru portofoliul profesional personal și nota la proba scrisă.
Pentru alte informații puteți consulta/descărca Metodologia și Calendarul de pe site, de la rubrica:
LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 - Definitivat / perfecționare / formare continuă.
Proiecte de metodologii pentru anul 2017 puse în dezbatere publică
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o serie de proiecte de metodologii importante pentru anul
2017: mobilitate, gradație de merit, fundamentarea cifrei de școlarizare.
Proiectele menționate pot fi consultate / descărcate de pe site-ul organizației.
Avem rugămintea de a ne comunica propunerile și observațiile dumneavoastră în timp util.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere
Miercuri, 12 octombrie, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor
vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara, iar în
perioada 17-21 octombrie s-au desfășurat ultimele două probe din cadrul concursului menționat.
Probele concursului au fost următoarele:
- proba scrisă, constând în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă în cadrul căreia se evaluează în
proporție de 50% aptitudinile cognitive și în proporție de 50% competențele manageriale ale candidaților;
- analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului, prin acordarea
de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 3 la Metodologie;
- interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea ofertei
manageriale și a unui plan operațional pentru un an.
Punctajele obținute de candidați sunt prezentate în materialele postate pe site la rubrica IMPORTANT.
Manifest „Educația 2018“
Anul acesta aniversăm 50 de ani de la adoptarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/ILO privind statutul
cadrelor didactice. Mesajul ales pentru acest an de UNESCO – „Prețuind cadrele didactice, le îmbunătățim statutul“
– vine să arate, încă o dată, importanța profesorului în actul educațional.
Având în vedere situația actuală a învățământului românesc, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor
din Constanța, Asociația Elevilor din Bacău, Uniunea Liceenilor Maghiari, Consiliul Tineretului din România,
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația
Națională Sindicală „ALMA MATER“ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar au
semnat împreună un Manifest care identifică nevoile urgente ale sistemului de învățământ românesc.
Materialul integral este prezentat pe site.
Cu colegialitate,
Biroul Executiv
S.I.P. Hunedoara
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