S.I.P. Hunedoara
Conferința Județeană a S.I.P. Hunedoara
02.05.2015
Miercuri, 29 aprilie, între orele 10:00 și 15:30, a avut loc la Deva, în sala ,,Spiru Haret'' a Inspectoratului
Școlar Județean Hunedoara, Conferința de alegeri a Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul
Hunedoara.
La acest eveniment important în viața organizației noastre, au participat 224 delegați din cei 229 care au
fost desemnați de către grupele sindicale din unitățile de învățământ.
De asemenea, au răspuns invitației noastre o serie de reprezentanți ai administrației publice județene și
locale, după cum urmează: Ioan Gabriel SAMOILESCU (subprefect - Instituția Prefectului Județul
Hunedoara), Dorin Ovidiu GLIGOR (președintele Consiliului Județean Hunedoara), Petru MĂRGINEAN
(primarul municipiului Deva), Viorel ARION (primarul municipiului Hunedoara), Tiberiu IACOB�RIDZI
(primarul municipiului Petroșani), Lavinia ILINA și Marta MATE (inspectori școlari generali adjuncți la I.S.J.
Hunedoara), Adriana ALMĂȘAN (director al C.C.D. Hunedoara).
Au fost alături de noi și colegi din mișcarea sindicală, de la nivelul Federației Sindicatelor din Educație
,,Spiru Haret'' și din alte județe: Marius Ovidiu NISTOR (președinte F.S.E. ,,Spiru Haret''), Tudor SPIRIDON
(secretar general F.S.E. ,,Spiru Haret'' și liderul S.I.P. Teleorman), Ioan DRĂGAN (primvicepreședinte
F.S.E. ,,Spiru Haret'' și liderul S.I.P. Satu Mare), Teodor Dumitru FÎRȚONEA (primvicepreședinte F.S.E.
,,Spiru Haret'' și liderul S.I.P. Sibiu), Virgil POPESCU (primvicepreședinte F.S.E. ,,Spiru Haret'' și liderul
S.I.Î.P. Timiș), Cătălin RADU și Lucian URSE (lideri ai S.Î. Brăila), Dragoș NEACȘU (director
comunicare/promovare al F.S.E. ,,Spiru Haret'', Ioana VOICU(consilier juridic la F.S.E. ,,Spiru Haret''),
Violeta ANCU și Gabriela Violeta TUDOR (secretari ai F.S.E. ,,Spiru Haret'').
Prima parte a Conferinței a cuprins mesajul președintelui în exercițiu (mesaj care a încercat să stimuleze
intervențiile invitaților, dar și să pregătească dezbaterile), un film de prezentare a S.I.P. Județul
Hunedoara și mesajele transmise de invitați.
În partea a doua a lucrărilor s-a ,,intrat'' pe ordinea de zi a Conferinței, care a cuprins: Raportul de
activitate al Consiliului Județean S.I.P. Hunedoara, Raportul financiar-contabil, Raportul Comisiei de
Cenzori, Raportul Comisiei pentru Statut, soluționarea contestației hotărârii de excludere din organizație,
dezbateri, aprobarea materialelor prezentate. Toate materialele prezentate în cadrul Conferinței pot fi
consultate/descărcate pe site-ul nostru (www.siphd.ro) la rubrica INFORMAȚII UTILE - Materiale
ședințe/conferințe - Ședințe/Conferințe S.I.P. Hunedoara.
Conferința a validat rapoartele prezentate și a adoptat noul statut al organizației. De asemenea,
Conferința a respins contestația formulată de cei patru colegi din orașul Petrila și a menținut hotărârea
de excludere din organizație pentru prejudicii aduse acesteia.
În partea a treia a Conferinței s-au desfășurat alegerile pentru funcția de președinte al organizației, cele
pentru noua Comisie de Cenzori, s-au prezentat și adoptat Strategia pentru perioada 2015-2019 și
Rezoluția Conferinței. Domnul Rusu Paul a fost reconfirmat în funcția de președinte pentru un nou
mandat. Comisia de Cenzori, organ de control al activității financiar-contabile în perioada 2015-2019, va
avea următoarea componență: Bolog Rodica (profesor la Școala Gimnazială ,,I. D. Sârbu'' Petrila, Danci
Mariana (economist la Liceul Tehnologic Lupeni), Fotău Costel (profesor la Școala Gimnazială ,,I. G. Duca''
Petroșani, Lăscuș Rodica (economist la Grădinița ,,Dumbrava Minunată'' Hunedoara), Trif Lidia (economist
la Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva).
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