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Tematica Ședinței ordinare a  

Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor  

din Universitatea din Petroşani 

19.04.2017 

Participă: 

- membri Comitetului SCDPM UP; 

De pe ordinea de zi: 

1. Analiza Comunicării Tribunalului Hunedoara la Dosarul 802/97/2016 (http:// 

portal.just.ro/97/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9700000000092894&id_inst=97) 

privind acordarea sporului de doctor pentru membrii SCDPM din UP și inițierea Apelului la 

soluția dată; 

2. Prezentarea situaţiei Dosarului 2539/278/2017 (http://portal.just.ro/278/ 

SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27800000000122930&id_inst=278) aflat pe rolul 

Judecătoriei Petroșani cu privire la modificarea statului SCDPM din UP, formularea unui 

răspuns la solicitările instanței și prezntarea stadiul demersurilor privind recuperarea de 

la Judecătoria Petroşani a actului de infiinţare al sindicatului din 19.02.1990; 

3. Diverse. 

 

Desfășurarea lucrărilor: 

Preşedintele organizației, dl. Dr. ing. Csaba R. Lorinţ, prezintă motivarea convocării 

ședinței precum și ordinea de zi. Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi, 

fără alte completări sau observații; s-a făcut apoi apelul nominal al membrilor Comitetului 

convocați la şedinţă, fiind trei membri absenţi și patru membrii învoiți. 

 

1. În deschiderea şedinţei, dl. Preşedinte al SCDPM UP, Dr.ing. Csaba R. Lorinț face o 

scurtă trecere în revistă a situaţiei curente în cazul dosarului privind acordarea retroactivă 

a sporului de doctor unui număr de 45 de membri de sindicat. S-a obţinut o hotărâre 

judecătoreacă prin care s-a stabilit ca Universitatea din Petroşani va trebui să acorde acest 

spor retroactiv până în anul 2013, acțiunea de recuperare ce depășește ca întindere această 

perioadă fiind prescrisă. S-a comunicat în teleconferință cu dna. Avocat Adina Ilea, cea care 

a fost angajată în speță, şi s-a hotărât la cererea celor în cauză inițierea unui Apel pntru 

acordarea sporului de doctorat pentru întreaga perioadă de la obținerea titlului ştiinţific de 

doctor (în cauză fiind 28 de persoane din totalul de 45 care mai au de recuperat sume și 

anterior anului 2013 și pentru care sentința inițială nu este acoperitoare). S-a hotărât ca 

pentru angajarea apărătorului, onorariul de 50 de lei/persoană perceput de avocat să fie 
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achitat de fiecare petent în parte, urmând ca după semnarea Contractului de consultanță 

juridică cu dna. Avocat Adina Ilea și emiterea chitanței și facturii de către aceasta, sumele 

să fie decontate din fondurile SCDPM UP, în cuantum de 1.400 lei (28 petenți x 50 lei/pers 

= 1.400 lei) și înapoiate celor în cauză; totodată Comitetul Director al SCDPM UP admite că 

eventualele costuri suplimentare față de această ultimă factură, survenite până la 

finalizarea cauzei, să fie suportate în totalitate de către petenți și că nu vor mai fi efectuate 

alte deconturi din fondurile SCDPM UP. 

În legătură cu acest subiect s-a prezentat și solicitarea d-lui. Nistor Cătălin, care a 

înaintat o cerere de retragere din SCDPM UP, dar care se afla la data respectivă, parte în 

dosarul de mai sus; cererea a fost aprobată prin votul Comitetului Director, cu retragerea 

sprijinului juridic pentru continuarea demersurilor în instanță în dosarul curent precum și 

în demersurile viitoare ale SCDPM UP privind recuperearea sporurilor de doctor ale 

membrilor săi. 

 

2. S-a înregistrat solicitarea din Dosarul 2539/278/2017 (privind modificarea 

statutului SCDPM UP) a Judecătoriei Petroșani privind declararea structurii de conducere a 

SCDPM UP cu precizarea Numelui/Prenumelui, Adresei de domiciului și CNP-ului fiecărui 

membru în parte a Comitetului Director; Se procedează la întocmirea bazei de date și 

comunicarea în termenul stabilit, prin reprezentantul juridic angajat, dl. Avocat Cristian 

Tinca, a documentelor solicitate; s-a stabilit și faptul că, după finalizarea demersului 

judecătoresc, Statut sindicatului în forma actualizată să fie postat pe site-ul SCDPM UP 

(http://www.upet.ro/SCDPM/); s-a aprobat prin votul unanim al Comitetului Director 

decontarea facturii prezentate de avocatul angajat în dosarul privind modificarea statutului 

SCDPM UP în valoare de 1.000 lei, conform Contractului de consultanță juridică și 

chitanței/facturii prezentate, urmând să se finalizeze şi dosarul de obţinere a 

reprezentativităţii sindicatului.  

 

3. La punctul Diverse s-a discutat necesitatea dotării sediului cu un sistem 

suplimentar de încălzire, un router-wireles precum și achiziţionarea unor consumabile 

(cartuş pentru imprimantă etc.), cheltuielile estimate fiind de cca. 500 – 1.000 lei. Această 

solicitare a fost supusă votului Comitetului director şi s-a aprobat, cu o abţinere. Au fost  

prezentate cereri de adeziune a unor noi membri, cu evidențierea celor care au copii sub 16 

ani, pentru a fi cuprinşi în lista beneficiarilor cadourilor de Crăciun.  

 

Comitetul SCDPM UP 
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