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Tematica Ședinței ordinare a
Comitetului Director al Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor
din Universitatea din Petroşani
14.06.2017.
Participă:
- membri Comitetului director al SCDPM UP;
- invitat: dna dr.ing.ec. Rodica CONSTANDOIU - şef Serviciu Resurse Umane şi
Salarizare.
De pe ordinea de zi:
1. Probleme curente: discutarea şi aprobarea unor cereri de ajutor, conform
statutului;
2. Prezentarea unui scurt raport de la Consiliul Naţional de Conducere al F.N.S. Alma
Mater (9-11 iunie);
3. Prezentarea şi analizarea noii legi a salarizării unice pentru personalul plătit din
fonduri publice;
4. Diverse.
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
convocați la şedinţă, fiind doi absenţi și trei motivaţi.
1. La punctul întâi al ordinii de zi au fost analizate și supuse votului spre aprobare
următoarelor cereri de ajutor:
- ajutor pentru înmormântare, deces părinţi, pentru E.T. şi L.R.: s-au aprobat cu
unanimitate de voturi;
- ajutor de pensionare pentru L.M. şi N.C.: s-au aprobat cu unanimitate de voturi;
- ajutor pentru caz de boală, pentru M.A. (aflată în concediu medical din 20 martie
până în prezent şi având trei internări în spital, în Petroşani și Cluj Napoca): s-a aprobat cu
unanimitate de voturi;
S-a prezentat apoi situaţia privind obţinerea unui certificat de grefă eliberat de
Tribunalul Petroşani pentru completarea dosarului de asistență financiară la Bancpost și
stadiul demersurilor întreprinse pentru înregistrarea specimenului de semnătură a a d-lui
preşedinte la aceeași bancă.
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2. Dl. Preşedinte dr.ing. Csaba R. LORINŢ prezintă un scurt raport al aspectelor discutate la
CNC Alma Mater, la care a participat ca delegat al SCDPM UP. Astfel, principalele subiecte
de discuție l-au reprezentat negocierile noii legi a salarizării unice. S-au mai făcut precizări
asupra situaţiei generale a învăţământului superior, a percepției guvernamentale și publice
asupra acestuia, asupra situaţiei acoperirii finanţări studiilor universitare, a presiunii
financiare sub care se lucrează, a dificultăților pe care le întâmpină cu precădere
universitățile mici și medii etc. În ceea ce privește măsurile de protest, preuniversitarii
având în vedere inclusiv boicotarea bacalaureatului, se propune ca decizia participării la
acestea să fie una locală. Pentru a nu avea repercusiuni asupra numărului de potențiali
candidați la studenție și implicit asupra rezultatelor admiterii din acest an, la nivelul
SCDPM UP se adoptă hotărârea continuarii negocierilor fără alte forme de protest. Au mai
fost făcute precizări cu privire la articolele care completează draftul noului CCM la nivel de
grup de unități din sectorul de activitate învăţământ superior, în sensul în care, atenția
deosebită acordată acestui capitol trădează interesul pentru posibile concedieri colective.
3. Dna dr.ing.ec. Rodica CONSTANDOIU - şef Serviciu Resurse Umane şi Salarizare
face prezentarea principalelor modificari ale noii legi a salarizării unice pentru personalul
plătit din fonduri publice; se arată astfel că sunt scoase unele funcţii (operator date) unele
sporuri disparând, iar altele sunt calculate în mod diferit decât în prezent; sunt discrepanţe
între încadrările din domeniul sănătăţii şi învăţământul superior, comparându-se studiile
asemănătoare şi modul de trecere la o treaptă superioară de încadrare, funcţie de vechime,
care este prevazută într-un mod total inechitabil.
4. La capitolul diverse, în continuarea celor dezbătute la punctele 2 și 3, s-a luat în
discuţie organizarea unui referendum prin care să se decidă dacă se va recurge la forme de
protest (grevă generală, grevă, mitinguri de protest, boicotarea examenelor de bacalaureat
etc.). Organizarea referendumului a fost respinsă, cu o singură abţinere.

Comitetul SCDPM UP

Pagina 2/2

