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Tematica Ședinței ordinare a
Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor

din Universitatea din Petroşani
14.11.2016
Participă:
- membri Comitetului SCDPM UP;
De pe ordinea de zi:
1. Convocarea Adunării Generale a SCDPM UP pentru aprobarea modificărilor la
Statut
Procesul continuu de modernizare al SCDPM UP din ultimul an a impus în mod imperios
revizuirea Statutului acestei organizații sindicale. În acest sens Comitetul sindicatului s-a reunit
în mai multe ședințe extraordinare de lucru în 14, 15, 19 și 20 septembrie 2016 fiind parcurse
rând pe rând toate articolele statutului, iar acolo unde realitățile curente au impus-o, s-a procedat
la modificări / completări. La finalizarea modificărilor s-a convenit ca timp de 30 de zile, în
perioada 03.10. – 03.11.2016, atât textul actual al statutului cât și propunerile de modificare să
fie afișate la http://www.upet.ro/SCDPM/doc/2004%20vs%202016.pdf în vederea parcurgerii
unei etape de consultări publice pe marginea subiectului, a tuturor membrilor SCDPM UP,
urmând ca eventualele sugestii / completări să se facă în scris pe scdpm@upet.ro. Deoarece în
perioada de consultări publice nu au fost transmise alte solicitări/propuneri de
modificare/completare a acestuia, se procedează la convocarea Adunării Generale a membrilor
SCDPM UP pentru aprobarea modificărilor Statutului. Propunerea inițială a Comitetului
SCDPM UP pentru Desfășurarea Adunării Generale a fost pentru data de 24.11.2016. însă în
urma consultărilor din Consiliul de Administrație al UP din data de 15.11.2016., la care a
participat și președintele SCDPM UP - dl. Șef lucr.dr.ing. Csaba R. LORINȚ, s-a convenit de
comun acord ca AG să aibă loc în Aula Magna în data de 23.11.2016.
Ca urmare a tuturor acestor considerente se convoacă Adunarea Generală a SCDPM UP
în data de 23.11.2016. de la orele 1330 în Aula Magna a Universității din Petroșani, având
pe ordinea de zi ca punct unic: aprobarea modificărilor propuse la Statutul SCDPM UP.
2. Stabilirea numărului, cuantumului și conținutului pachetelor de Crăciun
Ca urmare a analizării situațiai financiare a SCDPM UP, a bugetelor alocate în anii trecuți pentru
același capitol de cheltuieli, a numărului de beneficiari din acest an, a consultărilor membrilor
Comitetului sindicatului se aprobă acordarea unui număr de 130 de pachete pentru copiii
membrilor de sindicat în vârstă de până la 16 ani. Bugetul general alocat: 11.000lei.
3. 19 niembrie - Ziua bărbatului
Ca urmare a celor propuse în ședința Comitetului din data de 27.10.2016 s-a analizat posibilitatea
organizării unor manifestări sportive urmate de un banchet cu ocazia zilei bărbatului (legiferate
prin L22/2016) pentru data de 18 noiembrie. Președintele SCDPM UP prezintă rezultatele
discuțiilor avute în timpul scurs între cele două ședințe cu factori interesați și/sau cei posibil
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implicați în organizarea acestor manifestări (reprezentanți bază sportivă, Restaurant studențesc
ș.a.). Realitățile economice, meteorologice precum și starea precară în care se află sala de sport a
UP, lipsa personalului anagajat al Restaurantului studențesc precum și timpul scurt avut la
dispoziție pentru organizarea acestor manifestări au stat la baza deciziei comitetului de a amâna
aceste manifestări la o dată viitoare.
4. Probleme curente / ajutoare ocazionale / delegări CDS și CNC Alma Mater
S-au analizat și aprobat cererea de sponsorizare din partea unui grup de membri ai SCDPM UP:
Mihăilescu Sorin, Nan Marin, Radu Sorin, Matei Aronel, Mândrescu Cornel, Magngu Sorin,
Stoicuta Olimpiu, Costa Cristian, Ilioni Cristian, Heljiu Marius, Vladislav Daniel, Florea Vlad pentru o actiune cu caracter profesional si cultural-educativ, organizată în data de 25 noiembrie
la Universitatea din Petroșani, împreună cu cadrele didactice de la Facultatea de Inginerie din
Hunedoara.
S-a delegat președintele SCDPM UP – dl. Lorinț C. pentru a înainta și susține în CA al UP din
data de 15.11.2016. un număr de patru documente cuprinzând:
- aprobarea zilei de 02.12.2016. ca zi liberă cu recuperare (rezoluția CA: se aprobă cu
recuperare în 17.12.2016.);
- solicitare acord și sprijin logistic pentru organizarea Adunării Generale a SCDPM UP
în Aula Magna și invitarea întregii echipe manageriale la discuții cu comunitatea UP
pe marginea problematicii generale a învățămintului superior dar mai ales a situației
particulare a UP în speranța conturării unor direcții viitoare - comune de acțiune
(rezoluția CA: se aprobă pentru data de 23.11.2016. de la orele 1330);
- solicitare privind analizarea posibiliății acordării în luna decembrie a.c. a tichetelor de
masă/cadou (rezoluția CA: se aprobă după analizarea situației economico-financiare
în luna decembrie);
- solicitare privind informarea în scris a salariaților cu privire la cuantumul sumelor
cuvenite conform Legii 85/2016 pentru anul curent (5%) și în perspectivă (rezoluția
CA: se dispune infomarea în scris de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare).

5. Diverse
S-au aprobat delegările pentru lunile noiembrie decembrie la CDS și CNC Alma Mater în
persoana domnilor Mihăilescu S. – vicepreședinte și Lorinț C. – președinte.

Comitetul SCDPM UP
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