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Tematica Ședinței ordinare a  

Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor  

din Universitatea din Petroşani 
14 septembrie 2016 

 

 

Participă: 

- membri Comitetului SCDPM UP; 

 

De pe ordinea de zi: 

 

1. Prezentarea şi discutarea propunerilor de modificare a Statutului Sindicatului CDPM din 

Universitatea din Petroşani 

Datorită modificărilor legislative din ultimul deceniu, dar și a numeroaselor incoerențe / 

inadvertențe / neconformități din textul documentului aprobat prin Încheierea civilă Nr. 

24/PJ/2004 și care constituie textul curent al Statutului SCDPM UP s-a dispus măsura amendării 

/ modificării acestuia. În acest sens au fost organizate mai multe sesiuni de lucru la care au 

participat membrii Comitetului SCDPM UP precum și o serie de invitați. S-au parcurs rând pe 

rând toate articolele statutului, iar acolo unde realitățile curente au impus-o, s-a procedat la 

modificări / completări. 

Demersul fiind unul destul de laborios s-a convenit asupra necesității întrunirii 

Comitetutui SCDPM în mai multe sesiuni extraordinare de lucru, după cum urmează: 15.09., 

19.09., 20.09. 

 

2. Prezentarea noilor acţiuni desfăşurate pe plan naţional de FNS „Alma Mater” 

  Au fost prezentate ultimele adrese primite de la Federaţia Naţională Sindicală  „Alma 

Mater”, precum și adresa de convocare a BEX și CNC, la Craiova, pentru perioada 14-16 

octombrie. S-a dispus participarea la CNC Alma Mater prin delegarea Lorinț C. – președinte și 

Mihăilescu S. – vicepreședinte SCDPM UP. 

 

3. Diverse 

- s-a prezentat situaţia financiară a Universităţii, modul în care Consiliul de Administraţie 

al Universităţii din Petroşani încearcă să depăşească această perioadă dificilă şi hotărârile care s-

au luat în acest sens.  

- s-au făcut referiri şi la noile salarii cuprinse în grila OG 20, care a schimbat încadrările 

doar pentru personalul didactic şi didactic auxiliar; s-au exprimat nemultumirile personalului 

muncitor, încadrat pe așa-numitele funcții comune precum și ale unor categorii didactice 

dezavantajate de aceste noi încadrări comparativ cu unele funcții administrative, acestea urmând 

a fi sesizate prin mijloace specifice și centralizate cu ocazia CNC din luna octombrie. S-au aratat 

și demersurile continue și o parte din corespondența purtată la nivelul SCDPM UP, al FNS Alma 
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Mater precum și al Cartel Alfa pe marginea subiectului, rezultând preocuparea continuă a celor 

implicați cu privire și la acest subiect delicat și de mare actualitate, privind salarizarea diferitelor 

categorii de personal din ramură. 

 

- au fost discutate cererile celor care s-au pensionat în această lună, două cereri de ajutor social 

pentru cazuri grave de boală şi două situaţii de ajutor de deces, aprobate în unanimitate; a fost 

prezentată şi o cerere de sponsorizare în calitate de co-organizator al Simpozionului Internaţional 

SIMPRO 2016, manifestare științifică de tradiție a UP, comitetul sindicatului aprobând, cu un 

vot împotrivă, alocarea sumei de 1.000 lei. 

 

Comitetul SCDPM UP 

 


