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Tematica Ședinței ordinare a  

Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor  

din Universitatea din Petroşani 

06.02.2017. 

Participă: 

- membri Comitetului SCDPM UP; 

De pe ordinea de zi: 

1. Stabilirea activităților și cuantumului sumelor de premiere privind sărbătorirea zilei de 8 

martie; 

2. Diverse. 

 

1. 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 

această ședintă, fiind motivate două persone. 

 Întrucât bilanțul contabil al anului precedent nu fusese definitivat pâna la data ședinței, 

dl. Preşedinte Dr.ing. Csaba R. Lorinţ prezintă situaţia financiară - parțială a anului 2016, 

precum și cheltuielile și încasările aferente lunii ianuarie 2017. Ulterior acestui moment, dl. 

Dr.ing. Sorin Mihailescu, în calitate de vicepreședinte și trezorier al SCDPM UP, face precizări 

privind soldul bancar curent și o enumerare a principalelor cheltuieli, rezultând astfel, o proiecție 

bugetară a momentului. Dna. secretar Mariana Ștefu prezintă lista membrelor de sindicat, 

rezultând un număr foarte mare (peste 150) de potențial beneficiare. 

În acest context, pe baza proiecției bugetare parțiale, a existenței unui număr foarte mare 

de cereri de ajutor pentru boală sau deces, a unor cheltuieli crescute privind creșterea cotizației la 

FNS AM, a costurilor acțiunilor în instanță pe rol dar mai ales a celor proiectate în perspectivă, a 

necesității înoirii statutului și reprezentativității SCDPM UP (acțiuni consumatoare de resurse 

financiare și nu numai), a necesității existenței în permanență a unui sold disponibil în conturile 

organizației etc., sunt supuse dezbaterii și aprobării prin vot patru variante distincte de premiere 

cu ocazia zilei de 8 martie, respectiv: 

- 100 lei/membră – 7 voturi;  - 120 lei/membră – 3 voturi; 

- 130 lei/membră – 3 voturi;  - 150 lei/membră – 1 vot; 

Conform opțiunii majorității celor prezenți, se adoptă hotărârea acordării unui premiu în 

valoare de 100 lei de persoană tuturor doamnelor și domnișoarelor membre a SCDPM UP la data 

curentă, conform evidențelor furnizate de SRUS privind încasarea cotizației pe luna februarie 

2017. 
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În continuare aceluiași punct de pe ordinea de zi, preşedintele organizației, dl. Dr. ing. 

Csaba R. Lorinţ a făcut precizarea că sunt mai multe solicitări de a se organiza o petrecere la 

Restaurantul studențesc al Universităţii din Petroşani, care să marcheze același fericit eveniment. 

Relativ la acest subiect au fost prezentate diferite puncte de vedere privind posibilitatea 

organizării unei asemenea petreceri într-o locație din afara universității sau la o altă dată, astfel 

încât și personal angajat al unității de alimentație universitare, în majoritate feminin, să poată 

participa la eveniment. Întrucât ideea organizării în altă locație nu este îmbrățișată nici de 

solicitanți și nici de conducerile UP și SCDPM UP, se propune analizarea în perspectivă a 

posibilității organizării la o altă dată decât 8 martie a acestei petreceri ocazionate de sărbătorirea 

Zilei femeii, existând un acord de principiu al Comitetului SCDPM UP în acest sens, urmând ca 

președintele organizației și conducerea universității, împreună cu reprezentanții Restaurantului 

studențesc și ai solicitanților, să găsescă soluții rezonabile pentru toate părțile implicate. 

   

2. La punctul diverse s-au discutat unele aspecte privind noile acte normative care 

reglementează salarizarea personalului din învățământul superior, privind corespondența asiduă 

purtată de președintele SCDPM UP cu reprezentanții FNS Alma Mater și ceilalți lideri din 

teritoriu precum și detaliile numeroaselor acțiuni de negociere purtate de delegații federației cu 

cei ai ministerelor de resort privind același subiect. Rezută din toate acestea certitudinea 

creșterilor salariale cu o medie de 15% pentru întreg personalul din învățământul superior, 

urmând ca pentru aplicarea acestora și asupra unor sporuri să se ceară/primească 

precizări/reglementări suplimentare. 
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