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Tematica Ședinței ordinare a
Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor
din Universitatea din Petroşani
30.03.2017.
Participă:
- membri Comitetului SCDPM UP;
De pe ordinea de zi:
1. Probleme curente;
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
şedinţă, consemnându-se două absențe și un invoit.
Pe agenda problemelor curente au fost analizate mai multe cerereri de ajutor (pensionare,
boală și deces), adeziuni și/sau retrageri la/din SCDPM UP, astfel:
Cererea de retragere din Sindicat a d-lui. NC. Se iau în dicuție aspecte referitoare la
dosarul colectiv aflat pe rolul instanțelor de judecată (802/97/2016) și pentru care nu există încă
o hotărâre definitivă, dosar în care și petentul NC a fost reprezentat de apărătorul angajat de
SCDPM UP. Se pune în discuție forma sub care domnului NC i se poate retrage sprijinul juridic,
se consulta apărătorul angajat de SCDPM UP, se propune retragerea din dosarul colectiv a
petentului după pierderea calității de membru al SCDPM UP, odată cu înaintarea Apelului de
către Universitatea din Petroșani, pârât în cauză. Se propune aprobarea cererii sau amânarea
adoptării unei hotărâri în acest sens până la clarificarea statutului juridic al d-lui. NC în dosarul
802/97/2016. În lumina celor arătate se procedează la vot. Cu 8 voturi pentru aprobarea ei și 3
voturi pentru amanare cererii, Comitetul SCDPM UP aprobă retragerea din sindicat a
solicitantului NC și dispune SRUS UP stoparea reținerii cotizației acestuia începând cu 1 aprilie
2017.
Cererea de retragere din Sindicat a d-nei. NA. Analiza solicitării scoate la iveală faptul că
documentul este datat 19.01.2017, dar a fost adresat în mod defectuos SRUS UP și nu
Comitetului director al SCDPM UP. Documentul în cauză figurează în evidențele SCDPM UP cu
Nr. 122/ 14.03.2017. Se constată de asemenea că petentei i s-a suspendat reținerea cotizației de
către SRUS, fără a exista o decizie a Comitetului SCDPM UP în acest sens și mai mult că,
petenta a beneficiat și de premierea de ziua femeii. Se supune la vot solicitarea d-nei. NA, fiind
aprobată cu unanimitatea voturilor. Se dispune SRUS încetarea reținerii cotizației începând cu
data de 01.04.2017, cu menţiunea de a fi recuperate de acelați serviciu SRUS UP și virate în
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conturile SCDPM UP a cotizatiei pe lunile februarie și martie 2017 precum și a premiului în
valoare de 100 de lei ridicat abuziv cu ocazia zilei de 8 martie.
Cerere de acordare retroactivă a ajutorului de pensionare a d-nei. BM, care a ieşit la
pensie în anul 2014, dar nu a solicitat la data respectivă ajutorul de pesnionare din neştiinţă. S-a
aprobat cererea, stabilindu-se suma de 300 lei, cu 8 voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere.
Cerere de acordare a unui ajutor pentru caz de boală, înaintată de dl. MS. Se arată că
acesta a făcut o serie de investigaţii medicale pentru un diagnostic sever, în clinici specializate
din afara județului, se prezintă acte medicale doveditoare și chitanțe. Se aprobă cu unanimitate de
voturi acordarea unui ajutor pentru caz de boală în valoare de 500 lei.
Cererea formulată de dl. LRC privind acordarea ajutorului de înmormântare pentru deces
părinte. Se aprobă cu unanimitate de voturi, acordarea ajutorului de 500 lei.
Cererea d-nei. TM pentru acordarea ajutorului de pensionare. Se aprobă cu unanimitate
de voturi, acordarea ajutorului în valoare de de 500 lei, conform tranșei de vechime/cotizare la
sindicat.
Au fost înregistrate 5 noi cererei de aderare la SCDPM UP, din partea unor salariaţi,
astfel: PSM, CR, UL, BG, BLD. Sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

2. La punctul Diverse s-a reluat analiza Bilanțului financiar contabil pe anul 2016, pentru
care s-au relevat (și cu ocazia dezbaterilor din Adunarea generală a SCDPM UP din 16.03.2017.)
cheltuieli ridicate asociate serviciilor bancare aferente contului curent, în antiteză cu dobânzile
foarte mici asociate depozitului bancar, ambele gestionate de BancPost Petroșani. În acest sens,
membrii Biroului Comitetului director, au solicitat mai multe oferte unităților bancare din
Municipiul Petroșani, care urmează a fi analizate. Se însărcinează Biroul Comitetului director
(președintele și trezorierul) să poarte negocieri cu reprezentanții BancPost Petroșani pentru a
obține o ofertă cel puțin la fel de avantajoasă precum a celor pe care o oferă concurența, sau,
angajarea unui contract de colaborare pentru servizii financiar-bancare cu o altă instituție de
profil a cărei ofertă este mai avantajoasă. S-a anunţat finalizarea şi predarea la ANF Petroşani a
Bilanţului financiar contabil pe anul 2016.
S-a anunţat faptul că în urma discuțiilor din CA al UP s-a aprobat acordarea tichetelor de
masă în valoare de 100 lei.
S-a aratat faptul că anumite categorii de personal (portari, îngrijotori etc.) sunt în număr
insuficient dar angajarea lor este incertă în contextul finanțării de bază deficitare.
S-a arătat faptul că noile grile prevăzute de OG 17/2017 aduc anumite categorii de
personal cu salarizare peste valoarea altor categorii cu calificare superioară (Ex.: laboranți). S-a
discutat problema în CNC Alma Mater. Nu s-au identificat soluții până la intrarea în viguare a
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prevederilor noii LUS. Pănă atunci, s-a notificat conducerea UP pentru identificarea unor soluții
locale, conform recomandărilor CNC Alma Mater.
S-a mai arătat faptul că, toate solicitările de aderare, retragere, acordare de ajutoare etc.
trebuiesc adresate Comitetului director al SCDPM UP și nu altor servicii din cadrul universității;
că acestea nu pot fi luate în considerare decât de la data înregistrării în evidențele SCDPM UP și
nu pot produce efecte decât în urma unei rezoluții a Comitetului director; pentru o mai bună
funcționare se dispune și montarea unei cutii poștale la sediul din Corpul D, Camera 301.
Se reține comunicarea defectuoasă cu SRUS pentru care se va emite notificare scrisă
(43/809/31.03.2017).

Comitetul SCDPM UP
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