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1 iulie 2016
Participă:
membri Comitetului SCDPM UP;
sedința ordinară aferentă lunii iunie a fost amânată până la această dată datorită unor
acțiuni aflate în dereulare, precum participarea la BEX și CNC FNS Alma Mater și
definitivarea CCM al UP, urmând ca în luna iulie, sa aibă loc două ședinte ordinare,
cea curentă-restantă pt. luna precedentă și cea aferentă lunii în curs.
De pe ordinea de zi:
1. Prezentarea unor concluziilor ce rezultă după participarea conducerii SCDPM de la
Universitatea din Petroşani la Şedinţa Biroului Executiv şi Consiliului Naţional de Conducere
F.N.S. “Alma Mater” din 24 şi 25 iunie 2016, Bucureşti. La aceasta şedinţă, pe ordinea de zi au
fost următoarele.:
- Raport de activitate pentru perioada 26 martie - 25 iunie 2016;
- Discuţii referitoare la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20 privind salarizarea
personalului din învăţământ;
- Completarea unor locuri vacante în Biroul Executiv;
- Finanţarea universităţilor de la administraţia publică locală ;
- Pregătiri CCM la nivel de grup de unităţi;
- Acţiunea 6% din PIB-ul României pentru educaţie;
- Probleme organizatorice (plata cotizaţiilor, reprezentativitate FNS Alma Mater,
demersuri pentru un nou sediu FNS Alma Mater).
2. Rezultatele negocierii Contractului Colectiv de Muncă desfăşurat în 07.06 30.06.2016 între reprezentanţii Universităţii din Petroşani, pe de-o parte şi reprezentanţii
Sindicatului Cadrelor Didactice a Personalului Muncitor pe de cealaltă parte. Concluzia finală
fiind una de bună înţelegere a noii conduceri faţă de problemele ridicate de către sindicatul din
universitate, de continuare a unor discuţii care nu au avut o soluţionare directă şi de consultarea
legislaţiei în vigoare faţă de unele situaţiei existente în universitate.
3. Diverse. La acest punct s-a prezentat obţinerea de la conducerea universităţii a unui
sediu repartizat sindicatului, în corpul D, la cam, 303. Au fost discuţii privind acordarea unor
bilete de vacanţă, precizându-se că vaucerele de concediu nu se pot acorda, conform prevederilor
legale ]n viguare. Au fost discutate două cereri de ajutor social pentru 2 cazuri de boală şi
ajutoarele ce se vor da persoanelor ce se pensionează dintre membrii sindicatului. Acestea s-au
aprobat cu unanimitate de voturi.
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