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Tematica Ședinței ordinare a 

Comitetului Director al Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor 

din Universitatea din Petroşani 

09.11.2017.  

 

Participă: 

- membri Comitetului director al SCDPM UP; 

- invitaţi: dl. Aurel ZĂPÎRŢAN  şi dl. Narcis FILIP; 

 

De pe ordinea de zi: 

1. Informare asupra O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă; 

2. Informare privind unele măsuri PSI la locurile de muncă din Universitatea din 

Petroşani; 

3. Stabilirea valorii, conținutului şi numărului de pachete ce se vor acorda de 

Crăciun, copiilor (mai mici de 16 ani) membrilor de sindicat; 

4. Probleme curente; 

5. Diverse. 

 

Şedinta Comitetului director a SCDPM UP este deschisă de către dl. Dr.ing. Csaba R. 

LORINŢ care prezintă ordinea de zi, invitaţii reprezentând diferite compartimente de lucru 

ale Universităţii din Petroşani și motivele participării acestora la ședință, astfel: dl. Aurel 

ZĂPÎRŢAN având responsabilități SSM şi dl. Narcis FILIP, cadru tehnic PSI. 

 Se face apoi apelul nominal fiind înregistrate 12 prezențe ale membrilor Comitetului 

director al SCDPM UP şi două absenţe motivate. Ordinea de zi s-a adoptat cu unanimitate de 

voturi. 

 

1. La punctual 1 al ordinii de zi ia cuvântul dl. Aurel ZĂPÎRŢAN, care face o succintă 

prezentare a prevederilor OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 

Demersul este util în scopul conștientizării și protecţiei salariatelor în sensul previnirii la 

expunerea la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea in timpul sarcinii sau in 

perioada următoare nașterii. Pentru ca acestea să nu fie constrânse să efectueze o muncă 

dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou născut, după caz, 

salariata gravid trebuie să anunţe în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 
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graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul 

specialist care să îi ateste această stare, moment în care angajatorul trebuie să dispună 

măsurile ce se impun. Acelaşi lucru este valabil şi pentru mămicile care se întorc la serviciu 

până la împlinirea a 6 luni de la naşterea copilului. Nerespectarea acestor dispoziţii 

constituie contravenţii şi sunt sancţionate conform legilor în vigoare. 

 

2. La punctual 2 al ordinii de zi, dl. Narcis FILIP prezintă câteva măsuri PSI specifice 

sezonului rece. Astfel este cu desăvârșire interzis a se folosi sisteme de încălzire 

neomologate sau a lăsa nesupravegheate sistemele de încălzire electrice. Nu se admit 

improvizaţii la instalaţiile electrice și nu se vor utiliza instalațiile care prezintă defecțiuni. 

Sunt făcute precizări legislative cu privire la fumatul în spațiile publice. 

 

3. La punctual 3 al ordinii de zi s-a aratat că sunt 110 copii care întrunesc condițiile de 

acordare a pachetelor de Crăciun. S-a aprobat un număr de 5 pachete de rezervă, pentru cei 

care nu şi-au adus actele doveditoare sau cazuri sociale și 5 pachete pentru colindători. 

Cuantumul valoric al acestor pachete a fost stabilit să nu depășească 85 lei/pachet. S-au 

discutatat două cereri ale unor membri de sindicat care au solicit cumpărarea de produse 

dietetice, pentru copii cu afecţiuni de sănătate. Toate aceste aspecte s-au aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

4. La punctual 4 al ordinei de zi s-au prezentat cererile de ajutor de pensionare și cele 

pentru decesul unor rude, acestea s-au aprobat, conform sumelor stabilite de către 

Comitetul director al SCDPM UP. 

 

La punctual diverse dl. Csaba R. LORINŢ a arătat că în şedinţa Senatului din aceeași 

zi, conducerea universității a prezentat rezultatele eforturilor întreprinse pentru 

asigurarea fondului de salarii, în acest sens, domnul rector Prof.univ.dr.ing. Mihai Sorin 

RADU aducând garanții pentru plata salariaților până la sfârşitul anului. De asemenea au 

fost făcute demersuri pentru asigurarea banilor cuveniți celor care au obținut în înstanță 

acordarea sporului de doctor și, de asemenea, se fac demersuri pentru asigurarea 

fondurilor necesare pentru plata cu ora, pentru cursurile postuniversitare şi se are în 

vedere acordărea în luna decembrie a unor tichete de masă, funcţie de fondurile existente. 
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