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Tematica Ședinței ordinare a  

Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor  

din Universitatea din Petroşani 
27.10.2016  

Participă: 

- membri Comitetului SCDPM UP; 

De pe ordinea de zi: 

1. Informare privind Raportul trimestrial Alma Mater, prezentat cu ocazia întrunirii BEX și 

CNC, la Craiova, în perioada 14-16 oct. 2016. 

Şedinţa este deschisă de dl preşedinte al SCDPM care a rezumat Raportul trimestrial Alma 

Mater, prezentat cu ocazia întrunirii BEX și CNC de la Craiova, în perioada 14-16 oct. 2016, 

precum și celelalte aspecte discutate cu aceeași ocazie. Din partea SCDPM UP au participat la 

această ședința Lorinț C. - președinte și Mihăilescu S. - vicepreședinte SCDPM UP; 

2. Probleme curente; 

- s-au luat în discuţie cererea de ajutor pt. caz de boală a d-nei BG care a fost operată şi 

a avut 40 zile de foaie de boală, cererea de sponsorizare a organizațiilor studențești pt. 

organizarea evenimentului cultural-artistic Miss Upet ediția I. În urma discuţiilor s-a 

aprobat, cu unanimitate de voturi, pentru fiecare cerere, suma de 500 lei.  

- s-a stabilit ca pentru cadourile de Crăciun, solicitările pentru pachetele suplimentare 

se fac în scris și se vor depune la secretariatul SCDPM UP (d-na Ştefu) la începutul 

lunii noiembrie, costurile urmând a fi suportate de solicitanti; 

- s-a consemnat și se va înainta CA al UP, propunerea/solicitarea dl-ui. Rada 

Constantin privind recuperarea zilei de 2 decembrie (vineri), în contextul în care 

30.11., 01.12 și 03.12., 04.12. sunt zile libere; 

- d-na Ştefu Mariana a făcut o scurtă prezentare a inventarului arhivei preluate de la 

conducerea anterioară a SCDPM UP (respectiv ex-președinte, dl. prof. Simaschevici 

H.), precizându-se multitudinea de documente care lipsesc, atât din categoria 

documentelor contabile cât și adeziuni, Contracte Colective și mai ales, actele 

constitutive ale sindicatului; S-au propus măsuri pentru remediarea situației, 

analizându-se în continuare posibilitatea aplicării unor sancțiuni în cazul neremedierii 

situației; 

3. Diverse. 

- s-a solicitat secretariatului estimarea numărului de beneficiari și a cheltuielilor 

aferente acordării cadourilor de Crăciun pt. copii membrilor de sindicat; s-a solicitat 

trezorierului prezentarea unei situații financiare pt. a se putea dispune în mod corect 

decontarea unor cheltuieli aferente lunilor noiembrie-decembrie; 

- s-au discutat dificultățile întâmpinate în întocmirea actelor contabile, urmând a se 

dispune măsuri în urma unei analize mai atente; 

- s-a propus organizarea unor manifestări sportive urmate de un banchet cu ocazia zilei 

bărbatului (legiferate prin L22/2016) pentru data de 18 noiembrie. 
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