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Tematica Ședinței ordinare a  

Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor  

din Universitatea din Petroşani 
din data de 12.12.2016. 

Participă: 
- membri Comitetului SCDPM UP; 

 

De pe ordinea de zi: 

 
1. Acordarea ajutoarelor de deces și boală. La primul punct de pe ordinea de zi se 
prezintă solicitările primite privind acordarea unor ajutoare pentru deces sau situații 
speciale de boală. Președintele organizației prezintă fiecare solicitare în parte, fiind 
subliniate particularitățile medicale rezultate din documentele depuse la dosar. Se dezbate 
pe rând fiecare caz, fiind aprobate apoi prin votul deschis al tuturor participanților 
acordarea următoarelor ajutoare: GD (cerere Nr. 89/08.12.2016.) – ajutor de boală – 500 
lei; SV (cerere Nr. 90/08.12.2016.) – ajutor de boală – 500 lei; LR (cerere Nr. 
91/08.12.2016.) – ajutor de boală – 500 lei; SK (cerere Nr. 92/08.12.2016.) – ajutor de 
deces – 500 lei; DD (cerere Nr. 93/09.12.2016.) – ajutor de boală – 200 lei; Pentru dl. DD se 
propune și se aprobă de asemenea consilierea de specialitate în vederea întocmirii 
dosarului pentru încadrarea în gradul de handicap și obținerea beneficiilor legale ce decurg 
din aceasta, ca urmare a problemelor de sănătate cronice dobândite în urma unui accident 
de muncă mai vechi și completarea ajutorului financiar cu maxim 300 de lei (până la pragul 
de 500 de lei=200+300) pentru a sustine aceste cheltuieli viitoare, numai în cazul în care 
DD manifestă un interes real pentru aspectele evidențiate mai sus. 
 
2. Delegări la CNC al FNS Alma Mater. Se prezintă invitația de participare la Consiliul 
Naţional de Conducere al F.N.S. “Alma Mater” pentru data de 16 şi 17 decembrie 2016, la 
Bucureşti, având următoarea ordine de zi propusă: 

- Raportul de activitate al B.Ex. al F.N.S. “Alma Mater” în perioada 15 octombrie 2016 
- 16 decembrie 2016; 

- Transformarea O.U.G. 20/2016 în lege; 
- Noua Lege a Salarizării Unitare; 
- Finanţarea de bază a universităţilor / costul standard pe student echivalent; 
- Pregătiri C.C.M. la nivel de grup de unităţi – stabilirea Comisiei Paritare. 

Reprezentativitate F.N.S. “Alma Mater”; 
- Plata cotizaţiilor conform Statutului F.N.S. “Alma Mater”; 
- Diverse. 
Se prezintă succint și Sinteza Raportului de activitate al B.Ex. al F.N.S. “Alma Mater”, 

pentru perioada 15 octombrie 2016 - 16 decembrie 2016, urmând ca acesta să fie 
completat și adoptat de CNC. 
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Ca urmare a acestor aspecte se deleagă pentru participarea la CNC din luna decembrie 
2016 a președintelui, vicepreședintelui și secretarului SCDPM UP. 

 
3. Probleme curente. S-au luat în evidență trei adeziuni din partea noilor angajați ai UP, 
respectiv: Ifrim Margareta Elena, Gavrilă Mariana și Roșca Maria Cornelia și a unui 
certificat de naștere pentru un copil minor aflat în întreținerea unuia dintre noii membri 
(Gavrilă Mariana), aceștia urmând să beneficieze de toate drepturile și obligațiile statutare 
din momentul înregistrării lor. 
 Ca urmare a unor neconcordanțe în evidența persoanelor cu copii mai mici de 16 
ani  - beneficiari ai pachetelor cadou de Craciun - datorate necompletării corespunzătoare a 
adeziunilor, precum și datorită unor solicitări suplimentare de acordare a unor pachete 
cadou s-a impus discutarea posibilității de acordare retroactivă a acestora. S-au colectat 
actele lipsă la unele adeziuni (certificate de naștere pentru copii mai mici de 16 ani) s-au 
centralizat solicitările suplimentare sau speciale (copii cu probleme de sănătate și nevoi 
speciale) și s-a dispus suplimentarea fondurilor pentru acordarea de compensații bănești 
în valoare de 86,35 lei /solicitare (contravaloarea calculată a unui pachet-cadou de 
Crăciun) unui număr de cinci membri. 
 S-au mai aprobat cheltuieli în valoare de 300 de lei pentru pachetele colindătorilor 
pe care conducrea și administrația UP precum și reprezentanții sindicatului împreună cu 
întreg personalul angajat urmează să-i întâmpine cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 
 De asemenea au fost aprobate achiziționarea unor produse de curățenie și a unei 
cafetiere în valoare totală de maxim 500 de lei. 
 
4. Diverse. La capitolul diverse au fost prezentate rezultatele negocierilor cu Consiliul de 
Administrație al UP urmare a cărora se vor acorda bonuri de masă în valoare de 100 de lei 
pentru fiecare angajat – cadru didactic sau didactic auxiliar și de 200 de lei pentru fiecare 
angajat – personal muncitor. S-a făcut anunțul conform căruia în cursul lunii decembrie 
2016 se va încasa (în avans pentru anul 2017) și tranșa de 10% diferențe salariale pe Legea 
85 și s-a reluat discuția cu privire la posibilitatea acordării acestor compensații și 
aparținătorilor persoanelor decedate dar care în intervalul 2008-2011 erau angajați ai UP. 
Referitor la acest subiect și datorită deficiențelor L85/2016 s-a dispus consultarea unui 
jurist și a reprezentanților FNS Alma Mater pentru formularea unui punct de vedere. De 
asemenea s-au făcut aprecieri cu privire la stadiul procesului aflat pe rolul instanțelor 
judecătorești cu privire la plata retroactivă a sporului de doctorat persoanelor îndreptățite, 
proces pentru care la ultima înfățișare s-a dispus amânarea cauzei până la data de 
02.02.2017 din motive ce nu au fost comunicate de avocat conducerii SCDPM UP 
(http://portal.just.ro/97/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9700000000092894&id_inst=9). 
  

 
 

Comitetul SCDPM UP 

http://portal.just.ro/97/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9700000000092894&id_inst=9

