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Tematica Ședinței ordinare a  

Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor  

din Universitatea din Petroşani 

29 august 2016 

 

Participă: 

- membri Comitetului SCDPM UP, fiind motivaţi absenţii: salariaţii care la data 

respectivă figurau în concediu legal de odihnă (dl. Rada Constantin și dl. Brănescu 

Marius), din motive medicale (dl. Horia Simaschevici) sau aflați în delegații (dl. Buşe 

Gheorghe preşedinte de bacalaureat); 

- ședița figurează în graficul de activități ca fiind scadentă lunii precedente, urmând ca 

ședința curentă, cu numărul VIII, să aibă loc în data de 12 augusct a.c. 

 

De pe ordinea de zi: 

1. Inaugurarea noului sediu al sindicatului din Universitatea Petroşani.  

În conformitate cu rezoluția CA al UP din 04.07.2016, la solicitarea SCDPM UP cu nr. 

15/30.06.2016, înregistrată la UP cu nr. 1629/30.06.2016, prin persoana dl-ui. Rector al 

Universităţii din Petroşani, Prof.univ.dr.ing. Sorin M. RADU, consiliul aprobă repartizarea în 

corpul D, a camerei 301 (sediu) și 308 (arhivă) spre folosință SCDPM UP. 

 

2. Prezentarea unor concluziilor privind înregistrarea Contractului Colectiv de 

Muncă al UP.  

În vederea elaborării, negocierii și ulterior înregistrării CCM al UP la I.T.M. Deva s-au 

derulat toate etapele procedurale, în cadrul UP fiind înrunite în mai multe rânduri comisiile 

paritare stabilite prin deciziile CA si CSCDPM UP. În detrimentul eforturilor colective ale 

conducerii și secretariatului SCDPM UP și a numeroaselor deplasări la Deva cu ocazia solicitării 

unor acte suplimentare, prin comunicarea nr. 8482/29.07.2016 ITM respinge solicitarea de 

înregistrare a CCM UP, motivul principal fiind expirarea reprezentativităţii SCDPM UP în 

cadrul universităţii dar și a reprezentativității FNS “Alma Mater” la nivel de Grup de Unităţi din 

Sectorul de Activitate “Învăţământ Superior şi Cercetare”, ambele organizații derulând în acest 

timp proceduri specifice pentru redobândirea acesteia. Reprezentativitatea se obţine în instanţă 

fiind un demers de durată, cu o valabilitate de 4 ani, motiv pentru care, Comitetul SCDPM UP 

adoptă hotărârea de a derula acest demers numai după modificarea statulului existent al 

organizației, pe baza propunerilor tuturor membrilor de sindicat. Ulterior se vor relua 

demersurile de obținere a reprezentativității și înregistrare a CCM UP. S-a votat cu unanimitate 

de voturi şi posibilitatea angajării, dacă se dovedește a fi necesar, a unui jurist specializat pe 

drepturi sindicale şi de muncă, în vederea obţinerii reprezentativităţii. 

 

3. Demararea procedurilor de schimbare a Statutului SCDPM UP. 

Așa cum s-a arătat și la punctul precedent de pe OZ, unele deficințe ale statutului 

sindicatului datorate în principal schimbărilor legislative dar și a unor aspecte funcționale 
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dovedite în timp a fi defectuoase, comitetul dispune demararea procedurilor de 

modificare/actualizare/modernizare a acestuia (http://www.upet.ro/SCDPM/doc/3_Statut.pdf). În 

acest sens, în perioada următoare (până în data de 12.09.2016) se procedează la centralizarea 

propunerilor de modificare pe fiecare articol în parte, urmând ca, ulterior, în preajma deschiderii 

anului universitar, să fie convocată Adunarea Generală a membrilor și votarea/respingerea 

amendamentelor propuse. 

 

4. Diverse.  

La acest punct s-au făcut referiri la situația contabilă curentă, la necesitatea luării unor 

măsuri URGENTE cu privire la recuperarea arhivei, a actualizării tuturor documentelor și găsirii 

unor soluții privind îmbunătățirea circuitului actelor și timpilor de răspuns cu privire la unele 

solicitări adresate membrilor comitetului, sub rezerva înlocuirii din funcție a persoanelor care nu-

și onorează obligațiile asumate. În acest sens s-a luat hotărârea fermă ca toate comunicările, 

secretariatul, ștampila și întreaga arhivă să fie efectuate/depuse din/în noul sediu al SCDPM UP. 

În acest sens s-a aprobat și un buget estimativ, în valoare de cca. 5.000 de lei, ce urmează a fi 

disponibilizat din contrurile SCDPM UP în vederea achiziționării de mobilier, birotică, 

conumabile etc. și dotării sediului sindicatului pentru o deplină funcționalitate a acestuia. În 

urma votării în unanimitate a acestor cheltuieli s-a convenit la centralizarea ofertelor până la 

ședința următoare (12.09.2016), membrilor CSCDPM UP revenindu-le și sarcina de a 

căuta/analiza ofertele cele mai avantajoase. 

S-au mai prezentat elemente cu privire la acțiunile în instanță derulate pentru acordarea 

sporului de doctorat persoanelor care au fost lipsite de acet drept, proces care are următorul 

termen de judecată planificat la data de 22.09.2016. Deși de la demararea procesului a fost 

elaborată legislație specifică pentru punerea în drepturi a tuturor deținătorilor de titluri doctorale 

care profesează în domeniul atestat prin diplomă, dar care nu prevăde și plata retroactivă a 

acestora, s-a convenit ca în acest sens demersurile în instanță să continue până la obținerea 

inclusiv a drepturilor restante. 

S-au făcut referiri și la necesitatea completării formularului ANEXĂ la Normele 

Metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016, (disponibil și la rubrica Documente informații 

generale, http://www.upet.ro/documente/#proceduri) în vederea  plăţii diferenţelor de drepturi 

salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor de drepturi salariale 

cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 

2011. 

S-au făcut referiri şi la noile salarii cuprinse în grilele OU Nr. 20/2016, contestate în 

continuare de o parte dintre salariați dar și la nivelul unor federaţii sindicale. 

Au fost discutate cereri de ajutor social și de deces aprobate în unanimitate. 

 

 

 

Comitetul 

SCDPM UP  
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