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Tematica Ședinței ordinare a  

Comitetului Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor  

din Universitatea din Petroşani 

26.01.2017. 

Participă: 

- membri Comitetului SCDPM UP; 

 

De pe ordinea de zi: 

 

1. Acordarea în regim de urgență și la cerere a unor ajutoare de deces și boală; 

2. Diverse. 

 

1. Deși anunțată în regim de urgență, membrii comitetului s-au prezentat în număr mare la 

acestă întrunire a Comitetului SCDPM UP, la aflarea veștii triste referitoare la decesul colegei 

T.I.L. 

Preşedinte organizației, dl. Dr. ing. Csaba R. Lorinţ, prezintă motivarea convocării de urgență 

a Comitetului, datorită evenimentelor regretabile care s-au succedat într-un timp foarte scurt și au 

culminat cu decesul membrei de sindicat la secţia de A.T.I. a Spitalului de Urgenţă din Petroşani. 

Conform hotărârilor existente și a grilelor aprobate, la decesul unui membru de sindicat se 

acorda un ajutor de înmormântare în valoare de 1.000 lei, coroană şi publicarea unui ferpar la un 

ziar local (Ziarul Văii Jiului), pe pagina de web a sindicatului etc. În afară de aceste măsuri, pe 

colective s-au mai adunat și alte sume donate de către colegii din universitate, care au fost 

predate familiei. Dumnezeu s-o odihnească! 

 

Alte cereri analizate și aprobate au fost: 

- T.I., cerere de ajutor social, în urma unei intervenții chirurgicale urmată de 30 de zile 

concediu medical, pentru care i s-a aprobat un ajutor financiar în valoare de 300 lei; 

- D.T.A., cerere de ajutor social, a suferit o intervenţie chirurgicală complexă într-o clinică 

de specialitate, urmată de 48 zile de concediu medical; i s-a aprobat un ajutor financiar în 

valoare de 500 lei; 

- Z.A., cerere de ajutor social, a fost diagnosticată în urma unor analize şi investigaţii RMN 

(pe care le-a plătit, prezentând chitanţe de 800 lei) şi i s-a dat trimitere la o clinică de 

profil (hematologie), pentru continuarea investigațiilor de specialitate; i s-a aprobat un 

ajutor financiar în valoare de 500 lei; 
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- F.F., cerere pentru acordarea unui ajutor de înmormântare pentru decesul bunicii sale; i s-

a aprobat un ajutor financiar în valoare de 250 lei conform grilei standard, sub forma unui 

ajutor de înmormântare; 

- D.S., cerere pentru acordarea unui ajutor de înmormântare pentru decesul tatălui său; i s-a 

aprobat un ajutor financiar în valoare de 500 lei conform grilei standard, sub forma unui 

ajutor de înmormântare. 

 

Toate cererile de ajutor social pentru caz de boală și cele pentru înmormântare în caz de 

deces al unor rude și afini au fost aprobate în unanimitate după prezentarea și verificarea actelor 

de la dosar. 

 

2. Preşedintele sindicatului, dl. Dr. ing. Csaba R. Lorinţ, face o trecere în revistă a tematicii 

abordate la ultima şedinţă a C.N.C. al F.N.S. Alma Mater ce a avut loc în luna decembrie, la 

Bucureşti. O atenție deosebită a fost acordată prezentării făcute de reprezentanții CNFIS privind 

finanţările suplimentare care s-au acordat în anul 2016 și de care a beneficiat și Universitatea din 

Petroşani, dar și detaliile noului proiect de finanțate/buget pentru anul 2017. Se prezintă 

diferitele stadii în care se regăsesc negocierile dintre reprezentanții federaţie și cei ai ministerelor 

de resort implicate în noile proiecte de salarizare, inclusiv așteptările părților de la preconizata 

LSU.  
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