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Tematica Ședinței ordinare a
Comitetului Director al Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor
din Universitatea din Petroşani
29.05.2017

Participă:
- membri Comitetului SCDPM UP;
De pe ordinea de zi:
1. Probleme curente
(cereri ajutoare, pensionări, retrageri din sindicat,
sponsorizări);
2. Analiza și alegerea uneia dintre ofertele culese de la instituțiile bancare privind
cheltuielile pentru menținerea contului şi dedelegarea unui responsabil în relația cu banca;
3. Diverse.
Desfășurarea lucrărilor:
Preşedintele organizației, dl. Dr. ing. Csaba R. Lorinţ, prezintă motivarea convocării
ședinței precum și ordinea de zi. Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi,
fără alte completări sau observații; s-a făcut apoi apelul nominal al membrilor comitetului
convocați la şedinţă, fiind trei membri absenţi și doi membrii învoiți.
1. La capitolul Problemele curente au fost supuse dezbaterii și aprobării mai multe
cereri pentru acordarea de ajutoare materiale pentru pensionări, pentru caz de boală sau
decesul unei rude ale unor membri de sindicat, cereri de sponsorizare ale unor activități
sudențești precum și cereri de retragere din sindicat, astfel:
- cererea d-nei. NG, privind acordarea ajutorului pentru decesul tatălui său;
solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi, acordându-se un ajutor de
înmormântare în valoare de 500 de lei;
- cererea d-rei. SA, care suferă de o boală cronică și care făcut o serie de investigaţii
medicale costisitoare, prezentând chitanțe și scrisori medicale care confirmă diagnosticul.
La sesizarea unuia dintre membrii Comitetului Director s-a verificat arhiva PV
constatându-se că petenta a mai primit ajutor financiar în anul 2015; datorită acestor
considerente au urmat o serie de discuții pentru ca apoi să se procedeze la vot; a fost
acordat un nou ajutor în valoare de 500 de lei, cu 2 abţineri;
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- cerea de ajutor pentru pensionare a d-nei. FV; solicitarea a fost aprobată cu
unanimitate de voturi, acordându-se un ajutor financiar în valoare de 500 de lei;
- cererea de sponsorizare a ASBP pentru organizarea evenimentului Gala
Studenţilor Basarabeni la Petroșani; solicitarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi,
acordându-se un ajutor financiar în valoare de 500 de lei;
- cererea de sponsorizare a Comitetului organizatoric al Simpozionului Național
Studențesc GEOECOLOGIA, pentru organizarea ediției a XV-a; solicitarea a fost aprobată cu
unanimitate de voturi, acordându-se un ajutor financiar în valoare de 500 de lei;
- cereri de retragere din sindicat a următorilor membri: Matei Aronel, Slusariuc
Răzvan şi Pană Leon, cărora, după verificarea situației personale privind unele datorii sau
sancțiuni, li s-a aprobat încetarea reținerii cotizației începând cu 1 iunie 2017, urmând ca
petenții să-ți piardă calitatea de membri ai SCDPM UP de la aceeași dată.
2. La prezentarea bilanțului contabil aferent anului 2016, Adunarea Generală a
SCDPM UP a constatat anumite cheltuieli considerate ca fiind mari în dreptul comisioanelor
bancare și a costurilor de întreținere a acestora; S-a dispus la acea dată o analiza atentă a
acestor cheltuieli și culegerea de oferte de la mai multe bănci în vederea angajării unui
contract mai avantajos; în acest sens în intervalul scurs de la derularea AG și până la
ședința curentă președintele, vicepreședintele/trezorierul și secretarul Comitetului
Director al SCDPM UP au discutat cu reprezentanții mai multor bănci și au depus la sediul
sindicatului mai multe oferte financiare; în urma acestor discuții și partenerul actual,
Bancpost, și-a revizuit comisioanele și costurile în relația cu SCDPM UP; Comitetul director
a analizat aceste oferte financiare și a dispus continuarea relațiilor de colaborare cu
Bancpost – Sucursala Petroșani timp de 12 luni în baza unui nou contract de colaborare în
care costurile au fost scăzute, urmând ca la sfârșitul acestui interval să fie facută o nouă
analiză comparativă a capitolului de cheltuieli vizat în Bilanțul contabil 2016 vs. Bilanțul
contabil 2017, urmând a se constata dacă efectele scontate au fost înregistrate în urma
derulării noului contract. În vederea diminuării costurilor bancare se propune ca și măsură
suplimentară, plată bianuală a cotizaţiei către Alma Mater.
Dată fiind indisponibilitatea temporară a domnului Mihăilescu Sorin, vicepreședinte
și trezorier delegat de Comitetul Director al SCDPM UP în relație cu banca și datorită
necesității urgente de a efectua plăți și tranzacții bancare pentru care este necesară
delegarea unui alt reprezentant al SCDPM UP, s-a desemnat, cu unanimitate de voturi,
delegarea domnului Președinte Dr.ing. Csaba R. Lorinţ pentru efectuarea operaţiilor
bancare și înregistrarea acestuia cu specimen de semnătură în relația cu Bancpost – Filiala
Petroșani.
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3. La capitolul Diverse, Preşedintele organizației, dl. Dr. ing. Csaba R. Lorinţ, prezintă
stadiul demersurilor judecătorești privind recuperarea/înoirea actelor constitutive, a
statutului și reprezentativității SCDPM UP. Se arată astfel că a efectuat toate demersurile
judecătorești în vederea recuperării/actualizării actelor constitutive și a actualizării
statutului sindicatului, iar noul statut este finalizat și publicat pe site-ul SCDPM UP
(http://www.upet.ro/SCDPM/doc/2017/Statut_final_scanat_2017.pdf); Dosarul privind
înoirea/înregistrarea reprezentativităţii SCDPM UP la ITM Deva-Hunedoara și la
Judecătoria Petroşani este și el finalizat urmând ca documentele să fie depuse la cele două
istituții spre aprobare; ulterior obținerii reprezentativității urmează și înregistrarea noului
Contractului Colectiv de Muncă.

Comitetul SCDPM UP
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