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Tematica Ședinței ordinare a 

Comitetului Director al Sindicatului Cadrelor Didactice și Personalului Muncitor 

din Universitatea din Petroşani 

21.07.2017.  

 

Participă: 

- membri Comitetului director al SCDPM UP; 

 

De pe ordinea de zi: 

1.  Prezentarea Hotărârii 79/ 29.06.2017 a Senatului Univesității din Petroșani 

privind necesitatea existenţei unui comitet de securitate în muncă în fiecare 
instituţie; 

2. Probleme curente: discutarea şi aprobarea unor cereri de ajutor, conform 
statutului; 

3. Măsuri organizatorice privind organizarea şedinţei Biroului Executiv „Alma 
Mater” la Universitatea din Petroşani; 

4. Diverse. 
 

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 membri motivaţii. 

1. Ca urmare a comunicării Hotărârii 79/ 29.06.2017 a Senatului Universității din 

Petroșani privind necesitatea existenţei unui comitet de securitate în muncă în fiecare 
instituţie, din partea SCDPM din Universitatea Petroşani au fost desemnaţi şi votaţi, cu 
unanimitate de voturi, următorii  membri de sindicat: Iancu Cuza Adina, Itu Wilhelm, 
Stănilă Sorina.  

2. La cel de-al doilea punct din orinea de zi s-au analizat şi discutat cererea de 
retragere din sindicat, din motive personale,  a colegei C.M. Cererea s-a aprobat şi s-a 
anunţat servciul SRUS UP pentru a suspenda reţinerea cotizaţiei începând cu 01.08.2017. 
Au fost discutate cererile de ajutor social pentru cazuri deosebite de boală şi s-au aprobat, 
cu unanimitate de voturi,  ajutoare de 500 lei pentru SM şi OB.  

3. La punctul 3 s-a prezentat ca o reuşită deosebită a SCDPM din Universitatea 
Petroşani, organizarea ședinței Biroului Executiv al FNS Alma Mater, pentru care au fost 
mobilizate mai multe persoane din Universitatea Petroşani. Cu acordul conducerii, membrii 
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participanţi vor fi cazaţi în camerele de oaspeti ale Universităţii din Petroşani, la Cabana 
Universităţii şi la Cabana Rusu. Cheltuielile vor fi suportate în mare măsură din bugetul 
sindicatului nostru dar, parțial, şi de către FSN „Alma Mater”. La şedinţă vor fi invitaţi 
domnul Rector al Universităţii din Petroşani şi dl. Preşedinte al SCDPM din UP. La finalul 
întâlnirii, membrii Biroului executiv al FSN „Alma Mater” vor efectua o vizită la instituțiile 
partenere ale UP (INSEMEX Petroșani) și la mai multe obiective turistice din Valea Jiului și 

din județ. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat bugetul de cheltuieli al acestui 
eveniment. 

4. La capitolul Diverse s-au discutat anumite măsuri pentru promovarea ofertei 
educaționale a Universității din Petroșani și pentru îmbunătățirea numărului de candidați 
la admitere, în vederea completării locurilor scoase la consurs. Această preocupare trebuie 
să fie una permanentă și care să vizeze toate categoriile de personal angajat ale UP, nu doar 
cadrele didactice. 

 

 

 

 

Comitetul SCDPM UP 

 

 


