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Biroul Operativ al U.S.C.D. a hotărât, în şedinţa din data de 15.01.2015, în 

conformitate cu statutul organizaţiei, ca pe data 27 februarie 2015, ora 12
00

, în sala 

CD 016, să se desfăşoare Conferinţa Anuală a U.S.C.D. 

 

 

Programul Conferinţei este următorul: 

 Înscrierea delegaţilor şi validarea acestora – ora 12
00

-12
10

; 

 Alegerea prezidiului şi a secretariatului –  ora 12
10

-12
20

; 

 Prezentarea și aprobarea raportului de activitate pe perioada 01.01.2014-

31.12.2014 – ora 12
20

-12
40

; 

 Prezentarea și aprobarea raportului financiar – ora 12
40

-12
50

; 

 Prezentarea și apobarea raportului comisiei de cenzori – ora 12
50

-13
00

; 

 Prezentarea și apobarea Proiectului de Buget pentru 2015 – ora 13
00

-13
10

; 

 Discuţii și propuneri privind viitoarea strategie a U.S.C.D. – ora 13
10

-13
30

; 

 Diverse – ora 13
30

-14
00

. 

 

În conformitate cu actualul statut al U.S.C.D., norma de reprezentare la 

Conferinţa Anuală este de 1 la 20. Pentru organizaţiile alcătuite din 10 – 20 membri se 

va admite un delegat. 

 

 

  PREŞEDINTE U.S.C.D. 

Conf. dr. ing. Gina Florica STOICA 
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Raport de activitate al Biroului Operativ al Uniunii Sindicatelor Cadrelor 

Didactice din Universitatea Politehnica din Bucureşti 

- 01.01.2014 ÷ 31.12.2014 -  
 

IANUARIE 2014 

 

09 ianuarie 2014 – Şedinţa BO al USCD. Printre problemele discutate se află actualizarea paginii de 

internet a USCD (F. Baciu) şi formarea unei comisii de lucru pentru a se răspunde solicitărilor depuse în 

scris pe adresa USCD (M. Buţu, M. Bucşoiu, M. Petrescu). 

11 ianuarie 2014 - Consiliul Naţional de Conducere al F.N.S. “Alma Mater”. 

13 ianuarie 2014 - Întâlnire cu domnul Secretar de stat Gigel Paraschiv pentru acordarea sumelor 

câştigate în instanţă de salariaţii B.C.U. Bucureşti, în procesul pentru aplicarea Legii 221/2008 

(Participare: A. Hadăr şi alţii). 

15 ianuarie 2014 - Întâlnire la Palatul Parlamentului cu doamna Raluca Turcan - reprezentantul P.D.L. pe 

probleme de educaţie (Participare A. Hadăr). 

21 ianuarie 2014 – Şedinţa BO al USCD. Principalul subiect: răspunsul la cererile depuse.  

În total au fost depuse un număr de 72 cereri de către persoane care nu se regăsesc printre cei care au 

primit prima tranşă din drepturile câştigate în instanţă. Pentru răspunsuri a fost consultată şi doamna 

avocat Iulia Dumitru. Pentru răspuns la solicitările făcute (cele 72) au revenit doar patru persoane. 

23-25 ianuarie 2014 - Conferinţa E.Z.A. “Săptǎmâna Socialǎ Europeană” (Oostende) (Participare: A. 

Hadăr şi alţii).  

28 ianuarie 2014 - Şedinţa tehnică a Comisiei Paritare a C.C.M. la nivel de sector de activitate 

“Învăţământ Superior şi Cercetare”. Condiţiile meteorologice nefavorabile au împiedicat întrunirea 

întregii Comisii Paritare. De aceea, şedinţa s-a transformat în una tehnică. S-a parcurs o parte a 

amendamentelor C.C.M. propuse de F.N.S. “Alma Mater” (Participare: A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

 

FEBRUARIE 2014 

 

04 februarie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. Se stabileşte un 

nou format al cererii de intrare în USCD, un formular care să conţină mai multe date ale noului membru: 

funcţia, număr copii şi date de naştere etc. Se stabilesc responsabilităţi în organizarea Conferinţei Anuale. 

Se fac materialele necesare şi se iau aprobările pentru acordarea unui cadou din partea UPB pentru toate 

persoanele de sex feminin din UPB, cu ocazia zilei de 8 Martie. 

03-05 februarie 2014 - Vizită a delegaţiei F.N.S. “Alma Mater” în centrele universitare Alba Iulia şi 

Cluj-Napoca cu scopul, pe de o parte de a analiza problemelor activităţii universitare şi sindicale locale, 

iar pe de altă parte de a îmbunătăţi relaţiilor dintre sindicat şi administraţie din unităţile în care 

funcţionează organizaţii sindicale afiliate la F.N.S. “Alma Mater”. Punctele de interes ale deplasării au 

fost Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Biblioteca 

Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca  (Participare: A. Hadăr, A. Alecu şi alţii).   
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11 februarie 2014 - Şedinţa Comisiei Paritare a C.C.M. la nivel de sector de activitate “Învăţământ 

Superior şi Cercetare”. Se parcurg aproape toate amendamentele la C.C.M. propuse de F.N.S. “Alma 

Mater” (Participare: A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

20 februarie 2014 - Masa Rotundǎ “Dialogul social sectorial la nivel european” organizatǎ de 

E.T.U.C.E. şi F.S.L.I. la Palatul Parlamentului (Participǎ: A. Hadǎr şi alţii). 

23-25 februarie 2014 - Participare la conferinţa “Culturi diferite - Obiective comune” VS/2013/0486, 

Varşovia, Polonia, tema discuţiei fiind Comitetele Europene de Întreprindere (Participare F. Baciu). 

24 februarie 2014 - Participare la şedinţa C.N.F.I.S., organismul care stabileşte Metodologia de finanţare 

a învăţământului superior. S-a discutat/analizat o nouă Metodologie de finanţare a instituţiilor de 

învăţământ superior de stat, valabilă pe anul 2014. Ca urmare a procesului câştigat de Universitatea din 

Suceava, se propune renunţarea la finanţarea bazată pe clasificarea programelor de studii şi revenirea la 

finanţarea bazată pe indicatorii de calitate (Participare: A. Hadăr). 

 

MARTIE 2014 

 

10 martie 2014 - Realizarea Raportului Comisiei de Cenzori a F.N.S. “Alma Mater”, la sediul federaţiei.  

(Participare: Niculina Pistol, C. Nistorescu, A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

14 martie 2014 - Participare la şedinţa C.N.R. care a avut loc la Universitatea “1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia. Discuţiile au fost concentrate pe tema finanţării învăţământului superior în anul 2014. Au 

participat: Senator Ecaterina Andronescu, Ministru Mihnea Costoiu, Secretar de Stat Gigel Paraschiv, 

Secretar de Stat Tudor Prisecaru şi rectori/prorectori din aproape toate universitatile de stat (Participare: 

A. Hadăr). 

18 martie 2014 - Întâlnire a membrilor BEx din Bucureşti la sediul federaţiei. Se discută ordinea de zi a 

şedinţei BEx din 22 martie 2014 (Participare: A. Hadăr, A. Alecu, M. Buţu şi alţii).  

20 martie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. Organizare 

Conferinţă Anuală. Discuţii cu privire la salarizarea personalului nedidactic (material semnat de 162 

angajaţi nedidactici). 

20 martie 2014 - Întâlnire la sediul M.E.N. cu directorul departamentului juridic pentru stabilirea formei 

finale a amendamentelor la C.C.M. la nivel de sector de activitate “Învăţământ Superior şi Cercetare” 

(Participare: A. Alecu). 

22 martie 2014 - Şedinţa Biroului Executiv al F.N.S. “Alma Mater”. 

25 martie 2014 - Participare  la Forumul “FONDURI EUROPENE 2014-2020: Noile mecanisme pentru 

creşterea ratei de absorbţie” care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului în Sala Drepturilor Omului. 

Evenimentul s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui Camerei Deputaţilor, cu participarea 

factorilor de decizie la cel mai înalt nivel: primul ministru Victor Ponta, miniştrii Eugen Teodorovici, 

Rovana Plumb, Mihnea Costoiu, reprezentant B.N.R. Adrian Vasilescu, parlamentari, secretari de stat, 

primarii Olguţa Vasilescu, Robert Negoiţă, Florin Pandele, reprezentanţii sindicatelor Dumitru Costin 

(B.N.S.), Ion Homos (Cartel Alfa), reprezentant al patronatelor Cristian Pârvan, reprezentanţi ai ONG-

urilor, reprezentanţi ai companilor (Participare: A. Hadăr).  

27 martie 2014 – Conferinţa Anuală a USCD.  

28 martie 2014 - Întâlnire la Universitatea Politehnica din Bucureşti cu liderii celor trei federaţii din 

învăţământ F.S.L.I. - Simion Hancescu (preşedinte), F.S.E. Spiru Haret - Marius Nistor (preşedinte), 

Tudor Spiridon (secretar general). Au mai participat senatorul Ecaterina Andronescu, senatorul Liviu 

Marian Pop şi Mariana Bucşoiu - vicepreşedinte U.S.C.D., George Alexandru - membru al B.O. - 

U.S.C.D. - U.P.B. cu responsabilităţi pentru personalul nedidactic. Tema programată a discuţiilor a fost 

salarizarea personalului nedidactic (salariile foarte mici, dispariţia sporului de vechime, adoptarea unor 

alte sporuri etc.) (Participare: A. Hadăr, A. Alecu, M. Buţu şi alţii). 

 

APRILIE 2014 

 

02 aprilie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. 
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04 aprilie 2014 - Participare la masa rotundă “Cum facem din integrarea europeană un success”, cu 

prezentarea Raportului Anual de Analiză şi Prognoză al Societăţii Academice Române pe anul 2014. Se 

examinează modul în care România a ştiut sau nu să folosească aderarea la Uniunea Europeană în 

beneficiul cetăţenilor şi se propun soluţii pentru a face din integrarea europeană un succes (Participare: A. 

Alecu). 

15 aprilie 2014 - Întâlnire la M.E.N. cu Ministrul Mihnea Costoiu pentru a analiza amendamentele 

federaţiei la L.E.N., care vor fi promovate prin O.U.G. (Participă A. Hadăr).   

10-15 aprilie 2014 - Activitate financiară: cadouri distribuite în perioada 10 – 16 aprilie 2014 pentru 

membrii de sindicat în valoare de 71000 lei, acordate cu ocazia Sărbătorilor de Paşte (C. Nistorescu, M. 

Petrescu, G. Alexandru). Acţiunea s-a repetat cu distribuirea cadourilor acordate de conducerea UPB 

tuturor copiilor angajaţilor (membrii şi nemembrii de sindicat) din Politehnică (C. Nistorescu, M. 

Petrescu, G. Alexandru). 

16 aprilie 2014 - Întâlnire cu conducerea UPB pentru rezolvarea unor probleme acute: Plata orelor 

suplimentare; Spor de condiţii vătămătoare, alocarea de echipamente de protecţie; Sporul de vechime să 

fie scos din salariul minim pe economie; Mărirea pragului de 1500 lei pentru acordarea bonurilor de 

masă. La întâlnire au participat din partea conducerii UPB doamna Ministru prof. dr. ing. E. Andronescu, 

iar din partea BO al USCD preşedinte G. Stoica, vicepreşedinte M. Bucşoiu, G. Alexandru membru în BO 

- reprezentant al personalului nedidactic, I. Pîşă şi Şt. Funar membri în BO al USCD. 

17 aprilie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. Completarea actelor 

pentru acţiunea în instanţă pe Legea 63. 

23 aprilie 2014 - Analiza unor amendamente din C.C.M. şi a unor propuneri din O.U.G. la L.E.N. în 

vederea finalizării C.C.M. şi a completării viitoarei O.U.G. cu amendamente ale F.N.S. “Alma Mater”. 

Din partea M.E.N. au participat Ministrul M. Costoiu şi Secretarul de Stat G. Paraschiv (Participă: A. 

Hadăr şi alţii). 

26 aprilie 2014 Consiliul Naţional de Conducere al F.N.S. “Alma Mater”. 

 

MAI 2014 

 

01 - 05 mai 2014 - Analiză și propuneri amendamente pentru CCM-ul la nivel de sector de activitate 

“Învăţământ Superior şi Cercetare” (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

05 mai 2014 - Teleconferință cu membrii BEx pe tema problemelor curente ale federației: CCM-ul la 

nivel de sector de activitate şi amendamentele LEN (Participare A. Hadăr, A. Alecu, M. Buţu, F. Baciu). 

14 mai 2014 - Ședință Comisie Paritară pentru negocierea CCM-ului la nivel de sector de activitate 

“Învăţământ Superior şi Cercetare” (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

15 - 20 mai 2014 - Analiză și confruntare rezultate negocieri din 14 mai 2014, propuneri amendamente 

pentru CCM-ul la nivel de sector de activitate “Învăţământ Superior şi Cercetare” (Participare A. Alecu şi 

alţii). 

20 mai 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. Completarea actelor 

pentru acţiunea în instanţă pe Legea 63. Negocierea reprezentării în instanţă a fost făcută de doamna G. 

Stoica şi domnul M. Buţu. 

20 mai 2014 - Centralizare rezultate și noi propuneri de amendamente pentru CCM-ul la nivel de sector 

de activitate “Învăţământ Superior şi Cercetare”. Transmitere document final la MEN (Participare A. 

Alecu şi alţii). 

21 mai 2014 - Discuţii cu conducerea Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad privind acordarea drepturilor 

salariale din sentinţele judecătoreşti (Participare A. Hadăr şi alţii). 

28 mai 2014 - Întâlnire de lucru cu reprezentanții Federației Naționale Patronale pentru Formare și 

Evaluare a Competențelor, pentru constituirea “Comitetului Sectorial pentru Învǎţǎmânt, Formare 

Profesionalǎ şi alte Activitǎţi Suport (CS-IFPA)” (Participare A. Hadăr A. Alecu şi alţii). 

30 mai 2014 Ședință BEx desfășurată on-line pe Skype.  

 

IUNIE 2014 
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04 iunie 2014 - Discuții pe tema problemelor din educație între reprezentanții Guvernului şi reprezentanții 

sindicatelor din educație. Au participat, pe de o parte Primul Ministru – V. Ponta, miniștrii R. Pricopie, 

M. Costoiu, E. Teodorovici, secretar de stat G. Paraschiv, consilier prim ministru C. Vișoianu, iar pe de 

altă parte S. Hăncescu, M. Nistor și A. Hadăr. 

06 iunie 2014 - Ședință Comisie Paritară pentru negocierea CCM-ului la nivel de sector de activitate 

“Învăţământ Superior şi Cercetare”. Cu această ocazie s-a discutat și conținutul OUG de amendare a Legii 

1 - Legea educației naționale (Participare A. Hadăr şi alţii). 

10 iunie 2014 - Participare la Comitet Confederal C.N.S. Cartel Alfa (Participare A. Alecu). 

13 iunie 2014 - Participare la întâlnirea dintre liderii de sindicat din educație și Doamna Președinte a 

Comisiei de Învățământ din Senat - Ecaterina Andronescu. Au participat reprezentanți ai FSLI și FSE 

Spiru Haret (Participare A. Hadăr şi alţii). 

17 - 18 iunie 2014 - Participare la Consiliul General C.N.S. Cartel Alfa de la Mamaia, hotel Apollo 

(Participare M. Buțu). 

19 iunie 2014 - Participare la discuții cu domnul Radu Bălănean, președintele Federației Naționale 

Patronale pentru Formare și Evaluare a Competențelor, pentru constituirea “Comitetului Sectorial pentru 

Învǎţǎmânt, Formare Profesionalǎ şi alte Activitǎţi Suport (CS-IFPA)” (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi 

alţii). 

25 iunie 2014 -  Discuții la sediul MEN cu secretar de stat G. Paraschiv pentru deblocarea unor solduri 

ale Universităţii din Piteşti, în vederea plăţii unor drepturi salariale din sentinţele judecătoreşti 

(Participare A. Hadăr şi alţii). 

27 iunie 2014 - Participare la sediul MEN la discuții cu ministrul M. Costoiu, pentru stabilirea formei 

finale a CCM ului la nivel de sector de activitate “Învăţământ Superior şi Cercetare” (Participare A. 

Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

 

IULIE 2014 

 

03 iulie 2014 - Semnare CCM la nivel de sector de activitate “Învăţământ Superior şi Cercetare” 

(Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii).   

04 iulie 2014 - Elaborare şi lansare comunicat de presă referitor la O.U.G. 49/2014 cu privire la 

modificarea Legii 1/2010 - Legea educaţiei naţionale (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

14 iulie 2014 - Şedinţă Comitet Confederal al C.N.S. Cartel Alfa (Participare A. Alecu). 

15 iulie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. 

15 iulie 2014 - Întâlnire între reprezentanţii F.N.S. “Alma Mater” şi Radu Bălănean, preşedintele 

Federaţia Naţională Patronală pentru Formare şi Evaluare Profesională, cu scopul înfiinţării Comitetului 

Sectorial pentru Învǎţǎmânt, Formare Profesionalǎ şi alte Activitǎţi Suport (C.S.-I.F.P.A.). Discuţiile s-au 

dorit a fi clarificatoare pentru conţinutul statutului comitetului sectorial şi pentru modul de înfiinţare a 

C.S.-I.F.P.A. (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

17 iulie 2014 - Şedinţă BEx desfăşurată online pe Skype. Principala temă a discuţiilor a fost înfiinţarea 

Comitetului Sectorial pentru Învǎţǎmânt, Formare Profesionalǎ şi alte Activitǎţi Suport, având ca partener 

din partea patronatului Federaţia Naţională Patronală pentru Formare şi Evaluare Profesională a cărui 

preşedinte este domnul Radu Bălănean. 

17 iulie 2014 - Discuţii cu reprezentantul federaţiei patronale, în urma cărora, colaborarea pentru 

înfiinţarea comitetului sectorial se suspendă. (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

22 iulie 2014 - Discuţii pe tema salarizării personalului nedidactic, între reprezentanţii celor trei federaţii 

sindicale din învăţământ, Ministrul Rovana Plumb şi alţi reprezentanţi ai M.M.F.P.S.P.V. (Participare A. 

Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

30 iulie 2014 - Şedinţă la Comitet Confederal Extraordinar al C.N.S. Cartel Alfa (Participare A. Alecu). 

 

AUGUST 2014 
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05 august 2014 - Discuţii la sediul M.M.F.P.S.P.V. cu reprezentanţii acestuia pe tema contestării C.C.M.-

ului la nivelul sectorului de activitate Învăţământ Superior şi Cercetare (Participă A. Hadăr, A. Alecu şi 

alţii). 

05 august 2014 - Discuţii cu domnul Ion Stănciulescu, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Cercetare 

şi cu fostul Ministru al cercetării, Doru Dumitru Palade, pe tema colaborării dintre universităţi şi 

institutele de cercetare (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

06 august 2014 - Prezentarea de către Ministerul Fondurilor Europene a Programelor operaţionale ale 

României pentru perioada 2014-2020, F.N.S. “Alma Mater” fiind membru în Comitetul Interinstituţional 

pentru Acordul de Parteneriat (C.I.A.P), organismul care a conceput Acordul de Parteneriat al României 

pentru fonduri europene nerambursabile (Participare A. Hadăr). 

11 august 2014 - Întâlnire cu secretarul de stat Tudor Prisecaru pe tema finanţării institutelor de cercetare 

(Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

28 august 2014 - Dezbatere publică „Strategii de reformă în sistemul de educaţie, 2014-2024”, organizată 

de Institutul de Studii Populare şi Fundaţia Hanns Seidel, cu participarea mai multor reprezentanţi de vârf 

ai A.C.L. (Participare A. Hadăr şi alţii). 

 

SEPTEMBRIE 2014 

 

12 septembrie 2014 - Consiliul Naţional de Conducere al F.N.S. “Alma Mater”, desfășurat în centrul 

universitar Iași. 

17 septembrie 2014 - Discuții la sediul M.E.N. cu ministrul M. Costoiu pe temele: analiza Rezoluției 

Consiliului Naţional de Conducere al F.N.S. “Alma Mater” de la Iași, alocarea sumelor pentru plățile 

drepturilor din sentințe, realocarea către universități a 10% din finanțarea de bază tăiată la ultima 

rectificare bugetară, salarizarea personalului nedidactic etc. Se planifică o întâlnire cu premierul Victor 

Ponta (Participare A. Hadăr). 

18 septembrie 2014 - Întocmire și înaintare scrisoare comună a Consiliului Național al Rectorilor și a 

F.N.S. “Alma Mater” pentru solicitare audiență la Prim Ministru Victor Ponta, pentru discutarea 

problemelor: alocarea sumelor pentru plățile drepturilor din sentințe, realocarea către universități a 10% 

din finanțarea de bază tăiată la ultima rectificare bugetară, salarizarea personalului nedidactic, deblocarea 

soldurilor universităților etc. (Participare A. Hadăr şi alţii). 

25 septembrie 2014 - Ședință cu membrii din București ai BEx al F.N.S. “Alma Mater”, cu scopul de a 

analiza răspunsurile din teritoriu pentru participarea la acțiunile de protest (pichetarea M.M.F.P.S.P.V.) 

propuse în Rezoluția C.N.C. a F.N.S. “Alma Mater” de la Iași. (Participare A. Hadăr, A. Alecu, M. Buțu 

şi alţii). 

25-26 septembrie 2014 - Completarea proiectului “ACORD asupra unor măsuri care urmează a fi luate 

în domeniul învățământului” cu solicitările specifice salariaților reprezentaţi de F.N.S. “Alma Mater” 

(Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

30 septembrie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. 

 

OCTOMBRIE 2014 

 

01-15 octombrie 2014 - Analiză și propuneri pentru completarea “ACORDULUI asupra unor măsuri 

care urmează a fi luate în domeniul învățământului” (Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

01 octombrie 2014 - Ședință de negociere a “ACORDULUI asupra unor măsuri care urmează a fi 

luate în domeniul învățământului” dintre cele trei federații din învățământ, pe de o parte și reprezentanți 

ai Guvernul Victor Ponta (ministrul finanţelor Ioana Petrescu, ministrul delegat al bugetului Darius 

Vâlcov, ministrul muncii Rovana Plumb, ministrul pentru dialog social Adriana Cristea), de cealaltă parte 

(Participare A. Hadăr, A. Alecu şi alţii). 

15 octombrie 2014 - Ședință de negociere a “ACORDULUI asupra unor măsuri care urmează a fi luate 

în domeniul învățământului” dintre cele trei federații din învățământ și reprezentanți ai Guvernul Victor 
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Ponta (ministrul finanţelor Ioana Petrescu, ministrul delegat al bugetului Darius Vâlcov) (Participare A. 

Hadăr, A. Alecu). 

18 octombrie 2014 - Şedinţe ale Biroului Executiv și ale Consiliului Naţional de Conducere Extraordinar 

al F.N.S. “Alma Mater”. Singura temă a discuțiilor  a fost analiza “ACORDULUI asupra unor măsuri 

care urmează a fi luate în domeniul învățământului” dintre cele trei federații din învățământ, pe de o 

parte și Guvernul Victor Ponta, de cealaltă parte și mandatarea președintelui A. Hadăr pentru semnarea 

acestuia. Se decide după vot în C.N.C. al F.N.S. “Alma Mater” semnarea acordului (20 voturi pentru 

semnare, 9 voturi abțineri și 6 voturi împotriva semnării)(Participare A. Hadăr, A. Alecu, M. Buţu, F. 

Baciu). 

23 octombrie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. 

23 octombrie 2014 - Participare la ședința Consiliului Național al Rectorilor desfășurată la Târgoviște 

(Participare A. Hadăr).  

23 octombrie 2014 - Ședință de negociere a “ACORDULUI asupra unor măsuri care urmează a fi luate 

în domeniul învățământului” dintre cele trei federații din învățământ, pe de o parte și reprezentanți ai 

Guvernul Victor Ponta (ministrul finanţelor Ioana Petrescu, ministrul delegat al bugetului Darius Vâlcov, 

ministrul muncii Rovana Plumb) (Participare A. Hadăr şi alţii).  

27 octombrie 2014 - Semnarea la sediul Guvernului a “ACORDULUI asupra unor măsuri care 

urmează a fi luate în domeniul învățământului” dintre cele trei federații din învățământ și Consiliul 

Național al Rectorilor, pe de o parte și Guvernul Victor Ponta, de cealaltă parte (Participare A. Hadăr şi 

alţii).  

 

NOIEMBRIE 2014 

 

05 noiembrie 2014 - Participare, împreună cu reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul 

preuniversitar (S. Hancescu - F.S.L.I., M. Nistor - F.E.N. “Spiru Haret”) la ședinţă de lucru/negociere a 

Ordinului M.E.N. nr. 4851/05.11.2014 Privind implementarea proiectului sistemic “Personalul didactic 

din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul 

vieții”. Ordinul M.E.N. 4851/05.11.2014 stabilește Metodologia de implementare a proiectului 

POSDRU/174/1.3/S/149153, care asigură dezvoltarea profesională a personalului didactic din învățământ 

(Participare A. Alecu). 

19 noiembrie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. 

24 noiembrie 2014 - Şedinţă Comitet Confederal Extraordinar al C.N.S. Cartel Alfa. Tema discuțiilor 

este aprobarea și promovarea amendamentelor la Legea 62/2011 - Legea dialogului social (Participare A. 

Alecu). 

25 – 27 noiembrie 2014 - Conferinţa Specială ETUCE “The future of the teaching profession” 

desfășurată la Viena. Participă A. Hadăr (delegat principal), S. Iliescu (observator susţinut financiar de 

Universitatea Politehnica Bucureşti) şi alţii. 

27-29 noiembrie 2014 - Vizită de lucru la Sindicatul Universității “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca 

(Participare A. Alecu). 

 

DECEMBRIE 2014 

 

8-10 decembrie 2014 - Participare la Consiliul General al C. S. Cartel Alfa desfășurat la Predeal 

(Participare A. Alecu). 

8-10 decembrie 2014 - Analiza la M.E.N. a modului de repartizare a sumelor cuvenite pentru 2015 prin 

sentinţele pe procese (Participare A. Hadăr). 

12-13 decembrie 2014 - Ședințele Biroului Executiv al F.N.S. “Alma Mater” și a Consiliului Național de 

Conducere al F.N.S. “Alma Mater” (Participare A. Hadăr, A. Alecu, M. Buţu, F. Baciu, Şt. Funar). 

18 decembrie 2014 - Şedinţa BO al USCD. Rezolvare probleme curente ale organizaţiei. S-a luat decizia 

pentru organizarea de viitoare acţiuni în instanţă: nediscriminare între persoane care au aceeaşi pregătire, 

aceleaşi obligaţii de serviciu dar sunt salarizate diferit datorită faptului că unii au obţinut titlul de doctor 
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înainte de 01.01.2010 iar ceilalţi după această dată; nediscriminare cu privire la modul de calcul al 

salariului la angajaţii care au salariul minim pe economie, inexistența sporului de fidelitate (persoane care 

au o vechime de peste 20 de ani în acelaşi loc de muncă). 

18-20 decembrie 2014 - Vizită de lucru la Sindicatul Universității “Babeș Bolyai” din Cluj -Napoca 

(Participare A. Alecu). 

decembrie 2014 - Activitate financiară: cadouri distribuite în luna decembrie 2014 pentru membrii de 

sindicat în valoare de 71000 lei, acordate cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun (C. Nistorescu, M. Petrescu, 

G. Alexandru). Acţiunea s-a repetat cu distribuirea cadourilor acordate de conducerea UPB tuturor 

copiilor angajaţilor (membrii şi nemembrii de sindicat) din Politehnică (C. Nistorescu, M. Petrescu, G. 

Alexandru). 

 

Principalele probleme abordate în anul 2014 

 Legea 221 – Situaţia plăţilor efectuate de angajator   – octombrie 2014 

– noiembrie 2014 

– decembrie 2014 

 Legea 221 – Îndreptare eroare materială (25 persoane) - acţiune separată în 

 instanţă 

 Legea 330 – Situaţia plăţilor efectuate de angajator  – decembrie 2014  

 Realizarea unei baze de date cu  membrii de sindicat (activi şi pensionari) 

 Legea 63 – Depunere documente în instanţă 

 Renovare – mobilare sediu USCD  

 Participare Comisie de Etică (I. Tabără) 

 Participare Comisie de Calitate (G. Stoica) 

 Participare Şedinţe SENAT UPB 

 Organizare Sărbători Pascale, Sărbători de Crăciun 

 Demersuri  pentru acordare cadou tuturor persoanelor de sex feminin din 

UPB de 8 Martie  

 Distribuirea cadourilor acordate de UPB pentru toţi copiii salariaţilor din 

UPB 
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Raportul Financiar 

asupra rezultatelor economico-financiare ale 

Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din UPB 

în anul 2014 

 

Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din UPB, înregistrata la ANAF cu codul de 

înregistrare fiscală 14511129, desfăşoară activitate în domeniul organizaţiilor profesionale. 

Organizarea şi conducerea corectă a contabilităţii a fost asigurată în conformitate cu sarcinile 

prevăzute în Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată. Documentele contabile întocmite privind 

operaţiunile economico-financiare, care se referă la activitatea societăţii desfăşurată în anul 2014 au 

fost înregistrate corect în conformitate cu precizările din regulamentul pentru aplicarea Legii 

contabilităţii. 

Posturile înscrise în bilanţ corespund cu datele înregistrate în contabilitate. 

Bilanţul a fost întocmit pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice. 

Urmare a activităţii desfăşurate la finele anului 2014 s-au înregistrat: 

I   Venituri totale în sumă de 307 068 lei reprezentând: 

      -           280 393 lei venituri din cotizaţiile membrilor sindicali;          

-         26 675 lei venituri din chirii; 

II  Cheltuieli totale în sumă de 300 817 lei reprezentând: 

 674 lei cheltuieli cu materiale nestocate-materiale de consum birou; 

 13711 lei cheltuieli cu obiectele de inventar; 

 3185 lei cheltuieli cu colaboratorii; 

 164 lei cheltuieli transport persoane; 

 12432 lei cheltuieli cu salariile brute şi asigurările sociale şi taxele plătite de angajator; 

 31200 lei cheltuieli cu cotizaţii şi contribuţii la organizaţii din ţară; 

 460 lei cheltuieli cu delegaţiile personalului; 

 1123 lei cheltuieli cu combustibilii auto; 

 592 lei cheltuieli telefon şi poştă; 

 1054 lei comisioane bancare; 

 9500 lei servicii de asistenţă juridică; 

 3360 lei servicii contabilitate; 

 349 lei alte servicii terţi; 

 52 lei cheltuieli cu impozite şi taxe-timbru judiciar; 

 60 lei cheltuieli cu penalităţi-plăti cu întârziere la Bugetul de stat; 

 5160 lei cheltuieli de protocol; 

 73643 lei cheltuieli cu ajutoare materiale membrii de sindicat; 

 142948 lei cheltuieli cu cadourile de sărbători a membrilor de sindicat; 

 1150 lei cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe. 

  Din compararea veniturilor cu cheltuielile rezultă la finele anului 2014 un excedent în sumă de 

26675 lei reprezentând activitatea economică şi un deficit în sumă de 20424 din activitatea fără 

scop patrimonial. Rezultatul exerciţiului financiar 2014 este excedentul în sumă de 6 251 lei. 

 

Preşedinte USCD, 

 Conf. dr. ing. STOICA GINA 
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Raport al Comisiei de Cenzori în 

perioada ianuarie – decembrie 2014 

 

 Din verificarea documentelor de venituri şi cheltuieli ale USCD din UPB pe 

perioada ianuarie - decembrie 2014 a rezultat următoarele: 

 Veniturile realizate au fost în valoare de 307068 lei şi au constat în cotă 

parte din cotizaţiile membrilor de sindicat în valoare de 280393 lei şi 26675 lei 

venituri din chirii. 

Cheltuielile efectuate în această perioadă au reprezentat: 

 674 lei cheltuieli cu materiale nestocate - materiale consum birou; 

 13711 lei cheltuieli cu obiectele de inventar; 

 3185 lei cheltuieli cu colaboratorii; 

 164 lei cheltuieli transport persoane; 

 12432 lei cheltuieli cu salariile brute, asigurarile sociale si taxele platite de 

angajator; 

 31200 lei cheltuieli cu cotizatii si contributii la organizatiile din tara; 

 460 lei cheltuieli cu delegatiile personalului; 

 1123 lei cheltuieli cu combustibilii auto; 

 592 lei cheltuieli telefon si posta ; 

 1054 lei comisioane bancare; 

 9500 lei servicii de asistenta juridica, 

 3360 lei servicii contabilitate; 

 349 lei alte servicii terti ; 

 52 lei cheltuieli cu impozite si taxe-timbru judiciar ; 

 60 lei cheltuieli cu penalitati plati cu intarziere la Bugetul de stat; 

 5160 lei cheltuieli de protocol; 

 73643 lei cheltuieli cu ajutoare materiale membrii sindicat; 

 142948 lei cheltuieli cu cadourile de sarbatori ale membrilor de sindicat; 

 1150 lei cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe. 

 Cheltuielile făcute sunt acoperite de acte justificative. 

Totodată am analizat şi felul în care s-au derulat încasările şi cheltuielile în 

perioada ianuarie  - decembrie 2014.  

Se constată o bună organizare şi prezentare a actelor justificative în perioada 

ianuarie-decembrie 2014.  
23.02.2015     Comisia de Cenzori a USCD, 

 

Claudia CUMPĂNAŞU……………………. 

Cristina MILITARU……….………………. 

            Ovidiu DUMITRESCU……………………. 
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Proiect de Buget 2015 

 

 2014 estimat 2014 realizat 2015 estimat 

VENITURI 260200 307068 306000 

Venituri din cotizaţii 240100 280393 290000 

Venituri din chirii 20000 26675 16000 

Venituri din dobânzi 100 0 0 

Venituri din 

activităţi ocazionale 
0 0 0 

 

Nr. Crt. CHELTUIELI 
PROPUS 

2014 

REALIZAT 

2014 
PROPUS 2015 

1 
Prestări servicii 
(contabilitate/juridic 

15000,00 12860 15000 

2 Protocol 2500,00 5160 3000 

3 Deplasări 12000,00 1747 2000 

4 
Cotizaţii - FNS Alma 
Mater  

31200,00 31200 41000 

5 Salarii 8000,00 12432 14000 

6 Comisioane BCR 900,00 1054 1000 

7 Cadouri Crăciun 40000,00 71000 70000 

8 Cadouri Paşte  40000,00 71948 70000 

9 Cadouri 8 Martie 0,00 0 0 

10 Cadouri 1 Iunie 0,00 0 0 

11 Ajutoare materiale 70000,00 68393 76900 

12 Obiecte de inventar 500,00 13711 4500 

13 Cheltuieli telefon 700,00 592 600 

14 
Materiale consumabile 
birou 0,00 

674 700 

15 Convenţii civile 0,00 3185 7000 

16 Alte servicii terţi 0,00 349 300 

17 
Transport 
+delegaţii+combustibil 

0,00 1747 0 

18 Amortizare mijloace fixe 0,00 1150 0 

19 TOTAL 220800,00 287957 306000 
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Proiecte viitoare 2015 

1. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate  

2. Acţiuni în instanţă 

2.a Eliminarea discriminării existente între două persoane cu pregătire 

identică, responsabilităţi identice date de postul ocupat, vechime similară 

dar care sunt salarizate diferit – o persoană a obţinut titlul de doctor după 

01.01.2010 şi cealaltă a obţinut titlul de doctor înainte de 2010. 

2.b Obţinerea unei soluţii legale care să conducă la o majorare salarială 

pentru PERSONALUL NEDIDACTIC 

2.c  Îndreptare eroare materială - Legea 330 

– anunţ pe site pentru persoanele care SUNT pe lista de la tribunal ca 

parte în proces dar nu au primit bani în decembrie 2014 sau au mici 

greşeli ale numelui în sentinţă; 

– acţiune în instanţă. 

3. Marirea pragului de 1500 lei pentru acordarea tichetelor de masă. 

4. Ajutoare pentru persoanele cu probleme medicale deosebite şi cu 

venituri foarte mici. 

5. Alocarea a 2 ore libere în calendarul UPB pentru sărbătorirea 

Crăciunului. 

6. Organizarea, cu sprijin UPB, a Serbării de Crăciun pentru toţi copiii 

salariaţilor. 


