
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DIRECTOR AL 

SINDICATULUI UNIVERSITAS TIMISIENSIS ÎN PERIOADA 

NOIEMBRIE 2015 – IUNIE 2016 

 

1. Acte şi documente 

Principala sarcină ce a revenit noului comitet director al SUT începând 

cu luna noiembrie 2015 a fost să obţină validarea sa prin sentinţă judecătorească 

şi apoi să îi fie recunoascută reprezentativitatea la nivel de unitate. Toate aceste 

demersuri au fost făcute pentru a se demara cât mai rapid negocierea 

Contractului Colectiv de Muncă în UVT şi a se finaliza semnarea lui. 

2. Acţiuni în instanţă 

La finalul anului 2015 a început acţiunea de alcătuire şi strângere a 

dosarelor pentru procesul legat de acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de 

doctor personalului care l-a obţinut după data de 1 ianuarie 2010. Primele dosare 

au intrat în instanţă în ianuarie 2016. În prezent procesul este în desfăşurare. 

Tot în decembrie 2015 s-a demarat acţiunea pentru obţinerea drepturilor 

salariale rezultate din Legea 221 pentru toţi membrii de sindicat, dar prin 

promulgarea Legii 85 din 2016, nu a mai fost necesară continuarea ei. 

3. Participare la acţiuni de protest 

Comitetul Director al SUT a organizat participarea membrilor noştri de 

sindicat la acţiunile de protest organizate de ALMA MATER. 



22 aprilie 2016 Caravana protestelor. Între orele 10.30 şi 13 a avut loc 

depunerea de proteste la sediile Guvernului României, Ministerului Muncii, 

Ministerului de Finanţe şi Ministerului Educaţiei.  

22 aprilie 2016 De la ora 13 a avut loc întâlnirea cu ministrul A. Curaj, la 

sediul MENCŞ, privind aspectele cuprinse în protestele depuse şi problemele 

specifice sindicatelor ai căror preşedinţi erau prezenţi în sală (participare: toţi 

delegaţii de la Caravana protestelor, inclusiv preşedintele SUT). 

1.06.2016 Miting şi marş pentru susţinerea Educaţiei ca prioritate 

naţională, conform legislaţiei româneşti (participare: 10 persoane, membri ai 

Comitetulu SUT şi ai SUT). 

Menţionăm la acest capitol corespondenţa susţinută între Comitetul 

director al SUT şi conducerea Federaţiei Alma Mater pe probleme de legislaţie 

şi de aplicarea ei. 

4. Dezbateri şi negocieri 

Luni, 7.12. 2015. Întâlnirea membrilor SUT cu avocatul Anton 

Iuhasz şi discutarea unor probleme legate de salarizare şi de modul în care sunt 

interpretate şi aplicate unele legi din acest domeniu. 

Luni, 21.03.2016. Întâlnirea grupului de lucru pe probleme de 

salarizare cu conducerea UVT. 

5. Activităţi şi acţiuni curente 

• Acordarea de ajutoare sociale (naşteri: 11, decese: 13, spitalizare: 

1 ) 

• Acordarea de sprijin financiar pentru organizarea unor activităţi 

ştiinţifice şi culturale: 8 

• Tichete de Crăciun (576) şi de Paşti (629) 



• Organizarea Serbării tradiţionale de Moş Nicolae şi împărţirea 

cadourilor pentru copiii membrilor de sindicat (la Facultatea de 

Arte şi Design)  

• Concertul de Mărţişor, organizat la Facultatea de Muzică  

• Simpozion pe teme sindicale 17 – 18 martie 2016, Novisad 

 

27 iunie 2016 
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