
Raport de activitate 

 

 

Martie  2013 sedinta Adunarii Generale a Sindicatului – alegerea noilor membrii ai comitetului 

director  

 

Martie CNC Alma Mater  -  nemulţumirea personalului nedidactic din sectorul de 

activitate Îmvăţămînt superior şi de   cercetare privind incorectitudinea încadrării acestuia, 

funcţia de vechimea în muncă şi  neapartenenţa acestuia la Ministerul Educaţiei Naţionale    

- Lipsa finanţării bugetare privind respectarea deciziilor irevocabile şi 

executorii obţinute prin instanţă  

- Menţinerea criteriilor nerealiste şi neunitare în unele domenii mai ales 

în domeniul ştiinţelor exacte privind  promovarea şi evaluarea 

personalului didactic din învăţămîntul superior şi de cercetare   

- Necesitatea modificării legii Educaţiei Naţionale -  1/2011 

Aprilie 2013    Validarea Comitetului Director al Sindicatului în instanţă 

           Probleme de organizare a sindicatului, realizarea unui site  

           Aprobare tichete cadou cu ocazia Zilei de 8 MARTIE  

           Aprobare şi distribuire tichete cadou cu ocazia Sarbătorilor Pascale 1 / membru 

Mai  2013    Congres Alma Mater – particitarea la alegerea noului Birou Executiv Alma Mater 

Mai 2013  - prezentarea ofertei de vacanţă pentru membrii de sindicat UBB 

      -  Vizite la extensii şi facultăţi pentru consolidarea relaţilor membrii –sindicat 

Iulie 2013   deplasare Vama Veche pentru clarificarea situaţiei şi întabularea terenului aflat în 
patrimoniul sindicatului 

       

 Septembrie 2013 CNC Alma Mater   

 lipsa transparenţei în privinţa criteriilor de alocare a finanţării de bază şi a 

finanţării  complementare, precum şi scăderea alocărilor bugetare pentru 

universităţi şi instituţiile de cercetare 



 lipsa finanţării bugetare privind respectarea deciziilor irevocabile şi executorii  

obţinute prin instanţă  

 

Noiembrie 2013  - Aprobare ajutor deces pentru membrii de sindicat 400 ron membru, soţ, 

soţie, 300 pt părinţi şi copii şi 200 pentru copil în întreţinere 

                               Aprobare Microrevelion 2013 şi organizare  

          Aprobare tichete cadou 2 tichete / membru  

 

Ianuarie 2014   Participarea Sindicatului UBB la sedinta Cartel Alfa  Planul de acţiuni pe 2014 a 

Cartel Alfa în vederea îmbunătăţirii nivelului de salarizare din învăţământ. 

 Martie  2014     Aprobare şi organizare de  Concert de muzică şi dansuri populare cu ocazia 

Zilei de 8 Martie 2014   

                              Aprobare tichete cadou cu ocazia Zilei de 8 MARTIE 

Aprilie 2014        Aprobare şi distribuire tichete cadou cu ocazia Sarbătorilor Pascale 1 / 

membru 

 Mai 2014            Aprobarea în CD a unui ajutor în caz de calamitate  

Mai 2014             Participarea Sindicatului UBB la sedinta Cartel Alfa  - preluarea ofertelor din 

staţiuni pentru membrii de sindicat   

Iunie 2014           Participarea Sindicatului UBB la sedinta Cartel Alfa – participarea sindicatului 

UBB  la pichetarea Prefecturii în vederea atragerii atenţiei cu privire  la situaţia din Învăţământ 

Iulie 2014            Numirea membrilor Comisiei Paritare pentru negocierea CCM la nivel UBB 

Decizie a CD ului cu privire la strângerea de semnături pentru Comisia Paritară în 
procent de 50+1 din numărul de angajaţi cu contract individual de mună ai UBB 

      Realizarea Proiectului de CCM la nivel de UBB în concordanţă cu CCM la nivel de 
ramură 

 

 



 

Iulie  2014  CNC Alma Mater   

Încheierea negocierilor cu MEN şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la 
nivel de   Sector de   activitate învăţământ superior şi cercetare  

Apariţia Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 49/2014 

Colaborarea cu sindicatele din preuniversitar în vederea soluţionării problemelor 
personalului nedidactic prin negocieri la Ministerul Muncii şi MEN  

 

Iulie 2014     Participarea Sindicatului UBB la sedinta Cartel Alfa unde s a aprobat sprijinul 
Cartel Alfa pentru Sindicatul UBB în ce priveşte consilierea în continuare în instanţele de 
judecată 

 

Septembrie 2014  

  Participarea Sindicatului UBB la întâlnirea cu miniştrii Aurelia Cristea şi Rovana 
Plumb  unde s-a propus  

Îmbunătăţirea salarizării personalului nedidactic şi găsirea unor soluţii 
legale cu privire la grila de        salarizare a acestora  

 Scoaterea sporului de vechime din salariul de încadrare pentru personalul   
nedidactic  

 Îmbunătăţirea salarizării pentru cei cu venituri mici 

 

Octombrie 2014 CNC Alma MATER  

Susţinerea din partea Sindicatului UBB a federaţiei Alma Mater  în vederea 
semnării unui acord dintre federaţiile sindicale din învăţământ şi guvern  

Prin acord s a avut în vedere  

Nerepartizarea sumelor reţinute din finanţarea de bază a universităţilor 
în proporţie de 10% prin Ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2014 – angajat de pct 15 din Acord 
 
Salarizarea personalului nedidactic şi includererea sporului de vechime 
în salariul de bază al acestuia – angajat la pct. 8 din Acord 



 
Neplata drepturilor salariale câştigate în procesele privind aplicarea 
Legilor 221/2008,330/2009,285/2010 -  angajat de pct 10 din Acord 
 
Neindexarea în ultimii 6 ani a salariilor din învăţământ - angajat de pct 7 
din Acord 
 
 

Octombrie 2014   Participarea Sindicatului UBB LA pichetarea la Guvern împreună cu Cartel 
Alfa   

 Noiembrie 2014  

                               Aprobare Microrevelion 2014 şi organizare  

         Aprobare tichete cadou 2 tichete / membru  

       Întâlnire dintre Conducerea UBB şi comisia paritară desemnată în vederea 

negocierii CCM la nivel de     UBB 

Decembrie 2014  

  19 decembrie  organizarea Adunării Generale a Sindicatului UBB 

 Întâlnire dintre Conducerea UBB şi comisia paritară desemnată în vederea 

negocierii CCM la nivel de     UBB            

 

 

                  

 


