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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
ANEXA nr. V 
 
REGULAMENT DE ACORDARE A AJUTOARELOR SOCIALE 
 
1.  S.I.P. Județul Hunedoara poate acorda membrilor săi ajutoare sociale în limita unui fond repartizat ca atare în bugetul de 

venituri și cheltuieli al sindicatului, reprezentând cel mult 10 % din totalul veniturilor. 
2. Ajutoarele sociale se acordă o singură dată pe an, cu excepția ajutorului de deces sau a situațiilor deosebite. 
3. Se pot acorda ajutoare sociale pentru:  
 a.  deces;  
 b.  refacerea sănătății;  
 c.  alte situații. 
4. Pentru a beneficia de ajutor social, un membru de sindicat trebuie:  
 a.  să fie membru al organizației de minimum 6 luni;  
 b.  să aibă achitată la zi cotizația de membru;  
 c.  să fie în una din situațiile de la art. 3. 
5. Pentru acordarea unui ajutor social se înaintează, prin liderul de grupă sindicală, respectiv liderul organizației de zonă, în 

atenția Biroului Executiv, următoarele documente:  
 a.  cerere vizată de liderul grupei sindicale;  
 b.  acte justificative (certificat de naștere, căsătorie, deces, medicale, declarație pe propria răspundere autentificată de 

notar etc.) în xerocopie, funcție de tipul de ajutor social solicitat;  
 c.  copie B.I./C.I. 
6. Biroul Executiv analizează și, după caz, aprobă cererile de ajutor social în fiecare lună. 
7. Se pot acorda ajutoare sociale pentru deces după cum urmează:  
 a.  decesul membrului de sindicat;  
 b.  decesul soțului/soției/copilului membrului de sindicat;  
 c.  decesul unui alt membru al familiei aflat în întreținerea acesteia (părinți, socri etc.). 
8. Se pot acorda ajutoare sociale pentru refacerea sănătății membrului de sindicat după cum urmează:  
 a.  afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare peste 28 zile etc.;  
 b.  afecțiuni, intervenții cu grad de dificultate mediu, spitalizare peste 14 zile etc.; 
9. Se pot acorda ajutoare sociale și pentru alte situații.  
10. Cuantumul ajutoarelor sociale acordate, la nivel de categorie de ajutor social, se stabilește de către Biroul Executiv, cu 

încadrarea în fondurile alocate. 
11. În funcție de evoluția veniturilor S.I.P. Județul Hunedoara, Biroul Executiv decide, în conformitate cu prevederile 

prezentului statut, asupra tipurilor de ajutoare care se acordă, precum și asupra cuantumului ajutoarelor sociale acordate. 
12. Prezentul Regulament a fost aprobat în Conferința Județeană a S.I.P. Județul Hunedoara din data de 29.04.2015. 
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