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PROGRAM SOCIAL 

Proiect 2020 
I. Prezent 

  2017 2018 2019 
Nr. 
crt. Felul ajutorului Nr. 

cazuri 
Suma 

achitată 
Nr. 

cazuri 
Suma 

achitată 
Nr. 

cazuri 
Suma 

achitată 
1. Întreținere sănătate membru sindicat 128 52.500 153 86.300 181 123.400 
2. Deces membru sindicat 5 2.500 10 5.000 10 5.000 
        

3. Deces soț/soție/copil 17 5.100 20 6.000 17 5.300 
4. Deces părinte 170 34.000 167 33.400 149 32.600 
5. Pensionare membru sindicat 3 1.500 109 54.500 86 47.100 
6. Naștere copil membru sindicat - - - - 10 5.000 
7. Întreținere sănătate soț/soție/copil 5 1.500 22 8.500 26 11.200 
8. Cazuri speciale 3 9.235 3 4.200 8 8.800 

TOTAL 331 106.335 484 197.900 442 213.400 
 

II. Propunere Groupama 
1. Spitalizare din orice cauză (minim 3 zile consecutive)…………………………………….. 40 lei/zi x 30 zile 
2. Intervenții chirurgicale din orice cauză……………………………………………………………. max. 5.000 lei 
3. Boli grave………………………………………………………………………………………………………… 5.000 lei 
4. Incapacitate temporară de muncă din orice cauză (CM)………………………………….. 40 lei/zi x 30 zile 
5. Arsuri………………………………………………………………………………………………………………. max. 5.000 lei 
6. Fracturi……………………………………………………………………………………………………………. max. 5.000 lei 
7. Cheltuieli medicale din orice cauză:………………………………………………………………… max. 1.000 lei 
- analize medicale, inclusiv diagnosticare radiologică și sonografică, cu recomandare de la medicul specialist; 
- ochelari în limita a 500 lei/an la prima diagnosticare sau la schimbarea dioptriilor; 
- tratament dentar de urgență datorat unui accident sau pentru îndepărtarea durerilor acute, inclusiv radiografie 
dentară, dacă este recomandată de medic, în limita a 450 lei/an; 
- asistență medicală reprezentând: medicamentele și materialele sanitare prescrise de medic, materiale medicale 
ajutătoare (orteze, corsete, ghips); 
8.    Invaliditate permanentă parțială sau totală din orice cauză……………………………. max. 10.000 lei 
9.    Deces din orice cauză……………………………………………………………………………………… 10.000 lei 
 
Note: 

a). Prima de asigurare pentru membrii de sindicat este de 4,50 lei/lună/persoană. 
 
b). Se oferă aceleași acoperiri pentru dependenții membrilor de sindicat (soț/soție/copil) cu vârsta, în 
anii împliniți, de 65 ani. Prima de asigurare pentru dependenți este de 4,50 lei/lună/persoană. 
 
c). Costul estimat pentru prima de asigurare plătită anual, pentru 5.000 membri de sindicat, este de 
243.000 lei. 
 
d). Condițiile generale de asigurare stabilesc procente diferite de plată pentru categoriile unde sunt 
prevăzute sume maxime, în funcție de diagnostic. 
 
e). În prezent, sumele cheltuite prin ”Programul social” ajung efectiv și integral la membrii de sindicat, în 
timp ce, în cazul asigurării, NU există certitudinea că suma investită la Groupama se va întoarce 100% la 
membrii de sindicat. 
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