SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRECIZĂRI
privind acordarea ajutoarelor sociale începând cu 01.09.2019
Biroul Executiv al Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara (S.I.P.), întrunit în ședința
ordinară din data de 19.06.2019, în baza prerogativelor statutare, a hotărât asupra modului de acordare a
ajutoarelor sociale începând cu data de 01.09.2019.
1. S.I.P. Județul Hunedoara poate acorda membrilor săi ajutoare materiale în limita unui fond repartizat ca atare
în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezentând cel mult 10 % din totalul veniturilor.
2. Se pot acorda ajutoare materiale pentru următoarele situații:
a. evenimente deosebite din viața membrului de sindicat;
b. refacerea sănătății;
c. deces.
3. Se pot acorda ajutoare materiale pentru evenimente deosebite din viața membrului de sindicat, astfel:
a. nașterea unui copil – 500 lei;
b. pensionare – 500 lei (vechime continuă în sindicat de cel puțin 5 ani la data pensionării).
4. Se pot acorda ajutoare pentru refacerea sănătății membrului de sindicat, după cum urmează:
a. afecțiuni grave, operații complexe – 800 lei;
b. afecțiuni, operații cu grad de dificultate mediu – 600 lei;
c. alte afecțiuni, alte operații, zile de spitalizare/concediu medical – 400 lei.
5. Se pot acorda ajutoare pentru refacerea sănătății unui membru al familiei membrului de sindicat, după cum
urmează:
a. afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare pentru copiii cu vârsta până la 24 ani aflați în întreținere 400 lei;
b. afecțiuni grave, operații complexe, spitalizare pentru soțul/soția membrului de sindicat, dacă nu are un
loc de muncă - 400 lei;
6. Se pot acorda ajutoare pentru deces, după cum urmează:
a. decesul membrului de sindicat – 500 lei;
b. decesul soțului/soției/copilului membrului de sindicat – 500 lei;
c. decesul părinților membrului de sindicat – 500 lei.
7. Ajutoarele se acordă o singură dată pe an/membru de sindicat, cu excepția ajutoarelor de deces sau a unor
situații deosebite.
8. Pentru a beneficia de ajutor material, un membru de sindicat trebuie să aibă o vechime în organizație de
minimum 6 luni.
9. Pentru acordarea unui ajutor se înaintează, în termen de cel mult 3 luni de la data producerii evenimentului
pentru care se solicită ajutorul, prin liderul de grupă sindicală, respectiv liderul organizației de zonă, în atenția
Biroului Executiv, următoarele documente:
a. cerere vizată de liderul grupei sindicale;
b. copie B.I./C.I.;
c. acte justificative (certificat de naștere, căsătorie, deces, acte medicale, declarație pe propria
răspundere/autentificată de notar etc.) în copie, funcție de tipul de ajutor social solicitat.
10. Biroul Executiv poate aproba acordarea de ajutoare și pentru alte situații, dar în limitele stabilite de Statut,
Anexa V: Regulament de acordare a ajutoarelor sociale.
11. Prezentele prevederi se aplică începând cu data de 01.09.2019.
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