
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

al  COMISIE SOCIALE  

 

a SINDICATULUI LIBER „TERAPIA” 

 

 

 Comisia sociala constituita la nivelul sindicatului este fomata din membrii 

Consiliului Sindical si are un Presedinte ales dintre acestia.  

 

           Presedintele Comisiei Sociale a sindicatului face parte de drept din Comisia Sociala 

constituita la nivel de companie. 

 

           Presedintele prezinta in Consiliu cererile depuse de salariatii membrii de sindicat, iar 

Consiliul in plen se pronunta asupra oportunitatii solicitarii si a sumei ce se acorda in functie 

de fiecare situatie. 

 

 Ajutoarele sociale pot fi  solicitate de angajatii companiei, care au calitatea de 

membru de sindicat,  pe baza unei cereri care se depune la secretariatul sindicatului sau se 

trimite in Consiliu prin liderul de grupa sindicala. 

 

            Cererea trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date: 

 Numele si prenumele solicitantului 

 Locul de munca si Marca 

 Motivatia cererii si documente doveditoare 

 Data si Semnatura 

 Numarul de telefon la care poate fi gasit solicitantul 

 

          1) Sumele acordate pot fi fixe , stabilite in Adunarea Generala in urmatoarele situatii: 

 Casatorie salariat   100 EUR 

 Deces salariat    100 EUR 

 Deces sot, sotie, copil     75 EUR 

 Deces tata, mama     50 EUR 

 Nastere copil      50 EUR 

 Pensionare      50 EUR 

 

        2) Se acorda ajutoare sociale si pentru alte situatii, in sume stabilite de Consiliu  

           sindical ,  pentru fiecare solicitare in parte: 

 

 Cazuri de boala care necesita tratament indelungat si costisitor 

 Interventii chirurgicale 

 Efectuarea unor analize sau tratamente medicale care au costuri ridicate 

 Orice alta situatie sociala  deosebita a unui membru de sindicat 

 

 

In toate  cazurile la “Cererea pentru acordarea ajutorului social” se anexeaza 

documente justificative (bilete medicale, retete, iesiri din spital etc.). 



 

 

 

 Plata ajutoarelor sociale 

 

 Ajutoarele sociale se platesc in data de 13 a  fiecarei luni,  pentru solicitarile lunii 

anterioare. 

 Toate sumele acordate  ca Ajutoarele sociale se platesc in RON . Sumele stabilite in 

Euro se platesc la cursul BNR din ziua platii. 

 Plata de face cash prin casieria sindicatului – int. 211 
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