
Fondului Monetar Sindical = F.M.S. 

 
Pentru sprijinirea  salariatilor companiei , in vederea rezolvarii problemelor lor 

financiare, cu respectarea STATUTULUI si a reglementarilor specifice , Sindicatul Liber 

„TERAPIA” infiinteaza si gestioneaza functionarea  FMS, conform prezentului  

 

REGULAMENT 
 

 La F.M.S. se pot înscrie toţi salariaţii  societăţii, pe baza unei cereri scrise.  

Regulamentul de funcţionare, Cerere de înscriere, Cerere de retragere, Cerere de   

împrumut si Contractul  de împrumut, se găsesc pe site-ul sindicatului, la secţiunea 

FMS .        www.sindicatul-terapia.ro  

Cererile se completează si se depun la secretariatul sindicatului si prin liderii de 

grupe sindicale. 

 

 Taxa de înscriere  este de 5 lei 

 

 Cotizaţia lunară  la fondul personal este între  5 lei şi  50 lei pe lună. 

 

 Se accepta suplimentarea fondului personal  cu o suma egala cu diferenţa dintre 

fondul acumulat si 2.500 lei , sub rezerva aprobării in Consiliul sindical. 

 

 Împrumutul se poate solicita si se acorda după minim 3 luni de la înscriere in 

ordinea înregistrării Cererilor de împrumut. Primul împrumut se acorda in luna 

imediat următoare depunerii cererii.  

 

 Suma maximă acordată  ca împrumut este de 4 ori fondul social acumulat până in 

luna plăţii. 

 

 Împrumutul se poate restitui în maxim 18 luni 

 

 Dobânda este de 6% / an si se reţine in prima lună după acordarea împrumutului. 

 

 Se accepta plata anticipata a imprumutului , cu recalcularea dobinzii achitate in 

vederea solicitarii unui alt imprumut , cu respectarea regulilor anterioare. 



 

 Se accepta refinantarea imprumutului, daca exista fonduri disponibile, cu 

respectarea regulilor anterioare si diminuarea refinanţării cu împrumutul 

nerestituit. 

 

 Cotizatia lunara se diminueaza  automat la 5 lei cind valoarea fondului personal 

acumulat atinge valoarea de 2.500 lei 

 

 

 Cotizaţia lunară poate fi micşorată la solicitare până la minim 5 lei, înainte de 

atingerea plafonului de 2.500 lei,  cu aprobarea Consiliului Sindical. 

 

 

 Retragerea din FMS se face prin regularizarea fondului social acumulat cu 

eventualul împrumut nerambursat. Daca fondul social personal nu acoperă 

împrumutul,  rambursarea diferenţei se face cash sau cu reţinere din salariu. 

 

 

  Toate solicitarile conforme si  neconforme prezentului REGULAMENT se supun 

discuţiei Consiliului Sindical. Decizia va fi comunicata solicitantului prin 

secretariatul sindicatului. 

 

 

  1 februarie 2011 

 


