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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 

COMISIEI SOCIALE 
 

 

1. In conformitate cu prevederile articolului 96 , din Contractul Colectiv de Munca, incheiat 
intre ADMINISTRATIA S.C.”TERAPIA”S.A. si salariatii societatii reprezentati prin 
SINDICATUL LIBER TERAPIA, se constituie comisia sociala in cadrul GRUPULUI  
“TERAPIA , formata din cate trei reprezentanti ai fiecarei parti, coordonata de Directorul 
Resurse Umane, care isi va desfasura activitatea pe baza prezentului Regulament 
Propriu, in care se stabilesc conditiile de acordare a ajutoarelor sociale. 
 
 

2. Sumele acordate fac parte din fondul de actiuni sociale constituit la nivelul societatii si se 
utilizeaza respectand prevederile bugetului. 
 
 

3. Comisia se intruneste lunar, in prima decada a lunii sau in cazuri speciale la orice data 
prestabilita de catre Directorul Resurse Umane-coordonator al Comisiei Sociale. 
 
 

4. Solicitarile de ajutoare banesti trebuie sa fie fundamentate temeinic cu acte doveditoare  
(bilete de iesire din spital, certificate medicale, taloane de pensie, adeverinte de venit ale 
membrilor familiei, etc). 
 
 

5. Hotararea de acordare a ajutorului social trebuie luata cu majoritate simpla  de voturi. In 
caz de paritate, decizia apartine Directorului Resurse Umane - coordonator al Comisiei 
Sociale. 
 
 

6. Ajutoarele sociale se acorda numai salariatilor societatii si in cazuri cu totul deosebite 
fostilor salariati care se afla in pensie. Ajutoarele sociale pot fi in bani sau medicamente 
fabricate si comercializate de catre societate. 
 
 

7. Situatiile pentru care Comisia Sociala poate acorda ajutoare salariatilor sau fostilor 
salariati care se afla in pensie, sunt urmatoarele: 

 Boli profesionale sau cornice care necesita un tratament indelungat si costisitor 
 Interventii chirurgicale sau concedii medicale indelungate 
 Efectuarea unor analize, tratamente, procurarea de aparatura medicala sau 

medicamente din import care depasesc posibilitatile materiale ale salariatilor 
 Orice alta situatie deosebita care justifica acordarea ajutorului 

 
 

8. Sumele care se acorda sub forma de bani sunt la latitudinea Comisiei Sociale care 
apreciaza marimea sumei in functie de fiecare situatie in parte Sumele se supun spre 
aprobare Conducerii societatii . 
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