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REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE
Având în vedere prevederile Art.15, alin.7, din Statutul Sindicatului Liber al Lucrătorilor
din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, Consiliul Judeţean al S.L.L.I.C.S. Neamţ,
hotărăşte:
Art. 1 Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare
Ştiinţifică Neamţ
acordă membrilor săi, la cerere, ajutoare materiale băneşti, din fondurile sindicatului, astfel:
alin.1 ) AJUTOR MATERIAL ÎN CAZ DE DECES:
a) – pentru membrul de sindicat = 1000 lei
b) - pentru soţia/soţul membrului de sindicat = 300 lei
c) - pentru copilul membrului de sindicat aflat în îngrijirea
părinţilor până la vârsta de 18 ani = 300 lei
d) - pentru mama/tatăl membrului de sindicat = 300 lei
alin.2 ) AJUTOR MATERIAL ÎN CAZ DE BOALĂ GRAVĂ a
membrului de sindicat = până la 1000 lei
alin.3 ) AJUTOR MATERIAL LA NAŞTEREA UNUI COPIL =
500 lei
alin.4 ) AJUTOR MATERIAL ÎN CAZ DE CALAMITATE ( incendiu, inundaţii, alunecări
de teren, etc. ) = până la 1000 lei
ART. 2 Ajutoarele sociale se acordă angajaţilor unităţilor de învăţământ din judeţul
Neamţ care deţin calitatea de membru de sindicat, atât la data producerii evenimentului,
cât şi la data solicitării ajutorului.
ART. 3 Membrul de sindicat care solicită ajutorul social trebuie să aibă o vechime
continuă în organizaţie, de cel puţin 6 luni iar evenimentul pentru care solicită ajutorul să
se fi produs cu cel mult 3 luni în urmă de la data solicitării ajutorului.
ART. 4 Ajutoarele sociale se acordă o singură dată pe caz/membru de sindicat, cu
excepţia ajutorului de deces sau a unor situaţii deosebite.
ART. 5 În situația în care catedra membrului de sindicat este constituită din fracțiuni
în mai multe unități școlare, iar acesta plătește cotizație doar pentru anumite fracțiuni,
ajutorul social acordat va fi raportat la procentul de cotizație sindicală plătită.
ART.6 Solicitările membrilor de sindicat pentru acordarea ajutoarelor sociale vor
conţine:
- Cerere;
- Adeverință semnată de directorul unității școlare și de liderul de sindicat, conform
modelului din anexă;
- Acte doveditoare( acte medicale din care să rezulte diagnosticul; certificate, după
caz, de deces, de naştere copil, de căsătorie);
- Copie B.I/C.I. a petentului;
ART. 7 Biroul Operativ al SLLICS Neamţ poate aproba acordarea de ajutoare şi
pentru alte situaţii, dar în limitele stabilite de STATUT.
Prezentul regulament intră în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2020 şi se
comunică membrilor de sindicat prin liderii unităţilor de învăţământ, site-ul slineamt și contul
de social – media al Sindicatului.
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