
Procedură privind acordarea ajutoarelor sociale 

 
 

 Art.1. (1) Membrii de sindicat din sindicatele afiliate la U.S. Didactica pot 

solicita ajutor social în următoare situații:  

 spitalizare cu durata mai mare de 7 zile, în cuantum de 150 lei 

 înmormântare părinte membru de sindicat, în cuantum de 300 lei 

 înmormântare soț/soție/copil al membrului de sindicat, în cunatum de 

500 lei 

 pensionare membru de sindicat didactic, în cuantum de 500 lei, 

 pensionare membru de sindicat didactic auxiliar, în cuantum maxim 

de 400 lei, 

 pensionare membru de sindicat nedidactic, în cuantum maxim de 300 

lei. 

(2) Urmașii de drept ai membrului de sindicat decedat pot solicita acordarea 

unui ajutor social pentru înmormântarea acestuia, în cuantum maxin de 1000 

lei.  

(3) Cuantumurile ajutoarelor sociale prevăzute la alin. (1) și alin (2) se 

stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Coordonator al U.S. Didactica 

Vaslui. 

(4) Acordarea ajutorului pentru pensionare se acordă astfel: cuantum de 

100% la o vechime minimă de 5 ani în sindicat, 80% pentru vechime de 4 

ani, 60% pentru o vechime de 3 ani, 40% pentru o vechime de 2 ani și 20% 

pentru o vechime de 1 an. 

Art.2. Persoanele îndreptățite vor solicita ajutorul social printr-o cerere 

adresată președintelui sindicatului din școală.  

Art.3. Biroul executiv al sindicatului sau Adunarea Generală a membrilor de 

sindicat din unitate (pentru alte cazuri decât cele prevăzute la art.1) se va 

întruni și va analiza dosarul depus în vederea soluționării. Biroul executiv va 

emite o hotărâre ăn cest sens. 

Art.4. Dosarul aprobat împreună cu hotărârea Biroului Executiv/Adunării 

Generale va fi depus la sediul U.S.Didactica.  

Art.5. (1) Dosarul pentru acordarea ajutorului de înmormântare va conține 

următoarele documente:  

 cerere tip solicitant adresată liderului de sindicat din școală ; 

 copie  C.I. a solicitantului; 

 copii xerox a certificatului de deces; 

 certificat de naștere (dacă este cazul); 

 certificat căsătorie (dacă este cazul). 



(2) Dosarul pentru acordarea ajutorului de spitalizare va conține următoarele 

documente:  

 cerere tip solicitant adresată liderului de sindicat din școală ; 

 copie de pe C.I. a solicitantului;  

 copii xerox  a biletului de externare. 

(3) Dosarul pentru acordarea ajutorului de pensionare va conține următoarele 

documente:  

 cerere tip solicitant adresată liderului de sindicat din școală ; 

 copie de pe C.I. a solicitantului,  

 decizia emisă de unitatea școlară de încetare a activității/I.S.J./ decizia 

de pensionare emisă de CJPAS. 

Art.6. Dosarele depuse vor fi supuse avizării  Biroului Executiv al U.S. 

Didactica. 

 Art.7. Dosarele care nu respectă criteriile de mai sus pot fi amânate pentru 

completare sau pot fi respinse dacă nu sunt conforme. 
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