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Programul social al SLI MM
Art. 1
1) Se aprobă acordarea unor ajutoare băneşti din partea Sindicatului Liber din Învăţământ
Maramureş, după cum urmează:
a) ajutor de boală și intervenție chirurgicală:
 în cazuri grave – 500 lei/an;
 care necesită între 1și 3 zile de spitalizare – 100 lei/an;
 care necesită peste 3 zile de spitalizare – 200 lei/an;
b) ajutor de deces:
 pentru membru de sindicat – 350 lei;
 pentru soțul/soția membrului de sindicat – 150 lei;
 pentru copiii aflați în întreținerea membrului de sindicat – 150 lei;
 pentru părinții membrului de sindicat – 150 lei;
c) ajutor pentru naștere copil - 200 lei/copil;
d) ajutor la pensionare:
 pentru membrul de sindicat - 350 lei;
 pentru liderul sindical care a avut cel puțin un mandat de lider și este membru de
sindicat cel puțin 5 ani anteriori pensionării – 500 lei”.
2) Cazurile grave pentru care se acordă ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. 1 lit. a se stabilesc prin
hotărâre a Biroului Executiv al S.L.Î. MM, avându-se în vedere legislaţia în vigoare privind încadrarea
într-un grad de handicap grav, hotărâre care va deveni anexa a prezentei hotărâri.
Art. 2
Categoriile de ajutoare băneşti prevăzute la art. 1 alin. 1 lit. a – c se acordă numai membrilor care au
o vechime continuă în sindicat de cel puţin 12 luni la data producerii evenimentului pentru care se
cere ajutorul.
Art. 3
Ajutorul bănesc prevăzut la lit. d se acordă numai membrilor de sindicat care au o vechime continuă
în sindicat de cel puţin 5 ani la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul.
Art. 31
(1) Categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 pot fi cerute în termen de 3 luni de la data producerii
evenimentului pentru care se cere ajutorul prin înregistrarea unui dosar cu acte doveditoare la sediul
Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş.
(2) Neînregistrarea dosarului în termenul prevăzut la aliniatul precedent atrage după sine decăderea
din dreptul de a cere ajutorul bănesc.
Art. 4
1) Colegiul Liderilor împuterniceşte Biroul Executiv să acorde şi alte categorii de ajutoare sociale pe
lângă cele prevăzute în această hotărâre, pentru cazuri întemeiate.

2) Biroul Executiv va analiza şi aproba/respinge cererile de ajutor social din categoria celor prevăzute
la alin. 1.
Art. 5
Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Biroul Executiv din cadrul S.L.Î. MM şi responsabilul/
comisia responsabilă desemnat/ă de Biroul Executiv cu verificarea dosarelor de ajutoare băneşti şi
aprobarea/respingerea plăţii acestora.

