
REGULAMENT AJUTOARE SOCIALE/COMPENSĂRI/RECOMPENSE 

ACORDATE DE SINDICATUL SANITAS CONSTANȚA 
 

01.01.2019 – 31.12.2019 

 
CONDIŢII SUPLIMENTARE: 

a) Vechimea în sindicat – cel puţin 6 luni, cu excepţia salariaţilor debutanţi și a celor transferați de la alt sindicat; 

b) Plata la zi a cotizaţiei (cu excepţia celor aflaţi în concediu medical). 

c) Un membru de sindicat poate primi un singur ajutor, din aceeaşi categorie, în cursul unui an calendaristic. Această prevedere nu se aplică în cazul ajutoarelor 

pentru deces. 

d) Documentele vor fi depuse în maxim 30 zile de la emitere. 
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 37/07.12.2018 

Categorie TIPURI DE AJUTOARE/RECOMPENSE CUANTUM 

I. 

AJUTORUL SOCIAL ACORDAT PENTRU DECES 
Acte necesare  (în copie): C.I. + - certificat deces + acte care dovedesc rudenia  

1. 
AJUTOR SOCIAL ACORDAT PENTRU DECES MEMBRU DE 

SINDICAT/SOŢ/SOŢIE/COPIL AFLAT ÎN ÎNTREŢINERE 1000 lei 

2. 
AJUTOR SOCIAL ACORDAT PENTRU DECES PĂRINŢI 
(la părinţi nu sunt încadrați socrii) 150 lei 

II.a. 

AJUTOR SOCIAL ACORDAT PENTRU BOLI INCURABILE (neoplasme) 

 Acte necesare:documentaţie medicală/scrisoare medicală dată de medicul specialist-situaţie boală  

1. 
AJUTOR SOCIAL PENTRU BOLI INCURABILE AFLATE LA DEBUT 
* se acordă numai în anul de debut al bolii incurabile 

1000lei 

2. 
AJUTOR SOCIAL PENTRU BOLI INCURABILE  
(4 ani de la debut) 

700 lei 

Obs. 1. Se acordă cel mult 5 ani de la debutul bolii incurabile. 

2. Anual, la solicitarea ajutorului, va prezenta scrisoarea medicală de la medicul specialist   (în care se specifică stadiul bolii).  

Aceasta va avea o vechime de maxim 30 zile. 

3. În situaţia normalizării valorilor analizelor (specifice), acest ajutor nu se va mai acorda 

II.b. 

AJUTOARE PENTRU BOLI /ACCIDENTE  

1. 

AJUTORUL SOCIAL ACORDAT PENTRU BOLI GRAVE(T.B.C. CU BK 

POZITIV + BOLILE STABILITE DE CONSILIUL JUDEŢEAN-anevrismului cerebral, 

accidentul vascular cerebral – AVC,  HIV/SIDA, scleroză multiplă, poliartrită reumatoidă) 

*  se acordă, cu acte doveditoare, o singură dată, de regulă la debut, fără concediu medical 

* pot primi ajutorul anual cu condiția existenței unui concediu medical de 80 de zile, neîntrerupt 

700 lei 

2. 
AJUTORUL SOCIAL ACORDAT PENTRU BOLI/ACCIDENTE  

* concedii medicale acordate pe o perioadă neîntreruptă egală sau mai mare de 80 de zile 500 lei 

II.c. 

AJUTOR SOCIAL  
Se face ancheta socială de către secretarul cu programe sociale împreună cu liderul de filială  

1 
AJUTOR SOCIAL PENTRU PERSOANE AFLATE ÎNTR-O SITUAȚIE 

SPECIALĂ 
500lei 

Obs. 1. Se acordă cel mult o dată la doi ani calendaristici; 

2. Venitul pe membru de familie trebuie să fie mai mic sau egal cu 600 lei; 

3. Se acordă la propunerea BEX cu aprobarea Consiliului Județean; 

III. 

COMPENSARE BILETE  

1. 
COMPENSAREA BILETELOR DE ODIHNĂ - doar pentru unitățile unde nu se acordă 

vouchere de vacanță (dintr-o valoare maximă a biletului de 2000 lei luată în calcul). 
10% 

2. 
COMPENSAREA BILETELOR DE TRATAMENT - doar pentru membrii DE 

SINDICAT din DGASPC, SPAS și DSPJ(dintr-o valoare maximă a biletului de 2000 lei luată în 

calcul). 
25% 

Obs. 1. Compensarea se acordă doar pentru biletele de internare/odihnă, fără a se compensa şi transportul; se acordă doar pentru membrul de 

sindicat. 

2. Se va consemna pe factură durata şi continuitatea sejurului/internării, serviciile acordate, numărul persoanelor care au beneficiat de acestea 

și suma plătită. 

3.Pentru facturile unde nu sunt specificate număr de persoane și dacă este inclus transportul, se va completa de către solicitant o declarație pe 

proprie răspundere cu aceste specificații 

IV. 
RECOMPENSĂ PENSIONARE MEMBRU SANITAS  

1. Cu vechime  în sindicat între 6 luni și până în 3 ani, cu sau fără continuitate 200 lei 
2. Cu vechime în sindicat mai mare sau egală cu 3 ani, cu sau fără continuitate 300 lei 

Obs. 1. Acte necesare: - decizia de pensionare – copie 

2. Pentru acordarea acestei recompense este necesară o vechime de minim 6 luni în sindicat 
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