CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD
Împreună suntem mai puternici !

AJUTOARELE NERAMBURSABILE
ce se pot acorda membrilor începând cu data de 01.01.2015 (Hotărârea Consiliului Director nr. 104/22.12.2014)

I. CONDIȚII GENERALE DE ACORDAREA AJUTOARELOR NERAMBURSALBILE:
- VECHIME ÎN ASOCIAȚIE – MINIM 36 LUNI (pct. II 2, 3, 4, 5, 6 şi 8);
- COTIZAȚIA LUNARĂ LA ZI;
ÎN CAZUL AJUTOARELOR NERAMBURSABILE ACORDATE CA PROCENT
- CONTRIBUȚIA LUNARĂ LA ZI;
DIN VALOAREA FONDULUI COTIZANT SE VA LUA ÎN CONSIDERARE
- RATELE LA ÎMPRUMUT LA ZI (DACĂ ESTE CAZUL);
VALOAREA FONDULUI COTIZANT EXISTENT LA FINELE ANULUI PRECEDENT
- SĂ NU FIE ÎNCADRAT ÎN NOȚIUNEA DE “RĂU-PLATNIC”;
- SĂ NU FI BENEFICIAT DE NICI UN AJUTOR NERAMBURSABIL BĂNESC ÎN ULTIMII 3 ANI;
- VALOAREA CUMULATĂ A TUTUROR AJUTOARELOR PRIMITE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ 50% DIN VALOAREA FONDULUI COTIZANT;
- EXISTENȚA POSIBILITĂȚILOR ȘI RESURSELOR FINANCIARE.

ATENȚIE

II. CLASIFICAREA AJUTOARELOR NERAMBURSALBILE:
Nr.
Crt.

FELUL AJUTORULUI ACORDAT

CUANTUMUL

CONDIȚII SPECIFICE

Ajutoare nerambursabile materiale (facilități și
servicii – cabinete medicale, magazine, ateliere
de prestări servicii, saloane, etc…).

Nelimitat.

Se acordă la solicitarea membrilor cu
legitimația vizată trimestrial, semestrial
sau anual.

Ajutor nerambursabil pentru decontarea unei
cote-părți din costul biletului de tratament în
stațiunile balneare.

10% din valoarea fondului cotizant, dar nu mai mult
de 80 lei

Se acordă pe bază de documente justificative
(vezi afișier).

3

Ajutor nerambursabil pentru membrii aflați în nevoi
(fără venit sau cu un venit până la 600 lei).

Până la 10% din valoarea fondului cotizant,
dar nu mai mult de 150 lei.

Se acordă pe bază de anchetă socială şi
alte acte justificative (vezi afișier).

4

Ajutor nerambursabil în caz de incediu (la casă sau
anexe, dacă nu este din culpa membrului), inundaţii, Până la 15% din fondul cotizant,
cutremure, alunecări de teren şi alte evenimente cu dar nu mai mult de 300 lei.
implicare de pierderi materiale.

Adeverinţă de la Primărie, Pompieri, anchetă
socială şi pe baza soluţiei organelor judiciare
(Parchet, Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel)
în cazul incendiilor şi altor evenimente.

5

Ajutor nerambursabil în caz de boli incurabile,
pentru pierderea unui organ vital (picior, mână,
ochi, etc…) membrilor cu un venit până la 1.000 lei.

Între 10%-20% din valoarea fondului cotizant,
dar nu mai mult de 400 lei.

Se acordă pe bază de anchetă socială şi
alte acte justificative (vezi afișier).

6

Ajutoare nerambursabile acordate cu ocazia unor
zile laice și religioase, precum și pentru probleme
sociale, culturale, sportive și excursii.

În funcție de posibilitățile financiare ale asociației
în cuantumul stabilit de Consiliul Director raportat
fondului cotizant.

Se acordă membrilor şi în special celor implicaţi
activ în organizarea și desfășurarea activităților
asociației.

7

Ajutor de fidelitate

În funcție de posibilitățile financiare ale asociației
în cuantumul stabilit de Consiliul Director.

Se acordă membrilor cu fond cotizant
de minim 3000 lei și fără ajutoare rambursabile
sub formă de împrumut în ultimele 12 luni.

8

Membrilor aflaţi temporar în dificultate financiară,
Ajutoare acordate de Președinte şi Consiliul Director precum şi în nevoi, dar nu mai mult de 15% din
valoarea fondului cotizant.

1

2

89

Ajutorul de deces

Conform grilei de ajutor deces:
minim 8 luni –1 an = 120 lei ;
maxim 30 ani = 1410 lei ;
peste 30 ani, câte 40 lei / an.

Stare de necesitate, caz fortuit, caz de urgenţă,
situaţie materială precară, nevoi speciale, etc.
Se acordă rudelor până la gradul 4, soţului
supravieţuitor, împuternicitului (-ţilor) sau
persoanei ce a suportat cheltuielile de
inmormântare pe bază de documente justificative.

*Ajutoarele de la punctul II. 1 se acordă permanent.
*Ajutorul de la punctul II. 4 se acordă în situaţiile enumerate.
*Ajutoarele de la punctul II. 7 se acordă anual.
*Ajutoarele de la punctul II. 8 se acordă ocazional.
*Ajutoarele de la punctele II. 2, 3, 5 și 6 se acordă o singură dată la 3 ani.

NOTĂ: Aceste ajutoare se pot acorda membrilor în funcție de posibilitățile finaciare;
valoarea însumată a tuturor ajutoarelor primite de un membru nu poate depăși 50 % din
valoarea fondului cotizant cumulat, în condițiile stabilite de Consiliul Director.

