Norme metodologice –
FUNDATIA "SFANTUL NICOLAE - OCROTITORUL POLITISTILOR"

NORME METODOLOGICE
privind acordarea de ajutoare din fondurile
Fundatiei "Sfantul Nicolae - Ocrotitorul politistilor"

Art. 1. Pentru realizarea obiectivelor si scopurilor umanitare pentru care a fost constituita
fundatia poate acorda membrilor sai urmatoarele tipuri de ajutoare:
a) ajutor pentru cheltuieli de inmormantare;
b) ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava in urma unor accidente;
c) ajutor pentru cazuri de imbolnavire grava;
d) ajutor pentru nastere copil;
e) ajutor pentru diminuarea unor pagube materiale provocate de calamitati naturale sau
alte evenimente neprevazute care au ca urmare distrugeri de bunuri personale ale
membrilor sai.
f) alte tipuri de ajutoare
Art. 2. Dupa acordarea tipurilor de ajutoare prevazute la art. 1, Fundatia poate sprijini, in limita
fondurilor disponibile, derularea unor proiecte si programe umanitare sau de asistenta sociala, la
nivel national si international, pentru membri ai fundatiei si familiile acestora, precum si
identificarea si promovarea tinerelor talente cu performante deosebite in diverse domenii de
activitate.
La acordarea acestora se va tine seama de urmatoarele criterii de performanta:
- sa fi obtinut titlu de campion national si performante deosebite la nivel international in diferite
discipline sportive;
- sa fi obtinut locul 1, 2 sau 3 la nivel national si international, in diferite domenii de activitate.
Prioritate la acordarea acestor ajutoare vor avea membrii SNPPC si copiii acestora.
Art. 3. Ajutorul pentru cheltuieli de inmormantare se acorda membrilor de sindicat – SNPPC si
angajatilor structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, care au
devenit membri ai Fundatiei, pentru decesul membrilor familiilor acestora (sot, sotie, copii si
parinti), precum si pentru decesul membrilor de sindicat, membri ai Fundatiei.
Documentele necesare acordarii acestui tip de ajutor de inmormantare sunt:
a. cererea scrisa, pe formular tipizat, a membrului de sindicat sau a unui
membru de familie, care va fi avizata de presedintele organizatiei teritoriale;
b. copie certificat de deces;
c. copie certificat de casatorie, in cazul decesului sot/sotie;
d. copie certificat de nastere pentru copilul sau parintele politistului decedat;
e. copia C.I. a membrului de sindicat sau persoanei care ridica ajutorul.
f. copie fluturas salariu care atesta calitatea de membru din lunile producerii
evenimentului , dar si al trimiterii cererii

Cuantumul acestui tip de ajutor este in suma fixa de 1000 RON pentru membrul de sindicat, 750
RON sot/sotie si copil si 300 RON pentru parinte.
Art. 4. Acordarea ajutorului umanitar in caz de vatamare corporala grava a membrilor de sindicat
– SNPPC, sau sot/sotie/copil si ajutorul umanitar de imbolnavire grava a angajatilor structurilor
din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, membri ai Fundatiei Sf Nicolae
Ocrotitorul Politistilor se face pe baza urmatoarelor documente:
a. cererea scrisa, pe formular tipizat, a membrului de sindicat, care va fi avizata de
presedintele organizatiei teritoriale ;
b. certificat medical din care sa rezulte diagnosticul, zilele de spitalizare si de
tratament, bilet de externare, scrisoare medicala;
c. documente din care sa rezulte cheltuieli efectuate pentru spitalizare sau achizitii
de medicamente;
d. copie C.I. a membrului de sindicat sau a persoanei care ridica ajutorul.
e. copie fluturas salariu care atesta calitatea de membru din lunile producerii
evenimentului , dar si al trimiterii cererii
Art. 5. Evaluarea ajutorului umanitar ce va fi acordat se face de catre membrii Colegiului
Director al Fundatiei luand in consideratie urmatoarele criterii:
diagnosticul stabilit;
numarul de zile de spitalizare si incapacitate temporara de munca;
tratamentul ce a fost administrat sau in curs de administrare;
cuantumul cheltuielilor efectuate.
Ajutorul se acorda o singura data/boala/persoana intr-un an. De asemenea, pentru tratamentul
prescris, dupa operatiile de boli foarte grave (cancer, leucemie, transplant, etc.) se poate acorda,
o singura data pe an, un ajutor in suma fixa.
Cuantumul acestor ajutoare nu poate depasi 2.000 RON.
Art. 6. Ajutorul pentru nasterea unui copil se acorda membrilor de sindicat – SNPPC si
angajatilor structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, care au
devenit membri ai Fundatiei, pentru decesul membrilor familiilor acestora (sot, sotie, copii si
parinti), precum si pentru decesul membrilor de sindicat, membri ai Fundatiei.
Documentele necesare acordarii acestui tip de ajutor sunt :
a. cererea scrisa, pe formular tipizat, a membrului de sindicat, care va fi avizata de
presedintele organizatiei teritoriale;
b. copie a certificatului de nastere;
c. copie a C.I. a membrului de sindicat;
d. copie fluturas salariu care atesta calitatea de membru din luna trimiterii cererii
Cuantumul acestui tip de ajutor este in suma fixa de 200 RON pentru fiecare copil nascut.
Art. 7. In cazul in care copilul s-a nascut mort se acorda numai ajutorul de deces. In situatia in
care se produce decesul copilului nascut viu, se acorda atat ajutorul de nastere cat si ajutorul de
deces.

Art. 8. Solicitantii vor intocmi si transmite cererile pentru ajutoarele prevazute la art. 1 in termen
de maxim 18 luni de zile de la producerea evenimentului (nastere, deces sau imbolnavire).
Cererile pentru evenimentele produse peste acest termen se resping si sunt transmise cu aviz
negativ la birourile teritoriale din care fac parte solicitantii. De asemena trebuie sa ateste calitatea
de membru dintre perioada producerii evenimentului si data solicitarii ajutorului.
Art. 9. In functie de fondurile disponibile, la propunerea Birourilor Teritoriale, cu aprobarea
Consiliului Director al Fundatiei, se pot acorda si alte tipuri de ajutoare, ca urmare a unor
calamitati naturale, dezastre sau alte evenimente neprevazute, in cuantum de cel mult 1.000 lei.
Art. 11. In situatia in care cuantumul ajutoarelor depaseste fondurile financiare ale fundatiei din
luna respectiva, acestea se vor acorda in lunile urmatoare in ordinea solicitarilor inregistrate, cu
exceptia cazurilor deosebite, care vor fi analizate de Consiliului Director.
Art. 12. Ajutoarele prevazute nu se supun impozitarii, conform prevederilor Legii nr. 571/2003,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 13. Ajutoarele prevazute la art. 1 se acorda in urmatoarea ordine, in cazul in care nu sunt
fonduri suficiente
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Deces membru
Deces sot/sotie/copil
Imbolnavire foarte grava
Imbolnavire grava
Vatamare corporala grava
Deces parinte
Nastere copil

Art. 14. Prezentele norme au fost modificate si aprobate de Colegiul Director al Fundatiei Sf
Nicolae Ocrotitorul Politistilor, la sedinta din data de 30.01.2018, conform art 7.1.1 lit J a
Statutului Fundatiei.

FUNDATIA "SFANTUL NICOLAE - OCROTITORUL
POLITISTILOR"
Componenta Colegiului Director

Colegiul director este organul de conducere care asigura realizarea scopului si obiectivelor
Fundatiei

Presedinte – Zlat Mihai – vicepresedinte SNPPC

Membri
Pufulescu Gheorghe – Spitalul de Urgenta MAI “Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
Mazilu Elena – CMDTA “Dr Nicolae Kretzulescu “
Cristescu Alexandru – Ministerul Afacerilor Interne
Petre Giovani – Poliția Capitalei

