ASOCIAŢIA POMPIERUL ARAD
Str. Andrei Şaguna nr. 66-72
Email: protciv@artelecom.net
Tel. 0257-251212

Nr. A.P.A. 2 din 03.01.2011

REGULAMENT
de acordare AJUTOR UMANITAR
I.

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Prezentul regulament este emis în baza art. 6 şi art. 16 alin. (3) lit. g din Statutul
Asociaţiei Pompierul Arad şi art. 24 lit. h din Regulamentul de aplicare a Statutului
Asociaţiei Pompierul Arad.
Art. 2
Prezentul regulament se aplică membrilor activi ai Asociaţiei Pompierul Arad
(A.P.A.) şi rudelor de gradul I ale acestora (doar soţii/soţiile membrilor, copii,
părinţii membrilor).
Art. 3
(1) Membrii activi ai A.P.A. intră sub incidenţa prezentului regulament în
următoarele situaţii:
a. Au suferit pagube materiale provocate de fenomene meteo deosebite,
explozii, inundaţii, incendii, alunecări de teren, la domiciliul membrilor
A.P.A.;
b. Sunt spitalizaţi în ţară şi/sau străinătate;
c. Au suferit intervenţii medicale în ţară şi/sau străinătate;
d. Sunt în recuperări fizice după intervenţii medicale;
e. În caz de deces.
(2) Prezentul regulament se aplică şi rudelor membrilor A.P.A., aflaţi în
următoarele situaţii:
a. Spitalizări, intervenţii medicale în ţară şi străinătate (doar pentru copii
membrilor A.P.A., soţi/soţii ai membrilor A.P.A.);
b. Deces al rudelor de gradul I al membrilor A.P.A. (doar pentru
soţii/soţiile membrilor, copii, părinţii membrilor). În cazul părinţilor
membrilor ajutoarele umanitare în caz de deces vor fi acordate de maxim
2 ori pentru fiecare membru iar în cazul existenței unui părinte vitreg
cererea de acordare a ajutorului va fi însoțită de declarație notarială pe
proprie răspundere prin care să fie atestată calitatea celui decedat.
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Art. 4
(1) Ajutorul umanitar se acordă pe baza unei solicitări scrise, care va fi însoţită
de documente justificative, în copie xerox, în funcţie de situaţie, după cum urmează:
• Estimare pagubă materială, pe proprie răspundere sau întocmită de un
evaluator;
• Trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;
• Scrisoare medicală eliberată de furnizorul de servicii medicale;
• Chitanţă/factură de plată a serviciilor medicale;
• Certificat de deces;
• Alte documente justificative ale costurilor serviciilor medicale.
(2) În caz de deces a unui membru activ al A.P.A. nu este necesară
prezentarea de către membrii familiei a niciunui act justificativ.
Art. 5
Consiliul de conducere al A.P.A. analizează cazurile umanitare în termen de 3
zile de la primirea solicitării scrise sau la aflarea despre acestea din alte surse (anunţate
de membrii APA, membrii familiei membrilor APA etc.).
Art. 6
Ajutorul umanitar se acordă cazurilor care au costuri de minim 2.000 de lei,
reprezentând pagube materiale, costuri servicii medicale, excepţie făcând cazurile de
deces.
Art. 7
Ajutorul umanitar se acordă, în cazul serviciilor medicale, doar pentru cele care
au survenit în urma unor probleme patologice sau accidente. (Ex. nu se acordă ajutor
umanitar pentru operaţii estetice, efectuate la cerere).
II.

MODALITATEA DE CALCUL

Art. 8
Ajutorul umanitar se acordă de către A.P.A. în funcţie de natura situaţiei
membrilor activi A.P.A sau a familiei membrilor, procentual din cuantumul
cotizaţiei lunare în bani a membrilor, din luna precedentă evenimentului.
Art. 9
În cazul pagubelor materiale, la domiciliul membrilor activi A.P.A., conf. art.
3, ajutorul umanitar se acordă după cum urmează:
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PAGUBĂ MATERIALĂ

AJUTOR UMANITAR

Între 2.000-5.000 lei

5%

Între 5.001-10.000 lei

10%

Între 10.001- 15.000 lei

20%

Distrugere totală a locuinţei

40%

Art. 10
În cazul spitalizării, conf. art. 3, ajutorul umanitar se acordă pe baza numărului
de zile de spitalizare, după cum urmează:
SPITALIZARE
PERSOANA

AJUTOR UMANITAR
În ţară

În străinătate

0

1

2

Membru A.P.A.

1%

2%

Rude grad I
Conf. art. 3, alin. 2, lit. a

0.5%

1%

3

Nr. de zile x col. 1 (sau
col. 2, după caz)

Art. 10
În cazul intervenţiilor medicale, conf. art. 3, ajutorul umanitar se acordă pe
baza costurilor serviciilor medicale, după cum urmează:
PERSOANA

COSTURI SERVICII
MEDICALE

AJUTOR UMANITAR

Între 2.000-5.000 lei

10%

Între 5.001-10.000 lei

20%

Între 10.001 – 15.000 lei

30%

Peste 15.000 lei

40%

Între 2.000-5.000 lei

5%

Între 5.001-10.000 lei

10%

Între 10.001 – 15.000 lei

15%

Peste 15.000 lei

20%

Membru A.P.A.

Rude grad I
Conf. art. 3, alin. 2, lit. a

Art. 11
În cazul recuperării fizice, conf. art. 3, ajutorul umanitar se acordă membrilor
A.P.A., pe baza costurilor tratamentului de recuperare, astfel:
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COSTURI SERVICII
MEDICALE

AJUTOR UMANITAR

Între 2.000-5.000 lei

5%

Între 5.001-10.000 lei

10%

Între 10.001 – 15.000 lei

15%

Peste 15.000 lei

20%

PERSOANA

Membru A.P.A.

Art. 12
În caz de deces, conf. art. 3, ajutorul umanitar se acordă membrului A.P.A. sau
familiei acestuia, după cum urmează:

III.

PERSOANA
DECEDATĂ

AJUTOR UMANITAR

Membru A.P.A.

30%

Rude grad I (cf. art. 2)

5%

DISPOZIŢII FINALE

Art. 13
În cazul acordării de ajutor umanitar în cazul producerii de pagube materiale,
conf. art. 9, membrii Consiliului de conducere al A.P.A. vor verifica situaţia
distrugerii, cu acordul şi în prezenţa membrului A.P.A., căruia i se acordă ajutor
umanitar.
Art. 14
Acordarea ajutorului medical se face , atunci când este cazul, pentru fiecare din
situaţiile prevăzute la art. 3, alin (1), pct. b-d, respectiv pentru cazurile specificate la
art. 3 alin (2), pct. a.
Art. 15
În cazul în care mai mulţi membrii ai familiei sunt membrii A.P.A., dispoziţiile
art. 9- 12 se aplică pentru toţi membrii A.P.A. ai familiei, ajutoarele financiare în bani
cumulându-se.
Art. 16
(1) Ajutorul umanitar se poate acorda a singură dată pe lună pentru acelaşi caz
umanitar;
(2) Pentru cazurile umanitare deosebite (costuri sau distrugeri mai mari de
20.000 de lei), Consiliul de conducere APA poate acorda ajutor umanitar suplimentar,
succesiv în decursul aceleiaşi luni calendaristice sau în lunile următoare. Cuantumul
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sumei suplimentare se stabileşte de către Consiliul de conducere A.P.A., în limita
fondurilor disponibile.
(3) Au prioritate cazurile umanitare care nu au primit ajutor umanitar.
Art. 17
În situaţia în care situaţiile umanitare depăşesc posibilităţile financiare ale
asociaţiei, ajutoarele umanitare se vor acorda eşalonat, având prioritate în următoarea
ordine: cazurile umanitare medicale, pagubele materiale respectiv ajutor umanitar de
deces.
Prezentul regulament a fost adoptat în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei Pompierul Arad
în data de 15.04.2011.
Prezentul regulament a fost modificat în cadrul şedinţei Adunării Generale ordinare a Asociaţiei
Pompierul Arad în data de 15.04.2014.
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