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HOTĂRÂREA NR. 62 din 13.12.2022 

cu privire la acordarea ajutoarelor sociale  

pentru probleme de sănătate sau alte situații de dificultate în care se află  

unii membri  

  

 

În temeiul prevederilor Statutului Uniunii Arhitecților din România,  art. 4 alin. 

(1), litera l), cele ale art. 28 alin. (1), (5) și (6) și având în vedere prevederile Legii 

35/1994, republicată, 

Senatul, întrunit în ședință ordinară în data de 13.12.2022, adoptă 

următoarea    

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 – Uniunea Arhitecților din România instituie programul social prin care 

acordă ajutoare sociale financiare pentru membrii pensionari cu probleme de 

sănătate, precum și ajutoare sociale ocazionale și de urgență pentru membri aflați 

în dificultate.  

Art. 2 – Ajutoarele sociale pentru membrii cu probleme de sănătate sau care 

se află în situații dificile sunt destinate numai membrilor U.A.R. cu cotizația achitată 

la zi.  

Art. 3 – Ajutoarele sociale pentru probleme de sănătate sunt trimestriale sau 

ocazionale pentru înmormântare, ajutor de naștere, ajutor pentru urgențe medicale, 

altele asemenea.  

Art. 4 – Acordarea ajutoarelor sociale pentru probleme de sănătate se 

aprobă în limita sumelor prevăzute în bugetele UAR, capitolele cu această 

destinație. 

Art. 5 – Ajutoarele sociale trimestriale pentru probleme de sănătate sunt 

destinate membrilor U.A.R. care suferă de boli cronice (definite conform legislației 

în vigoare) și au următoarele valori: 

- 1.200 lei/trimestrial pentru membrii cu venituri lunare până la 2.000 lei; 

- 800 lei/trimestrial pentru membrii cu venituri lunare până la 3.000 lei; 

- 600 lei/trimestrial pentru membrii cu venituri lunare până la 4.000 lei. 

Art. 6 – (1) Ajutoarele sociale pentru probleme de sănătate trimestiale se 

acordă în baza unui dosar care cuprinde: cerere tip anexată, copie act de 

identitate, copie taloane de pensie/adeverință de venit cu vechime de maxim 3 luni, 

copie acte medicale emise la externarea din spital sau de la medicul de specialitate 

sau de familie, cu o vechime de maximum 6 luni. 

(2) Prevederile de la alin. (1) sunt valabile și pentru membrii care beneficiază în 

prezent de ajutoare sociale în plată. 

Art. 7 – Membrii UAR care beneficiază de ajutoare sociale trimestriale 

pentru probleme de sănătate au obligația de a reactualiza anual cererile de 

prelungire a ajutoarelor sociale medicale în condițiile stipulate la Art. 6.  
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Art. 8 – Ajutoarele sociale medicale ocazionale și pentru urgență medicală se 

acordă pentru: 

- Intervenții chirurgicale. 

- Dispozitive medicale și/sau proteze. 

- Accidente individuale/colective. 

- Alte evenimente /incidente care pun în situații dificile membrii. 

Art. 9 – Cuantumul ajutorului social medical ocazional și cel al ajutorului 

social pentru urgență medicală sunt propuse de Comisia Socială, sunt validate de 

Trezorier si aprobate de Presedinte.  

Art. 10 – Ajutorul social de înmormântare are valoarea de 2.500 lei și se 

acordă în baza documentelor justificative cu o valabilitate retroactivă de maximum 6 

luni. 

Art. 11 – Ajutorul social pentru naștere are valoarea de 2.500 lei și se acordă 

în baza documentelor justificative cu o valabilitate retroactivă de maximum 6 luni. 

Art. 12 – Sumele pentru ajutoarele sociale de naștere prevăzute la art. 11 se 

alocă din bugetul de cotizații. 

Art. 13 – Sumele pentru ajutoarele sociale prevăzute la art. 5, 8, 10 se alocă 

din bugetul  timbrului arhitecturii. 

Art. 14 – Prezenta hotărâre abrogă Dispoziția Colegiului Director nr. 14 din 

14.12.2017 și  Dispoziția Colegiului Director nr. 7 din 09.12.2020. 

Art. 15  – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023. 

Art. 16 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către secretariatul și 

compartimentul financiar-contabilitate  ale UAR. 

 

 

Presedinte,                                                                         

      Arh. Ileana TUREANU   
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 Arh. Dan Nițescu 
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Nicoleta Aldea  

 

 

 

Consilier juridic, 

Mirela  Cristina Mercurianu 

 

      

   


