Regulament privind subventionarea transportului pentru activitati de
echipa organizate de catre membrii Sindicatului U.P.A. Romania
Art. 1 Prezentul regulament stabileste regulile si conditiile in care membrii Sindicatului
U.P.A. Romania pot beneficia de subventia pentru transport acordata in cazul activitatilor
comune ale membrilor.
Art. 2 Consiliul de Coordonare al Sindicatului U.P.A. Romania a decis in unanimitate
acordarea unei sume de bani, raportata la numarul de kilometri parcursi (dus-intors din
localitatea in care se afla sediul filialei – Bucuresti sau Iasi). Norma de consum atribuita unei
masini este de 7,5 litri combustibil pentru o suta de kilometri. Vor fi decontate cheltuielile
pentru maxim 400 kilometri. In cazul in care numarul de kilometri dus-intors depaseste 400,
cheltuielile suplimentare privind transportul vor fi suportate de catre participanti.
Art. 3 Sumele de bani vor fi virate Organizatorilor actiunii, in baza documentelor
justificative, daca toate celelalte conditii au fost intrunite cumulativ, dupa incheierea excursiei.
Documentele justificative vor fi depuse coordonatorilor, numiti de catre fiecare filiala, in maxim
15 zile calendaristice.
Organizatorul este persoana sau persoanele care se ocupa de identificarea locatiei de
destinatie, reuseste sa stranga cel putin alti 7 membri de sindicat si depune cererea de
subventionare a transportului.
Sindicatul U.P.A. Romania, nu isi asuma raspunderea pentru eventualele daune,
accidente, vatamari ale participantilor survenite in urma participarii in cadrul acestui
proiect. Raspunderea este individuala.
Art. 4 Pot accesa acest beneficiu toti membri de sindicat care au o vechime mai mare
de doua luni de la momentul inscrierii in Sindicat.
Art. 5 Conditiile in care se acorda subventia sunt urmatoarele:
a. actiunea la care participa membrii de sindicat sa aiba cel putin 8 participanti (membri de
sindicat).
b. va fi subventionat transportul, dupa cum urmeaza:
 Autoturism:
 08-10 participanti – doua masini;
 11-15 participanti – trei masini;
 16-20 participanti – patru masini;
 21-25 participanti – cinci masini;
 la mai mult de 25 participanti se va folosi acceasi modalitate de calcul.
Mijloace de transport in comun: autocar, microbuz, tren, avion. Decontarea se face in
baza biletului, in limita a 40 lei/membru de sindicat.
c. se va completa o cerere tip pentru acordarea subventiei conform anexei 1;
d. In scopul de a promova activitatile in care sindicatul este partener, la intoarcerea din
excursie organizatorii au obligatia sa trimita Biroului Executiv o poza de grup cu toti

participantii, pentru a fi incarcata pe site-ul sindicatului si pe pagina oficiala de
facebook;
e. sa nu fi beneficiat de subventie in ultimile 6 luni.
Art. 6 Bugetul lunar alocat activitatii este de 1.280 lei, urmand a fi distribuit dupa cum
urmeaza:
 800 lei – filiala Bucuresti;
 480 lei – filiala Iasi.
Proportia avuta in vedere la impartirea sumelor pentru fiecare filiala, a fost raportata la
numarul de membri de sindicat la data de 30 Noiembrie, urmand a fi reactualizat din sase in
sase luni.
Sumele neutilizate de catre o filiala se redirectioneaza, daca este necesar, celeilalte
filiale. Suma totala neutilizata intr-o luna se reporteaza catre luna viitoare (se adauga la
bugetul total al lunii viitoare).
Bugetul anual aprobat si confirmat de catre Consiliul de Coordonare este de 15.360 lei.
In momentul in care limitele bugetare au fost atinse, proiectul pentru acel an este suspendat.
Art. 7 Prezentul regulament a fost adoptat astazi… …

