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Nr. 34 din 29.05.2020 

 

  În atenţia: 

                   Tuturor sindicatelor afiliate FNSA 

 INFORMARE: Considerente privind acordarea unui stimulent de risc pentru 

                              personalul din domeniul asistenței sociale şi comunitare  

 

 

   Recent, Camera Deputaților a aprobat cu modificări Ordonanța de Urgența nr. 43 din 6 

aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului COVID-19 – documentul se află în prezent la Preşedintele României 

spre promulgare - pe perioada stării de urgență şi a extins practic aria personalului beneficiar a 

unui stimulent de risc, ȋn cunatum de 2.500 lei brut, pe lună. Astfel, pe lângă medici, personalul 

medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct – linia ȋntâi 

–  în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu 

COVID-19, s-a aprobat “acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, 

pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de 

organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea 

persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe 

perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la 

bugetul de stat, de la titlul VI - ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publiceˮ sau de la alte 

titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau 

din fonduri europene.” De asemenea, s-a aprobat acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 

2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare şi 

pentru “personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, 

laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de 

specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale 
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aflaţi în contract cu Casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi 

care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori 

dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate”, 

respectiv pentru “medicii și asistenții medicali din unitățile școlare care și-au desfășurat 

activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală şi 

monitorizare a persoanelor aflate în carantină.” 

Astfel, personalul din domeniul asistenței sociale şi comunitare, indiferent de forma 

de organizare, de pildă directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul 

județului (DGASPC), directiile/compartimentele de asistență socială din subordinea consiliilor 

locale (DAS), asistenții personali ai persoanelor cu handicap, centre de ȋngrijire copii (creşe – 

pentru personalul delegate sau detaşat), furnizori de masă caldă, pachete şi alimente (cantine 

pentru vârstinici, personalul desemnat a distribui pachete pachete de alimente şi igienă 

personaleor aflate ȋn situatii vulnerabile  - carantina, izolare, vârstinici, persoane cu dizabilitati), 

centre de rezidență pentru vârstnici, alți furnizori de servicii sociale publici şi privați, vor 

beneficia de stimulent dacă au participat activ, direct ȋn sprijinirea şi/sau ȋngrijirea 

persoanelor ȋn vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități şi a altor grupuri vulnerabile, 

pe perioada stării de urgență instituită prin lege, şi anume 15 martie-15 mai 2020. 

Apreciem că similar metodologiei şi procedurii instituite pentru personalul medical din 

prima linie, şi la nivelul directiile generale de asistenta socială si protecţia copilului de la nivelul 

județului, respectiv direcțiilor/compartimentelor de asistență socială din subordinea consiliilor 

locale, lista personalului eligibil a beneficia de stimulent de risc se stabilește prin decizie a 

conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea efectiv desfășurată prin implicare 

directă ȋn sprijinirea şi/sau ȋngrijirea persoanelor vulnerabile, fie ȋn baza activității 

specifice fişei postului, fie ȋn baza unei decizii/hotărâri cu caracter temporar, detaşărilor şi 

delegărilor pe perioadă determinată, în timpul stării de urgență. Peronalul va beneficia de 

un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își 

desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, conform legii. De asemenea, 

apreciem că acest stimulent de risc este ȋn cuantum fix, de 2.500 lei brut, pe lună, independent de 

perioada efectivă a activitătii de risc. 
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Ȋn privința personalului medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele 

medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, 

ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de 

servicii medicale aflaţi în contract cu Casele de asigurări de sănătate (inclusiv furnizori privați), 

legea instituie două condiții pentru acordarea acestui stimulent, şi anume, pe de-o parte 

beneficiarul a activat pe perioada stării de urgentă, şi de de altă parte, a avut în evidenţă sau sub 

tratament pacienţi suspecți sau confirmați cu COVID-19, sau sa fi fost ei ȋnşisi infectați. De 

asemenea, medicii și asistenții medicali din unitățile școlare care și-au desfășurat activitatea pe 

perioada stării de urgentă, prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire 

medicală şi monitorizare a persoanelor aflate în carantină, vor beneficia de acest stimulent de 

2.500 lei brut, pe lună, pentru cele două luni, pentru activitatea de risc. 

Ȋn acest sens, precizăm că organizațiile  sindicale afiliate FNSA care au membri de 

sindicat dintre categoriile beneficiare a acestui stimulent de risc, pot solicita compartimentelor 

sau direcțiilor de asistență socială ori conducătorilor unității angajatoare, demararea procedurilor 

de identificare a personalului beneficiar şi respectarea dreptului salariaților la plata acestui 

stimulent – după publicarea actului în Monitorul Oficial al României. 

 

Valer SUCIU 

Preşedinte al FNSA 

                                  

                                                                                       

                                                                                               Întocmit: consilier juridic FNSA 

                                                                                                                           Simina Feneşan-Cadiş 

                                                                                                                              


