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Nr. 38 din 22.06.2020 

 

În atenţia: 

Sindicatelor afiliate 

Instituţiilor din administraţia publică locală 

 

Având ȋn vedere că a intrat ȋn vigoare Legea nr. 82/2020 privind aprobarea cu 

modificări a Ordonanței 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, pe 

perioada stării de urgență, publicată ȋn Monitorul Oficial al României nr. 520 din 17 iunie 2020, 

şi că s-a stabilit, “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.”, facem următoarele precizări: 

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

organizare, dacă a 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, beneficiază de acest stimulant de risc;. 

- salariaţii beneficiari vor primi 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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- 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, activitate care s-a desfăşurat fie ȋn baza activității specifice fişei 

postului, fie ȋn baza unei decizii/hotărâri cu caracter temporar pe perioada 

stării de urgență.  

Ȋn acest sens, vă solicităm demararea procedurilor de identificare a personalului 

beneficiar, alocarea bugetară a sumelor necesare şi respectarea dreptului la plata acestui 

stimulent, conform legii. 

 

 

Valer SUCIU 

Preşedinte al FNSA 

                                  

                                                                                       

                                                                                               Întocmit: consilier juridic FNSA 

                                                                                                                           Simina Feneşan-Cadiş 

                                                                                                                              


