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Nr. 53 din 23.10.2020 

            

 În atenţia: 

 

Comisiei pentru muncă şi protecție socială din Camera Deputaților 

Domnului Adrian SOLOMON - Preşedinte  

 

Stimate Domnule Preşedinte, 

 

   Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) - federaţie 

reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de activitate  “Administraţie publică,  

După analiza textului proiectului de lege privind modificarea cadrului legislativ 

pentru acordarea unui stimulent de risc 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, in contextul situatiei epidemiologice 

determinate de raspandirea coronavirusuiui SARS-CoV-2, ȋn forma adoptată la Senat şi 

transmis Camerei Deputaților ca for decizional sub număr PLx 605/2020, 

având ȋn vedere că ȋn forma propusă de modificare se restrâng atât cuantumul 

stimulentului (un singur stimulent, şi nu lunar), cât şi categoria personalului beneficiar, 

generând discriminări nejustificate ȋntre salariați, 

precum şi având ȋn vedere că o parte din salariați a beneficiat deja de prevederile 

legale ȋn forma actuală iar o diminuare a cunatumului şi o restrângere a categoriei 

beneficiarilor, va determina o inconsecvență legislativă nejustificată şi va crea discrepanțe şi 

discriminări ȋntre salariați, 

Vă rugăm respectuos ca la adoptara raportului, respectiv emiterea avizului asupra PLx 

nr. 605/2020 să aveți ȋn vedere considerentele de mai sus şi să propuneți menținerea textului 

art. 7 alin. (5)-(7) 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2020 ȋn 

forma actuală.  
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Mai mult, menționăm că apreciem şi vă rugăm să analizați necesitatatea ca acest 

stimulent să se acorde personalului din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, şi pe 

perioada stării de alertă, având ȋn vedere extinderea masivă a riscului de contaminare din 

prezent, precum şi având ȋn vedere cadrul legal similar aplicabil altor categorii de personal 

bugetar, obiectiv mai puțin expus, de pildă ȋnvățământ. 

Formulăm prezenta solicitare în numele membrilor de sindicat din cadrul centrelor de 

asistența socială, respectiv de administrare creşe, ca servicii publice sociale şi comunitare 

ȋnfiintate ȋn subordinea consiliilor locale, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum 

şi asistenților personali ȋncadrați ȋn direcțiile de asistență socială. 

Cu mulțumiri,  

 

Valer SUCIU 

Preşedinte al FNSA 

                                    

                                                                                       

                                                                                    

 

                                                                                    

                                                                                             Întocmit: consilier juridic FNSA 

                                                                                                               Simina Feneşan-Cadiş 

                                                                                                                                            

                                                                                                                    

 

 


