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Nr.58 din 19.11.2020 

         

 

    

 În atenţia: 

Tuturor sindicatelor afiliate FNSA 

Ordonatorilor de credite  

 

 

Având ȋn vedere că ȋn marea majoritate a insituțiilor şi autorităților publice, deşi au 

fost ȋntreprinse măsurile de determinare şi nominalizare a personalului beneficiar, confrom 

legii, nu a fost acordat nici până la această dată, dreptul salarial reprezentat de “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” , prevăzut de art. 7 alin. 

(5) şi (6) din  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, pe 

perioada stării de urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2020, 

 

Luând în considerare că, pe perioada stării de urgență – 16.03.2020-14.05.2020, 

personalul Direcțiilor de asistență socială/medicală/comunitară precum şi asistenții personali 

angajați din cadrul unităților administrativ-teritoriale, au fost implicați ȋn mod direct ȋn 

activitățile mai sus-menționate, fiind beneficiari legali ai dreptului la stimulentul de risc,  

 

Văzând că unii ordonatori de credite invocă, ȋn mod nejustificat, fie lipsa ȋncadrării 

ȋn cheltuielile de personal aprobate ȋn bugetul pentru anul 2020 a sumelor necesare, fie 

necesitatea sigurării acestor sume prin trasnferuri de la bugetul de stat sau finanțarii prin 

fonduri europene, privând salariații de un drept legal, 
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Analizând textul legal aplicabil, conform căruia ordonatorii de credite sunt 

obligați la alocarea şi plata acestor drepturi salariale, decontarea din surse guvernamentale 

ori fonduri europene friind o procedură ulterioară efectuării plătilor,  

 

FNSA consideră că se impune de ȋndată plata stimulentului de risc tuturor 

beneficiarilor, respectiv alocarea bugetară a sumelor necesare, daca e cazul, şi ulterior 

efectuării acestor cheltuieli (din bugetele proprii), demararea procedurilor de decontare 

prin transfer de la bugetul de stat ori din fonduri europene. 

Ȋn caz contrar, apreciem că salariații beneficiari sunt privați de un drept legal, ȋn 

mod nejustificat, urmând  se adresa instanțelor de judecată pentru recunoaşterea lui. 
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