
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind acordarea stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistenței 

comunitare 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, 

           Având în vedere prevederile art. 7 alin. (5) și (6) din O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea 

unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2020, art. 1 lit. 

a) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a 

persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a 

răspândirii COVID-19, coroborat cu art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenţa 

medicală comunitară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările 

şi completările ulterioare, și H.G. nr. nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară; 

 Luând în considerare solicitarea nr. 7505 din 22.09.2020 formulată de d-na Barb Doina 

Maria, asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, astfel cum a fost avizată CFP, precum și Dispoziția nr. 85 din 25.03.2020 a Primarului 

comunei Bicazu Ardelean privind privind constituirea la nivelul Primăriei Comunei Bicazu 

Ardelean a echipei pentru acordarea sprijinului, la cerere, pentru aprovionarea cu alimente sau/și 

medicamente a persoanelor izolate la domiciliu sau a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani care 

nu se pot deplasa, în scopul aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-1 și a 

minimalizării expunerii vârsnicilor în afara locuinţelor. În contextul în care petenta a desfășurat și 

activități de asistenţă medicală comunitară pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în 

izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2; 

În aplicarea art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 43/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

82/2020, conform căruia acordarea stimulentului 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, se 

face din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume 

cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și e), precum și a art. 196 alin. (1) lit. b) art. 

197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pe perioada 

stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020, pentru d-na Barb Doina Maria, asistent 

medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean. 

(2) Stimulentul de risc acordat conform alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al 

contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei 

asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în acord cu prevederile art. 

7 alin. (6) din O.U.G. nr. 43/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/2020. 
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(3) Plata se face din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de 

stat, de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" sau de la alte titluri unde 

sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri 

europene, în condițiile art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 43/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

82/2020. 

Art.2 - Consilierul pentru resurse umane și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

dispozitii.    

Art.3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

Art.4 - Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va comunica și va înainta această 

dispoziție autorităților și persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

Nr. 201 din 22.09.2020 

 

                            Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar General, Jolteag Gicuța 
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