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SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET - SNST- 

Afiliat la Federaţia PUBLISIND  Membru al Blocului Naţional Sindical – BNS -  
 

Nr.515/SNST/ 14.11.2020              
Către:       

Ministerul Tineretului și Sportului 

Domnului Ionuț STROE, Ministru 

 

Referitor la acordarea indemnizației de hrană și a sporurilor pentru condițiile de muncă                                

în sistemul de muncă la domiciliu sau telemuncă 

 

Stimate Domnule Ministru, 

În vederea acordării în mod corect, legal și unitar a indemnizației de hrană și a sporurilor pentru 

condițiile de muncă în sistemul de muncă la domiciliu sau telemuncă la nivelul                     

Ministerului Tineretului și Sportului - MTS și al unităților subordonate, vă solicităm prin prezenta 

punctul de vedere referitor la acordarea acestora, bazat pe interpretarea legislației ce reglementează 

salarizarea din sistemul bugetar și drepturile conexe. 

 

Cu privire la indemnizația de hrană, avem în vedere Ordonanța de urgență nr. 114 din 28 decembrie 

2018, Articolul 36 (1): ″În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților 

publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile 

finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, beneficiază de vouchere 

de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(1^1)." 

 

În ceea ce privește acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă, ne raportăm la Regulamentul 

cadru din 20 decembrie 2017 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 

mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia 

pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică centrală, 
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Articolul 2 (1): ″Beneficiază de sporul pentru condiții de muncă următoarele categorii de personal, 

angajate în administrația publică centrală: a) funcționari publici; b) personal contractual."       

Articolul 13: ″Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiții 

deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiții deosebit de periculoase și, 

după caz, sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă 

pentru activitatea desfășurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu." 

 

Referitor la aspectele legale prezentate mai sus, având în vedere faptul că pentru unele unități 

subordonate Ministerului Tineretului și Sportului nu este clar modul de acordare a indemnizației de 

hrană și a sporurilor pentru condițiile de muncă în sistemul de muncă la domiciliu sau telemuncă și 

ținând cont de poziția organizației noastre prin care considerăm că toți salariații din Sport și Tineret 

trebuie să primească aceste drepturi, vă solicităm clarificări asupra acordării acestor drepturi pentru 

salariații din aparatul central al MTS și subordonatele acestuia, care vor lucra în perioada următoare 

în sistemul de muncă la domiciliu sau telemuncă. 

 
Cu respect, 
 
 

Andy Nagy – Președinte SNST 

 
 

 

 

 

 

 

 

În atenția Ministrului Tineretului și Sportului, Domnul Ionuț STROE 

 


