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Nr. 55 din 13.11.2010 

 

 

În atenţia: 

Tuturor sindicatelor afiliate FNSA 

 

Având ȋn vedere incidența creşterii numărului de salariați aflați ȋn regim de muncă 

la domiciliu sau telemuncă, precum şi a celor ȋn concediu pentru incapacitate temporară de 

muncă, ȋn contextul crizei sanitare generate de Covid-19 şi modificărilor legislative 

incidente, 

Văzând răspunsurile Ministerului Muncii şi Protecție Sociale (M.M.P.S), 

respectiv, ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației (M.L.P.D.A), la 

interpelările organizațiilor sindicale (CNS Cartel Alfa şi alte organizaţii sindicale din sectorul 

de activitate ,,Administraţie Publică”), 

 

Facem următoarele precizări: 

1. Acordarea indemnizației de hrană 

Indemnizaţia de hrană, prevăzută la art. 18 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se acordă proportional cu timpul efectiv 

lucrat în luna anterioară şi cu încadrarea în prevederile Art. 25 alin (1) din acelaşi act 

normativ. În aceste condiţii,  acordarea acestei indemnizaţii se va face proportional cu timpul 

efectiv lucrat şi în condiţiile consemnării efectuării pontajului. 

Mai mult decât atât,  M.L.P.D.A. precizează clar că, în ceea ce priveşte 

beneficiarii normei de hrană, aceasta se va acorda inclusiv pentru perioada în care salariatul 

se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat pentru mai puţin de o 

lună de zile, considerându-se că raportul de muncă nu este suspendat, conform legii, 

salariatul aflându-se în activitate. 
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2. Acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 

muncă. 

Acest spor se acordă pentru timpul în care angajaţii lucrează în locurile de muncă, 

potrivit art. 23 din Legea-cadru şi Regulamentelor-cadru elaborate în vederea acordării 

acestui drept salarial. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale consideră că, în aceste condiţii, 

în situaţia în care personalul îşi desfăşoară activitatea în regim de muncă la domiciliu  sau 

telemuncă, personalul nu ar mai putea beneficia de acest spor, care se acordă doar în situaţia 

în care angajaţii lucrează în locurile de muncă stabilite prin Regulamentele-cadru aprobate 

prin hotărâri de Guvern, pentru fiecare familie ocupaţională. 

Cu respect,  

                                                     


