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ACORD COLECTIV DE MUNCA

I. Plrfile semnatare:

1. POLITTA LOCALA A MUNICIPI(IL(II CRAIOVA - rcprezentatd
de domnul Octavian Mateescu, in calitate de Director Executiv gi pregedinte
al comisiei de negociere constituiti la nivelul instituliei prin Decizia nr.
366102.05.2022 emisd de qeful Poliliei Locale, numitd in continuare Politia
Local6,

2. Comisia de negociere constituitl la nivelul Politiei Locale a
Municipiului Craiova

qi

3. Federa{ia Na{ionalS a Sindicatelor Unite din Potifia LocalI
Rominia (reprezentativi la nivelul Grup de unit6li: "Polilie Locald organizatd,
la nivelul unitdlilor administrativ-teritoriale - unitd1i, direclii sau servicii cu
sau f6ri personalitate juridici" potrivit Sentinlei Civile nr. 7lRZlOS.IO.2O2I,
definitivi, pronunlatd de Tribunalului Bucuregti in Dosarul nr.228441312021),
reptezentatd de Tone Eugen, in calitate de PreEedinte qi Sindicatul Na{ional
al Poli{iqtilor Locali ,,Semper Fidelis" (sindicat ce face parte din federalia
menlionati), reprezentat de Nicolcea Mircea, in calitate de Preqedinte,
denumite in prezentul acord "reprezentanlii salarialilor".

II. Cadrul legislativ:
. ConstituliaRomaniei;
' Legea poliliei locale nr. 15512010, republicatd,, modificatd qi completatd;
' Legea nr.5312003 privind Codul Muncii, republicatd, modificatd qi completatd;
' ordonanfI de urgenJi nr.57 12019 privind codul administrativ;
' Legea nr. 15312017 privind salarizarca personatului pldtit din fonduri publice;
' Hotdr6rea Guvernului Rom6niei nr.25011992*** republicatd privind concediul de

odihna gi alte concedii ale salarialilor din administralia publica, din regiile
autonome cu specific deosebit gi din unit6lile bugetare;

' Ordonanla Guvernului nr. 612007, actualizatd,, privind unele masuri de
reglementare a drepturilor salariale gi a altor drepturi ale func{ionarilor publici
pdnd la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare qi alte
drepturi ale funclionarilor publici, precum qi cregterile salariale care se acordd
funclionarilor publici in anul 2007

. Legea nr. 6212011 republicatd, privind dialogul social;
' Legea nr. 31912006 privind securitatea qi sinbtatea in muncd, modificati qi

completat6;

' Legea nr. 18212002 privind proteclia informaliilor clasificate, cu modificdrile qi
completirile ulterioare;

' HotdrArea Guvernului Romaniei nr. 733212010 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare qi Funclionare a poliliei locale;
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Hotdrdrea Guvernului Romdniei nr. 83312007 privind normele de organizare qi
func.-[ionare a comisiilor paritare qi incheierea acordurilor colective;
Hotir6rea Guvernului RomAniei nr. 102812006 privind cerinlele minime de
securitate qi sinState in muncS referito are la utilizarea echipamentelor cu ecran de
vizualizare1'
Hot5rdrea Guvernului Rom6niei nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind
otganizarea gi dezvoltarea carierei funcliondrilor publici, cu modificdrile gi
completdri le ulterioare;
Ordonan{a de Urgenfd a__Guvernului Rom6niei nr. 6512014, pentru modificarea
unor acte normative,,artXl, modificatd qi completatd;
Ordonan{a Guvernului Rom6niei nr. 2611994-privind drepturile de hrand in timp
de Plce_ .ale . 

personalului din sectorul de 'apdrare nalionalS republicatd, C;
modificdrile qi completdrile ulterioare;
Hotdrdrea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 47512010, prin care s-a
aprobat rcorganizarea Poliliei Comunitare Craiova in poHfid Locald a
Municipiului Craiova., ca- institulie publicd de interes local, cu personalitate
juridicd, incep6nd cu data de 01 .01'.20i1;
Hotlrdrea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr.612022 pentru aprobarea
Begulamentului de organizare qi funclionare al Poliliei Local6 a Municipiului
Craiova;
Hotdr6rea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 54912014 prin care s-a
3gropa! .acordarea normei de hranS_ personalului din cadrul Poliliei Locale a
\{ugc1q1u]ui craiova, in limita bugetului aprobat, incepand 'cu data de
01.01 .20t5;
Buletinul de determiry{" p{q qlpeltlzare nr.51, inregistrat la Direclia de Sindtate
Publicd Dolj sub nr. 161 86/0 1.09.2021;
Dispozilia Primarului.Municipiului Craiova nr. 371512017 prin care s-a aprobat
regulame+lql 9" acordare a sporului pentru condilii periculoase sau vitdmdtoare
pentru Polilia Local6;
Decizia nr 430129.09.2021 prin care s-a aprobat prelungirea valabilitdlii
regulamellyluj de acordare a sporului pentru conililii periculoasE sau vdt[mdtoaie
pentru Polilia Locald;
Alte acte administrative emise de autoritatea locala c.u_prlvire la alte drepturi qi
obligalii ale personalului Poliliei Locale a Municipiului Craiova
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Av6nd in vedere urmltoarele:
Drepturile gi obligaliile salarialilor din cadrul Poliliei Locale a Municipiului

Craiova sunt prevazute de acte normative in vigoare la data incheierii prezentului, iar
prin prezentul acord nu pot fi stipulate drepturi qi obligafii care sd cuprindd prevederi
contrare;

Prin Dispozitia Primarului Municipiului Craiova nr. 37l5l2ol7 s-a aprobat
regulamentul de acordare a sporului pentru condilii periculoase sau vdtdmdtoare
pentru Polilia Locald, urrnare Buletinului de determinare prin expertizare nr. 156,
inregistrat la Direclia de SinState Publici Dolj sub nr. 12228103.11.2017, personalul
Poliliei Locale a Municipiului Craiova benefiiciind in prezent de sporul de l5Yo
pentru conditii periculoase sau vatamatoare;

In anul 2021, in urma masuratorilor efectuate de Societatea Na{ional6 de
radiocomunicalii-sucursala Timigoara Direclia de Sdndtate Publica Dolj a emis
buletinul de determinare prin expertizare nr. 51, inregistratla Direclia de Sdnitate
Publicd Dolj sub nr. I 6186101.09.2021 prin care s-a constatat existen{a condiliilor
periculoase sau vdtdmdtoare gi s-a emis decizia nr. 430129.09.2021 prin care s-a
aprobat prelungirea valabilitdlii regulamentului de acordare a sporului pentru condilii
periculoase sau vdtdmdtoare pentru Polilia Locald a Municipiului Craiova;

Prevederile din Legea nr. 5312013, republicatd, privind Codul Muncii statueaza
c5 salariatii care lucreazd" in condilii grele, periculoase sau vdtdmdtoare, nevizdtorii,



alte persoane cu handicap qi tinerii in v6rsti de pdnd la 18 ani benefi ciazd de un
concediu de odihnd suplimentar de cel pu{in 3 zile lucrdtoare, precum gi faptul cd
numdrul de zile lucrdtoare aferent concediului de odihnd suplimentar pentru
categoriile de salariali prevdzute se stabileqte prin contractul colectiv de munc6
aplicabil qi va fi de cel pu{in 3 zile lucrdtoare;

Tinand cont de prevederile art. 152 din Codul Muncii in care se stipule azd, cd,,

in cazul unor evenimente familiale deosebite, salarialii au dreptul la zile libere pl6tite,
care nu se includ in durata concediului de odihnd, precum qi faptul cd pentru
evenimente familiale deosebite numdrul zilelor libere pldtite sunt stabilite prin lege,
prin contractul colectiv de muncd aplicabil sau prin regulamentul intern;

Art. 153 din Codul Muncii care statueazd, cd pentru rezolvarca unor situa{ii
personale salarialii au dreptul la concedii f6rd platd, precum qi cd durata concediului
lard platd se stabileqte prin contractul colectiv de muncd aplicabil sau prin
regulamentul intern;

Fa{I de cele menfionate, se hotiriqte asupra urmitoarelor:

Art. I Personalul Poliliei Locale a Municipiului Craiova, in baza prezentului
acord, are dreptul la un concediu suplimentar de 5 zile lucrdtoare pe an, care se
adaugd la concediul de odihnS legal anual.

Art. 2 In afara concediului de odihnd, salaria{ii din cadrul Poliliei Locale au
dreptul la zile de concediu platit, in cazul urmatoarelor evenimente familiale
deosebite:

a) cdsStoria salariatului - 5 ztle;
b) nasterea sau cdsStoria unui copil - 3 zile;
c) decesul sotului/sotiei sau al unei rude de p6nd la gradul III a salariatului sau

a solului/soliei salariatului- 3 zile;
d) controlul medical anual - o singurd,ziltcrdtoarelan.

Art. 3 Personalul Poliliei Locale a Municipiului Craiova are dreptul la concediu
fard' platd'. in condi{iile prevdzute de lege, cu acordul conducerii instituliei, pentru o
perioadd de maxim 3 luni in decursul unui an calendaristic.

Art.4 La cererea salariatului, se acordd ore de invoire, pdnd la I zi in cursul unui
an calendaristic, frrd plxd' cu posibilitatea de recuperare, in situalia c6nd salariatul
solicitd motivat qi activitatea instituliei permite.

Art.5 (1). Directorul Executiv, pe de o parte gi reprezentanlii salariatilor, pe de
altd parte, ca parteneri sociali permanenli, convin sd respecte pentru fiecare dintre
ei gi pentru salariatii pe care ii reprezintS, libertatea de opinie.

(2). Directorul Executiv va adopta o pozilie neutrd qi impa(ia16 fa!6 de
teprezentan{ii salariatilor, cum, de altfel, qi reprezentan{ii salaria{ilor vor adopta o
pozilie neutrd fald de activitatea instituliei.

Art. 6 (1). Conducerea Poliliei Locale recunoagte dreptul reprezentanlilor
salariafilor de a verifica la locul de muncd modul cum sunt respectate drepturile
salaria{ilor prevdzute in acordul colectiv de muncd.

(2).Persoanele imputernicite de Directorul Executiv, precum gi
reprezentanlii salariafilor vor verifica, la sesizarea uneia dintre pd1i, modul in
care sunt respectate drepturile salarialilor prevdzute in acordul colectiv de muncd.

Art.1 Conducerea instituliei qi reprezentanlii salarialilor, se vor informa
reciproc in legdturd cu modificirile ce urmeazd" si se producd in modul de
organizare a institufiei, cu consecin{e asupra salarialilor qi cu mdsurile ce se au in



vedere pentru limitarea efectelor reducerilor de personal determinate de aceste
modificdri.

Art.8 Executarea acordului colectiv de muncd este obligatorie pentru peti.
Art.9 Prevederile prezentului Acord colectiv de munca se modificd de drept cu

noile reglementdri legale intrate in vigoare.
Art.10 (1) Prezentul Acord colectiv de muncd intrd in vigoare de la data

inregistrdrii qi avizdrii de Comisia paritard gi produce efecte pentru tot personalul
Poliliei Locale a Municipiului Craiova, indiferent de data angajdrii sau de natura
raporturilor juridice existente intre angajator qi salariat.

(2) Prezentul Acord colectiv de muncd este valabil pe perioada
corespunzdtoare exerciliului bugetar.

(3) Prin exceplie, in cazul in care bugetul instituliei pentru anul urmdtor nu
va fi aprobat in cursul anului 2022, valabilitatea prezentului Acord colectiv de
munci se va prelungi de drept, in condiliile art. 26 din H.G. nr.83312007, plndlr-
aprobarea bugetului Poliliei Locale a Municipiului Craiova.

Art.ll Reprezentan{ii salarialilor au obligalia de a aduce la cunoqtinla
personalului Poliliei Locale a Municipiului Craiova, clauzele prevdzute de
prezentul Acord, iar rcprezentanlii instituliei au obligatia de a posta pe site-ul
propriu prezentul Acord.

Art. 12 Orice modificare a prezentului Acord se va face prin act aditional care
va fi incheiat in aceleaqi condilii ca Acordul.

Art.13 Prezentul Acord se incheie in 4 (patru) exemplare originale, un
exemplar pentru Polilia Locali a Municipiului Craiova, un exemplar pentru
Federalia NalionalS a Sindicatelor Unite din PoliliaLocaldRom6nia, un exemplar
pentru Sindicatul Nalional al Poliliqtilor Locali ,,Semper Fidelis" qi un exemplar
pentru Comisia Paritard.
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