
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
           PROIECT 
  

        HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii 

periculoase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază 
de contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.11.2015;  

  Având în vedere raportul nr.172959/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii 
periculoase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază de 
contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii Poliţiei Locale nr.155/2010, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 
            În temeiul art.36 alin.2, lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2, lit. a, art. 61, 
alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase şi 

vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază de contract 
individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrală din prezenta 
hotărâre .  

Art.2. Se aprobă acordarea sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, de 15% 
din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat, funcţionarilor publici şi  
personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-personal 
contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, în baza 
regulamentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, începând cu data de 
01.12.2015. 

Art.3. Începând cu data de 01.12.2015, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.332/2007. 



Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
 Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 172959/2015 

 

PRIMAR 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 

RAPORT 

privind aprobarea regulamentului de acordare a  sporului pentru condiţii periculoase şi 
vătămătoare, precum şi aprobarea acordării sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, 

funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal 
contractual din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Craiova 

 
 

 Prin adresa nr. 22279/2015, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 
168143/2015, Poliţia Locală a Municipiului Craiova a solicitat aprobarea acordării  sporului pentru 
condiţii periculoase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază de 
contract individual de muncă – personal contractual din cadrul Poliţiei Locale a municipiului 
Craiova. 
 Potrivit reglementărilor specifice pentru funcţionarii publici şi personalul încadrat pe bază de 
contract individual de muncă din administraţia publică prevăzute în Anexa I Familia Ocupaţională 
de Funcţii Bugetare „Administraţie” la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „Funcţionarii 
publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din 
salariul de bază, corespunzător timpului lucrat” (Capitolul I pct. B „Reglementări specifice 
funcţionarilor publici”, art. 1. alin. 1), iar „Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din 
prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 
15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat” (Capitolul II pct. L „Reglementări 
specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din 
administraţia publică”, art. 1 alin. 1).    
         În conformitate cu prevederile art. 34 şi art. 35 lit. b din Legea poliţiei locale nr.155/2010, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „drepturile salariale ale personalului poliţiei 
locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al 
primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti”, iar „în afara drepturilor 
salariale prevăzute la art. 34, poliţistul local mai are dreptul şi la încadrarea activităţii în condiţii 
deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii”.  

Poliţia Locală a Municipiului Craiova a întreprins demersurile legale privind  
determinarea şi expertizarea locurilor de muncă supuse condiţiilor periculoase şi 
vătămătoare, de către Direcţia de Sănătate Publică Dolj, iar, de către Societatea Naţională de 
Radiocomunicaţii S.A. – Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara, măsurători de 
câmp electromagnetic.  

Au fost vizate următoarele locuri de muncă: birou director executiv, birou director 
executiv adjunct, serviciul resurse umanr, serviciul financiar contabilitate, birou achiziţii 
publice şi logistica, birou contencios, juridice şi procesare contravenţii, birou sisteme 
informatice, dispecerat şi evidenţa persoanelor, serviciul disciplina în construcţii, afişaj 



stradal şi activitate comercială, birou relaţii cu publicul, circuitul documentelor şi acces 
persoane, arhivă. 

Potrivit competenţelor legale, Direcţia de Sănătate Publică Dolj a constatat, în 
buletinul de determinare prin expertizare nr. 112/4406/10.08.2015, înregistrat sub nr. 
15886/12.08.2015, următoarele:   

Personalul care utilizează calculatorul este expus la acţiunea radiaţiilor 
electromagnetice neionizante şi solicitare  psihosenzorială determinată de volumul datelor şi 
informaţiilor ce trebuie introduse în calculator, de mărimea detaliului de 0,5 mm, poziţia 
statică la locul de muncă, distanţa ochi-monitor, ochi-tastatură  mai mare de 0,5 m şi efortul 
vizual. 

Personalul din cadrul Serviciului circulaţie pe drumurile publice şi Serviciului de 
ordine şi linişte publică este expus la următorii factori de risc profesional: solicitare 
neuropsihosenzorială crescută, solicitare osteo-misculo-articulară, microclimat nefavorabil, 
pulberi anorganice,zgomot, gaze şi vapori iritaţi. 

 Personalul arhivei este expus la pulberi, agenţi biologici-microbi, spori, mucegaiuri-  
datorită activităţii specifice de arhivă. 
 În prealabil au fost efectuate măsurători ale câmpului electromagnetic de către 
Societatea Natională de Radiocomunicaţii SA/ Sucursala DR Timisoara, conform Raportului 
de măsurători nr. 25 din 30.06.2015. 
 Măsurătorile densităţii de putere a câmpului electromagnetic evidenţiază ca  factor de 
risc profesional radiaţiile electromagnetice de radiofrecvenţă, având valori ale densităţii de 
putere mai mici decât limitele maxime admise.. 
 În manualul de Patologie Profesională, vol. II, sub redacţia Prof. Dr. Toma Niculescu, 
tabloul clinic pentru expunere la câmpuri electromagnetice de hiperfrecvenţă , cuprinde 
următoarea simptomatologie : 
 -sindrom asteno-vegetativ caracterizat prin astenie intermitentă, ameţeli, fatigabilitate 
crescută, scăderea atenţiei, a memoriei, irascibilitate, palpitaţii, tulburări de somn; 
 -sindrom cardio-vascular caracterizat de bradicardie, hipotensiune arterială, 
palpitaţii; 
 -tulburări endocrine: cel mai frecvent apare o creştere de volum a tiroidei; 
 -tulburări trofice: scădere ponderală, friabilitatea unghiilor, căderea părului. 
 În conformitate cu prevederile Capitolului I pct. B „Reglementări specifice 
funcţionarilor publici”, art. 1. alin. 2 din Anexa I Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare 
„Administraţie” la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „Locurile de muncă, 
categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a 
acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor 
sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din 
regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, 
după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.”, iar potrivit 
Capitolului II pct. L „Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract 
individual de muncă - personal contractual din administraţia publică”, art. 1 alin. 2 din 
aceeaşi anexă, „Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, 
precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de 
credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita 
prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de 
determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.” 
 Sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, de 15% din salariul de bază, se va 
acorda proporţional cu timpul cât personalul respectiv a lucrat în astfel de condiţii, la 
locurile de muncă prevăzute în regulamentul elaborat conform prevederilor legale în vigoare. 



 În prezent funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova beneficiază de un spor de 10% din salariul de bază pentru condiţii 
vătămătoare de muncă, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
332/2007, astfel că se impune încetarea efectelor acesteia. 
 Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile  Legii 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului României nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii poliţiei locale nr.155/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioar, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- aprobarea regulamentului de acordare a  sporului  pentru condiţii periculoase şi 
vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază de contract 
individual de muncă – personal contractual din cadrul Poliţiei Locale a municipiului 
Craiov, conform anexei nr. 1 la prezentul raport; 

- aprobarea acordării sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, de 15% din 
salariul de bază, corespunzător timpului lucrat,  funcţionarilor publici şi personalului 
încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal contractual din cadrul 
Poliţiei Locale a municipiului Craiova, în baza regulamentului sus menţionat, începând 
cu data de 01.12.2015;  

- încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 332/2007.   
 
 
 

ŞEF SERVICIU,                                                                  ÎNTOCMIT, 
Petru-Alexandru Dumitrescu                                                Mihaela Florescu 

 
 
 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
c.j. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la HCLnr……………/2015 
 
 

REGULAMENT 
de acordare a sporului pentru condiţii periculoase și vătămătoare  în conformitate cu 
prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarilor publici 

şi personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă  -personal 
contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova  

 

 

 Art. 1 Prezentul regulament stabileşte locurile de muncă, mărimea concretă a 

sporului pentru condiţii periculoase și vătămătoare , categoriile de personal, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia , potrivit raportului de măsurători nr .25/30.06.2015 și 

Buletinului de determinare prin expertizare nr .112/4406 din 12.08.2015 

 

 Art. 2 (1) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului 
sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. 

 (2) Sunt considerate locuri de muncă în condiţii periculoase și vătămătoare de 

muncă , cele care îndeplinesc cerințele prevăzute de lege , fiind determinate , în acest 

sens, în urma efectuării determinărilor și/sau , după caz , a expertizărilor de specialitate de 
către autoritățile abilitate. 

  

 Art. 3 Nominalizarea locurilor de muncă în care personalul îşi desfăşoară 

activitatea în condiţii periculoase și vătămătoare se face pe baza buletinelor de 
determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă emise de către autorităţile 

abilitate în acest sens. 

 

 Art. 4 Sporul pentru condiţii periculoase si vătămătoare se acordă pe baza 
buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă emise de către 

autorităţile abilitate în acest sens, prin act administrativ emis de autoritatea locală. 

 

 Art. 5 Beneficiază de sporul prevăzut la Capitolul I, lit. B, art. 1 şi Capitolul II, lit. 
L, art. 1 din Anexa I la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, toate categoriile de 

personal care lucrează la locurile de muncă identificate ca urmare a determinărilor sau 

expertizărilor. 
 

 Art. 6 (1) Sporul pentru condiţii periculoase și vătămătoare  de 15% din salariul de 

bază, se acordă proporţional cu timpul cât personalul respectiv a lucrat în astfel de 

condiţii, la locurile de muncă prevăzute în anexa la prezentul regulament, ce face parte 
integrantă din acesta. 

 (2) Sporul pentru condiţii periculoase și vătămătoare , de  15% din salariul de bază, 

nu se acordă în următoarele situaţii: 

 a) pe perioada concediului de odihnă; 
 b) pe perioada concediului medical – incapacitate temporară de muncă; 

 c) pe perioada concediului de maternitate; 



 d) pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau, 
după caz, 3 ani: 

 e) pe perioada suspendării raportului de serviciu sau de muncă; 

  

 Art. 7 La acordarea sporului pentru condiţii periculoase se au în vedere următorii 
factori: 

 a) gradul de expunere a lucrătorilor la factorii de risc; 

 b) acţiunea concomitentă a mai multor factori de risc; 

 c) durata de expunere la acţiunea factorilor de risc; 
 d) existenţa unor condiţii de muncă ce pot duce la uzura prematură a organismului. 

 

 Art. 8 Sporul prevăzut în prezentul regulament se plăteşte cu încadrarea în sumele 

prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
 

 Art. 9 Poliția Locală a Municipiului Craiova  va lua toate măsurile necesare pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, 

precum şi pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi 
sănătăţii în muncă, care să conducă la normalizarea locurilor de muncă cu condiţii 

periculoase pentru toate categoriile de personal. 

 

 Art. 10 Prevederile prezentului regulament se aplică de la data de 01.12.2015. 
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Anexă 
la Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase și vătămătoare 

ce cuprinde locurile de muncă evidenţiate prin Buletinul de determinare prin 
expertizare nr. 112/4406 din 12.08.2015 întocmit de Direcţia de Sănătate Publică Dolj 

 

Nr. 
crt. 

Compartiment funcţional Funcţii Timp de 
lucru/ore 

pe zi 

Cuantum spor 
din salariul de 

bază 
1.  Director executiv 8h 15% 

2.  Director executiv 

adjunct 

8h 15% 

3. Serviciul Resurse umane, 

Protecția muncii și Situații 
de urgență 

Şef serviciu 

Consilier 
Referent 

 

8h 
 

 

15% 

15% 
15% 

 

15% 

4. Biroul Relații cu publicul , 
Circuitul documentelor și 

Acces persoane  

Şef birou 
Polițist local 

 

 

 
8h 

 

15% 
15% 

 

5. Biroul Contencios juridic și 
Procesare contravenții 

Şef birou 
Consilier juridic 

Polițist local 

 

 

 
8h 

15% 
15% 

 

15% 

 

6. Serviciul Financiar-

contabilitate și Urmărire 

incasări amenzi 

 Şef serviciu 

 Consilier 

  Referent 

  Polițist local 
  Muncitor 

 

 

 

8h 

15% 

15% 

15% 

15% 
15% 

7. Biroul Achiziții publice și 

Logistică 

 Şef birou 

 Consilier 

  Muncitor 
  Șofer 

  Secretar 

 

 

8h 
 

 

 

15% 

15% 

15% 
15% 

15% 

8. Biroul Sisteme informatice, 
Dispecerat și Evinența 

persoanelor 

 Şef birou 
 Polițist local 

 

 

 
8h 

 

 

15% 
15% 

 

 

9. Serviciul Disciplina in 
construcții, Afișaj stradal și 

Activitate comercială 

 Şef serviciu 
 Șef birou 

 Polițist local 

 

 
8h 

 

 

 

15% 
15% 

15% 

 

 
 

10. Compartiment protecția 

mediului  

Polițist local 8h 

 

15% 

 



11. Serviciul Circulație pe 
drumurile publice  

- Şef serviciu 
- Şef birou 

- Polițist local 

 

 
8h 

 

 

 
 

15% 
15% 

15% 

 

12. Serviciul Ordine și Liniște 

Publică ”Brazdă” 

-Șef serviciu 

-Polițist local 

8h 15% 

15% 

 

13. Serviciul Ordine și Liniște 

Publică ”Craiovița” 

-Șef serviciu 

-Polițist local 

8h 

 

15% 

15% 

 

14. Serviciul Ordine și Liniște 
Publică ”Unirii” 

-Șef serviciu 
-Polițist local 

8h 15% 
15% 

 

15. Serviciul Ordine și Liniște 

Publică ”Valea Roșie” 

-Șef serviciu 

-Șef birou 
-Polițist local 

 

8h 

15% 

15% 
15% 

 

16. Serviciul Ordine și Liniște 

Publică ”Rovine” 

-Șef serviciu 

-Șef birou 
-Polițist local 

 

8h 

15% 

15% 
15% 

17. Serviciul Ordine și Liniște 

Publică ”Romanești 

-Șef serviciu 

-Polițist local 

8h 15% 

15% 

18. Serviciul Transport Valori 
și Ordine Publică  

-Șef serviciu 
-Polițist local 

8h 
 

 

15% 
15% 
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