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NOTĂ 

privind prevederile H.G. nr. 714/ 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului 
 

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, H.G. nr. 1860/ 2006 privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării 
în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 
serviciului, cu modificările și completările ulterioare, va fi abrogată și va intra în vigoare 
H.G. nr. 714/ 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării 
în interesul serviciului. 

Ca și elemente de noutate majoră,în H.G. nr. 714/ 2018 sunt prevăzute: 
- o nouă noțiune, respectiv “alocație zilnică de delegare” compusă din: 

o indemnizaţia zilnică de delegare sau de detaşare, a cărui cuantum crește 
de la 17 lei/ zi la 20 lei/ zi, 

o “alocație de cazare” în sumă de 230 lei/ zi, în această limită trebuind să fie 
asigurate cheltuielile de cazare. Ordonatorul de credite poate aproba, în 
situații temeinic fundamentate, majorarea alocației de cazare cu până la 
50%.  

- dacă în prezent numai pentru indemnizaţia zilnică de delegare sau de detaşare 
nu se prezintă documente justificative, de la 1 ianuarie 2019 alocaţia zilnică de 
delegare (adică inclusiv alocația de cazare), se va acorda fără prezentarea de 
documente justificative, cu excepţia situaţiei în care a fost aprobată majorarea 
cuantumului alocației de cazare cu până la 50%. 

- persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, precum şi persoana cu 
funcţie de conducere asimilată, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică 
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiază pe perioada deplasării în 
interesul serviciului în alte localităţi din ţară de indemnizaţie de delegare în 
cuantum de 20 lei/ zi, iar în ceea ce privește alocația de cazare poate opta fie 



pentru acordarea alocației de cazare în cuantum de 230 lei/ zi fără prezentare de 
documente justificative, fie pentru decontarea cheltuielilor de cazare, pe bază de 
documente justificative.  

- nu mai există nici o îngrădire privind numărul de stele sau margarete  ale 
structurilor de primire turistice. 

- în cazul deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosința angajatului, 
documentele justificative prezentate (bonuri fiscale pentru alimentarea cu 
combustibil etc) vor fi avute în vedere numai pentru stabilirea prețului 
carburantului, luându-se în calcul consumul de 7,5 litri carburant la 100 km 
parcurși pe distanța cea mai scurtă. 

- pentru transportul la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care 
acestea sunt situate în altă localitate, pot fi decontate și cheltuielile aferente 
transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care 
serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile. 

- de asemenea, pentru transportul în localitatea unde se execută delegarea sau 
detașarea, pe distanța dintre gară, aerogară, autogară sau port și locul delegării 
sau detașării ori locul de cazare, pot fi decontate și cheltuielile aferente 
transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care 
serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile. 

- a fost abrogată prevederea privind decontarea taxelor suplimentare percepute de 
agenţiile de voiaj sau de alte unităţi, cum ar fi: convorbiri telefonice, telegrame, 
fax, e-mail, pentru reţinerea locurilor în mijlocul de transport rutier, feroviar, 
aerian şi naval. 

- persoanele delegate sau detașate și care ocupă o funcție de demnitate publică, 
precum şi persoana cu funcţie de conducere asimilată, în condiţiile legii, unei 
funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice NU au 
obligația de a obține pe ordinul de deplasare viza conducătorului autorității sau 
instituției publice la care se deplasează sau a locțiitorului acestuia. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Nicoleta ANTON 


