
ASOCIAŢIA DIRECTORILOR ECONOMICI ŞI CONTABILILOR  
JUDEŢELE DIN ROMÂNIA 

 

Sentinţa civilă nr. 422 / 1999, Cod fiscal 11995962 
 

Sediu: Str. Păcii, Nr. 20, cod 820033, Tulcea, jud. Tulcea  
Tel.:0040 (0)240 – 517077 / 516604; 0040 (0)741 -984600  
Tel. / Fax:  0040 (0)240 – 516604 
Web: www.adecjr.ro 
E-mail: adecjr.tulcea@gmail.com; nicoleta.anton@cjtulcea.ro  

 
 

A
D E C J R

 
 

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, a intrat 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. 

Elementele de noutate majoră prevăzute, sunt: 
- 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.  

- indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă 
fără prezentarea de documente justificative, însă suma de 230 lei/ zi pentru 
cazare nu poate fi depășită, decât în situații temeinic fundamentate, cu aprobarea 
ordonatorului de credite, cu maxim 50%, caz în care angajatul va prezenta 
document justificativ (factură fiscală și bon fiscal). 

- 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. 

 
Urmarea aplicării prevederilor actului normativ menționat, de la începutul anului 

curent  și până în prezent, mai multe aspecte trebuie clarificate: 
1. în cazul persoanelor care ocupă o funcție de demnitate publică, anexa la 

hotărâre prevede: 

Art. 3 alin. (1) 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 cuantumul prevăzut de art. 1 alin. (2) lit. a), respectiv indemnizația de 20 lei/ zi. 

Art. 3 alin. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care se deplasează în interesul 
serviciului în alte localităţi din ţară şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru, 
pot opta fie pentru acordarea alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), în 
condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol, (…) respectiv suma de 230 lei/ zi fără a prezenta 
documente justificative, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza 
documentelor justificative (…) respectiv… ce sumă? 

 



 

În condițiile în care prevederile art. 3 alin. (2) teza a doua din anexa la H.G. nr. 
714/ 2018 nu fac trimitere la limitarea valorică impusă de art. 1 alin. (3) (Ordonatorul de 
credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare 
prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.) există o sumă maximală de care, în baza 
documentelor justificative, demnitarul beneficiază de decontarea serviciilor de 
cazare? 

 
 

2. în cazul persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte 
activităţi în legătură cu sarcinile lor de serviciu 
 
Art. 4 alin. (1) din hotărâre precizează că persoanele trimise sau chemate la 

diferite instructaje sau alte activităţi în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de 
drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat. 

Cum trebuie să judecăm încadrarea cheltuielilor de cazare (servicii hoteliere) 
în limita impusă de H.G. nr. 714/ 2018 în cazul participării angajaților la cursuri de 
formare/ instruiri (230 lei/ zi sau cel mult 345 lei/ zi cu aprobarea ordonatorului de 
credite în situații temeinic justificate)? 

Anexăm alăturat Informarea transmisă de Centrul de Formare A.P.S.A.P. 
referitoarea la “aplicarea corectă a H.G. nr. 714/ 2018” prin care interpretarea este că, în 
cazul relațiilor de natură contractuală între două entități juridice, nu se mai ține cont de 
limitarea valorică a alocației de cazare. 

Informarea menționată se bazează pe o corespondență cu Ministerul Finanțelor 
Publice, care conform adresei nr. 479883/ 20.11.2018 menționează că obiectul de 
reglementare al H.G. nr. 714/ 2018 nu îl constituie instituirea de măsuri privind obiectul 
relațiilor contractuale încheiate între entități organizatoare de programe de perfecționare 
și autoritățile și/sau instituțiile publice. 

Prin aceeași adresă însă, se precizează conținutul art. 4 alin. (1) din anexa la 
hotărâre și că potrivit art. 22 din Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite au obligația de a angaja 
cheltuieli în limita creditelor de angajament și de a utiliza creditele bugetare numai în 
limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea 
instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale, pe baza unei bune 
gestiuni financiare. 

 
Având în vedere cele prezentate, în ce limită a cheltuielilor de cazare 

(hoteliere) trebuie să ne încadrăm în cazul participării personalului la instructaje/ 
cursuri de formare/ seminarii, fie că vorbim de angajamente legale de natura 
comenzii/ înscrierii la cursuri punctuale ale personalului, fie că vorbim de  
contracte încheiate în baza unor proceduri de achiziție?    

 
3. în situația în care o instituție publică emite o comandă/ încheie un contract cu un 

furnizor de formare profesională pentru cheltuieli de cazare în limita stabilită de 
230 lei/ zi, tratăm chetuiala ca pe o prestare de serviciu sau ca o indemnizație? 
Pentru această cheltuială existând o factură, de la ce aliniat bugetar decontăm : 
10.01.13 Drepturi de delegare, de la 20.06.01 Deplasări interne sau de la 20.30.30 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii? 
 
 

PREȘEDINTE, 
ANTON NICOLETA 


