GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare
al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, în perioada 27 – 30 martie 2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 – Se aprobă normativele de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare
al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, în perioada 27 – 30 martie 2017, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – (1) Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii prevăzute la art.
1, în sumă totală de 130,45 mii lei, se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor
Interne, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţa naţională”, titlul II „Bunuri și servicii”.
(2) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la nr. crt. 1 și 4 din anexă se realizează la nivelul
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumei de 117,15 mii lei.
(3) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la nr. crt. 2, 3 și 5 din anexă se realizează la nivelul
ordonatorului principal de credite, în limita sumei de 13,30 mii lei.
ART. 3 - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4, cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. C din Normele
privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific,
precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării și desfășurării vizitelor, se
aprobă invitarea în ţară a unui număr maxim de 300 de persoane.

PRIM-MINISTRU
SORIN GRINDEANU

ANEXA
NORMATIV DE CHELTUIELI
Nr.
crt.
1.

Cheltuieli de organizare*)

Număr maxim persoane

Cheltuieli de masă/protocol/trataţii
uzuale/dineu oficial/dejun
Tratații întâlnire premergătoare evenimentului maximum 30 de persoane
la sediul MAI (Sala de Colegiu)

Limite maxime

5 lei/persoană

Dineu de bun venit

maximum 250 de persoane

200 lei/persoană

Dejun în prima zi a Seminarului

maximum 300 de persoane

50 lei/persoană

Cină oficială

maximum 100 de persoane

100 lei/persoană

Dejun în a doua zi a Seminarului

maximum 300 de persoane

50 lei/persoană

Pauză de cafea (inclusiv patiserie dulce şi maximum 300 de persoane
sărată, fructe şi alte băuturi non-alcoolice) în
prima zi a Seminarului

20 lei/persoană/zi

Pauză de cafea (inclusiv patiserie dulce şi maximum 300 de persoane
sărată, fructe şi alte băuturi non-alcoolice) în a
doua zi a Seminarului

20 lei/persoană/zi

2.

Cheltuieli privind cadouri**)
28 state membre NATO
6 state partenere NATO
Delegația Uniunii Europene
Delegația NATO
Delegația Autorităților Militare NATO (ACO)
Delegația Autorităților Militare NATO (ACT)
Delegația experților civili
Delegația sectorului privat

maximum 40 de delegații

250 lei / delegaţie

3.

Cheltuieli privind închirieri**)
Sala Cercului Național Militar

maximum 100 de persoane

3000 lei

4.

Cheltuieli privind transportul cu mijloace maximum 300 de persoane
proprii (transfer aeroport-hotel şi retur,
transport intern hotel – sala desfăşurare
seminar şi retur, hotel – restaurant şi retur,
transport oficialităţi)
maximum 1000 de copii
Tipărituri **)
Călăreți, semnalizări, ecusoane

5.

*) Pentru celelalte tipuri de cheltuieli se aplică dispoziţiile legale în vigoare.
**) Acţiune ce va fi organizată la nivelul ordonatorului principal de credite.

15000 lei

300 lei

