
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema 

„Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală 

Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022 

 

Având în vedere prevederile art. 103 alin. (1) lit. y) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (4) 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. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema 

„Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală 

Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022, în orașul Sinaia, județul Prahova, prevăzute în 

anexa nr. 1. 

(2) Finanţarea cheltuielilor aferente organizării evenimentului prevăzut la alin. (1) se 

suportă de la bugetul de stat, din bugetul Autorităţii Electorale Permanente aprobat pentru anul 

2022, în limita sumei de 465.650 lei, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa 

nr. 2. 

Art. 2. - Autoritatea Electorală Permanentă răspunde, în conformitate cu prevederile 

legale, de modul de utilizare a sumelor aferente organizării evenimentelor prevăzute la art. 1. 

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM-MINISTRU 
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Anexa nr. 1 

 

 

 

Normativele de cheltuieli pentru 

Conferința internațională cu tema „Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, 

organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022 

 

 

Nr. 

crt. 
Normative de cheltuieli Limita maximă 

Cantitatea (lei/persoane/zile) 

1.  Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor  200 lei/persoană  

2.  Cheltuieli de cazare pentru participanții internaționali 500 lei/persoană/zi 

3.  Cheltuieli zilnice de masă  250 lei/persoană/zi 

4.  Cheltuieli privind oferirea unei recepții de bun venit 

într-o locație istorică și de patrimoniu 

500 lei/persoană 

5.  Închirierea sălilor de desfășurare a evenimentelor și 

servicii tehnico-administrative şi sonorizare 

4.000 lei/zi 

6.  Cadouri simbolice pentru delegațiile internaționale 400 lei/delegaţie 

7.  Materiale promoționale, informative şi de lucru 300 lei/persoană 

8.  Alte servicii (fotografii, manifestări cultural - artistice) 210 lei/persoană 

9.  Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale 

evenimentului (română, engleză) 

1.000 lei/interpret/zi 

10.  Organizarea unor vizite la obiective turistice 150 lei/persoană 

11.  Tratații și pauze de cafea 40 lei/persoană/zi  

12.  Oferirea unei cupe de șampanie cu ocazia semnării 

declarației 

10 lei/persoană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 

 

Deviz estimativ de cheltuieli  

pentru Conferința internațională cu tema „Viitorul cooperării europene în domeniul 

electoral”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă                                                           

în perioada 10 – 14 octombrie 2022 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea activităţii Suma alocată (lei) 

1.  Cheltuieli privind transportul intern al participanților 21.000 

2.  Cheltuieli privind cazarea participanților internaționali  140.000 

3.  Cheltuieli privind cazarea participanților naționali 32.200 

4.  Cheltuieli zilnice de masă 105.000 

5.  Cheltuieli privind oferirea unei recepții de bun venit într-o 

locație istorică și de patrimoniu 

52.500 

6.  Închirierea sălilor de desfășurare a evenimentelor, servicii 

tehnico-administrative şi sonorizare 

12.000 

7.  Cadouri simbolice pentru 35 de delegații internaționale 14.000 

8.  Materiale promoționale, informative şi de lucru  31.500 

9.  Alte servicii (fotografii, manifestări cultural - artistice)  22.050 

10.  Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale 

evenimentului (română, engleză) 

6.000 

11.  Organizarea unor vizite la obiective turistice  15.750 

12.  Tratații și pauze de cafea  12.600 

13.  Oferirea unei cupe de șampanie cu ocazia semnării 

declarației 

1.050 

TOTAL 465.650 

 


