
HOTĂRÂRE DE GUVERN 

 

privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului pentru organizarea  reuniunii 
Biroului Asociației Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni - AOMF,  şedinţei Consiliului de 

administrație al AOMF și seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 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 şi completări prin Legea nr. 

247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,   

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

Art. 1 

Se  aprobă  normativele de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia reuniunii 

Biroului Asociației Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni - AOMF,  şedinţei Consiliului de 

administrație al AOMF și seminarului deschis membrilor AOMF, în perioada 2-4 mai 2018, prevăzute 

în anexa nr.1. 

Art. 2 

Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor prevăzute 

la art. 1, în limita sumei de 70.000 lei, se suportă din bugetul aprobat Avocatului Poporului pe anul 

2018, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii", conform 

devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3 

Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1 şi 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 şi desfăşurării 

evenimentelor prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în ţară a unui număr maxim de 50 de persoane. 

Art. 4 

Avocatul Poporului răspunde de modul de utilizare a sumelor aferente organizării 

evenimentelor prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 5 

Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ANEXA nr. 1: NORMATIVELE DE CHELTUIELI pentru organizarea  reuniunii Biroului 

AOMF, ședinței Consiliului AOMF, Seminarului deschis membrilor AOMF 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Cheltuieli de organizare 
Limita maximă 
(lei) 

1. Cheltuieli privind transportul intern al participanților internaționali  100 lei/persoană 
2. Materiale informative şi de lucru 50 lei/persoană 
3. Fotograf 3 zile 700 lei/fotograf/zi 
4. Servicii de interpretariat 2 interpreți 2 zile 1.250 lei/interpret/zi 
5. Pauze de cafea 25 lei/persoană/zi 
6. Închiriere sală conferință şi echipament tehnic pentru organizarea 

reuniunii Biroului AOMF, şedinţa Consiliului AOMF, Seminarului 
deschis membrilor AOMF 

4.000 lei/sală 

7. Pointer 200 lei/zi 
8. Prânz și cină 300 lei/persoană/zi 
9. Servicii organizare 10.000 lei 
10. Cadouri pentru invitați 50 lei/persoană 
11. Bilete de acces pentru vizită la Palatul Parlamentului 45 lei/persoană 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr. 2: DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI pentru organizarea  reuniunii Biroului 

AOMF, şedinţei Consiliului AOMF, Seminarului deschis membrilor AOMF 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii 
Suma alocată 
(lei) 

1. Cheltuieli privind transportul intern al participanților internaționali 5.000 lei 
2. Materiale informative şi de lucru 2.500 lei 
3. Fotograf 2.100 lei 
4. Servicii de interpretariat 5.000 lei  
5. Pauze de cafea (3*25*50) 3.750 lei 
6. Închiriere sală conferință şi echipament tehnic pentru organizarea 

reuniunii Biroului AOMF, şedinţa Consiliului AOMF, Seminarului 
deschis membrilor AOMF 

4.000 lei 

7. Pointer 400 lei 
8. Prânz și cină (10*200+50*100+50*200+50*100) = 22.000 lei 
9. Servicii organizare 10.000 lei 
10. Cadouri pentru invitați (50*50) 2.500 lei 
11. Bilete de acces pentru vizită la Palatul Parlamentului (50*45) 2.250 lei 
TOTAL 59.500 lei 

 
 
 

 
 
 

 


