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Către, 

Ministerul Finanțelor  

B-dul Libertății, nr.16, sector 5, cod 050706, Bucureşti 

 

În atenția Domnului Ministru Adrian Câciu 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Consiliul Județean Harghita organizează o serie de evenimente formale sau informale, 

oficiale cu invitați interni sau străini, cum ar fi: ședințe, evenimente pentru decernarea 

premiilor înființate de consiliul județean, conferințe, simpozioane, prezentări proiecte, 

conferințe de presă, expoziții, precum și alte manifestări cu caracter cultural-științific. 

Cu ocazia acestor evenimente, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare 

privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol sunt organizate mese 

oficiale: dineuri, dejunuri oficiale, cocteiluri, recepții, mic dejun de lucru, prânz de lucru.  

Ținând seama de situația epidemiologică actuală, de majorarea prețurilor la produsele 

alimentare de bază, precum și a celor practicate de unități prestatoare de servicii de 

catering și de servire a mesei, prin prezenta propunem următoarele modificări la 

Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

după cum urmează: 

 

1). la art. 4, după alin. (5) propunem introducerea unui nou aliniat, alin. (6) cu următorul 

cuprins: 

„Prin excepție față de prevederile Legii nr 98 din 2016 privind achizițiile publice, 

cheltuielile și acțiunile de protocol constituie necesitate separată pentru fiecare 

eveniment în parte, indiferent de categoria de autoritate a administrației publice și 
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instituțiile publice care o organizează, de modul de finanțare a activității și felul 

evenimentului.” 

 

2). la Anexa nr. 2 – Normative de cheltuieli și limite maxime în cadrul cărora se pot 

aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol, propunem majorarea 

următoarelor limite maxime: 

 

I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri 

A. Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de: 

 

1.Viceprim-miniștri, miniștri, miniștri delegați, secretari de stat și persoanele cu funcții 

similare acestora, conducătorii autorităților publice autonome cu atribuții de 

reglementare, prefecți, președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului 

București, primarii municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, conducătorii 

celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale: de la 120 

lei/persoană la 150 lei/persoană; 

 

2. Subsecretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, secretari generali, 

secretari generali adjuncți, subprefecți, vicepreședinți ai consiliilor județene, secretari 

generali ai prefecturilor, precum și primari de orașe și comune, secretari generali ai 

județelor și ai municipiului București, rectori, director generali ai societăților naționale, 

companiilor naționale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

regiilor autonome, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare: de la 90 

lei/persoană la 120 lei/persoană; 

 

B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepții care pot fi oferite de persoanele 

prevăzute la lit. A de la 25 de lei/persoană la 50 lei/persoană;  

C. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor, 

organizate de persoanele prevăzute la lit. A pct. 1 și 2 în limita sumei de 45 

lei/persoană în loc de 20 lei/persoană;   

 

IV. Alte prevederi: 



  
 

  

1. Fondul la dispoziția viceprim-miniștrilor, miniștrilor, miniștrilor delegați, a 

conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, a 

conducătorilor autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, a 

prefecților, a președinților consiliilor județene și a primarului general al municipiului 

București: de la 35 lei/salariat din aparatul propriu la 80 lei/ salariat din aparatul 

propriu. 

 

În speranța că veți da curs cererii noastre, Vă mulțumim anticipat pentru cooperare. 

 

 

În speranța unei bune colaborări,  

Cu respect, 

 

Borboly Csaba 

Președinte 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 26 ianuarie 2022 
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