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Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în data de 01 ianuarie 2019 a 
intrat în vigoare Hotărârea de Guvern 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 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 18.09.2018. 
- https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_714_2018_drepturi_de_transport_delegare_detasare.pdf.  

Actul normativ abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile 
şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul 

serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 
decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare și vizează: 

 reglementarea acordării personalului trimis în delegare într-o altă localitate 
situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își are locul 
permanent de muncă, a unei alocații zilnice de delegare, compusă din:   

a) o indemnizație de delegare, în cuantum de 20  lei/zi; 

b) o alocație de cazare, în cuantum de 230 lei/ zi, în limita căreia 

personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. În situații temeinic 
fundamentate, ordonatorul de credite poate aproba majorarea alocației de 
cazare, în cuantum de 230 lei/zi cu până la 50% 

 Indemnizația de delegare sau alocația zilnică de delegare, după caz, nu se 
justifică prin documente justificative, excepție face alocația de cazare 

majorată. 
 De indemnizația de delegare beneficiază și personalul militar, polițiștii și 

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare 
care participă la misiuni de instrucție, exerciții militare, trageri și aplicații, în 
tabere, în poligoane, pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km 

de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă. Pe perioada executării 
acestor tipuri de misiuni, aceștia nu beneficiază de alocația de cazare. 

Asigurarea unor minime condiții de odihnă și igienă sunt în sarcina exclusivă a 
personalului participant, o astfel de limitare făcând parte din pregătirea și 
antrenamentul specific al acestuia. De regulă, în funcție de posibilități și cursul 

acțiunilor militare, odihna personalului participant se face în corturi, spații 
improvizate ad-hoc în teren deschis sau în construcții dezafectate și alte 

asemenea. De altfel, dat fiind specificul acestui tip de activități, cazarea în 
spații cu destinație hotel, motel, pensiune, etc. nu este o opțiune luată în 
calcul, scopul acestor activități fiind antrenarea personalului în condiții de 

campanie restrictive din punct de vedere al confortului. 
 persoana aflată în detașare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 

5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă să beneficieze de 
o indemnizație de detașare în cuantum de 20 lei/zi. 

 Cuantumul indemnizației de delegare/detașare și al alocației de cazare poate 

fi actualizat, prin ordin al ministrului finanțelor publice, în funcție de evoluția 
indicelui prețurilor de consum,în cazul în care rezultă o modificare mai mare 

de 10% a acestuia. 
 Persoanei detaşate în afara localităţii i se asigură cazarea de către instituția 
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sau autoritatea la care este detaşată, în clădiri ori în spaţii închiriate de 

aceasta în condițiile legii. 
 Personalului detașat i se poate deconta chiria plătită pe baza unui contract de 

închiriere încheiat în condiţiile legii, până la asigurarea cazării, în limita unei 

sume zilnice egale cu valoarea alocației de cazare stabilită pentru personalul 
delegat (230 lei/zi). 

 Persoanei care, pe perioada detașării își pierde temporar capacitatea de 
muncă, i se acordă dreptul de a beneficia de decontarea chiriei și pe această 
perioadă. 

 Persoana care ocupă o funcție de demnitate publică, persoana cu funcție de 
conducere asimilată, în condițiile legii, unei funcții de demnitate publică din 

cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și personalul care asigură 
protecția nemijlocită a acestora, care se deplasează în interesul serviciului în 

alte localități din țară și care nu se pot înapoia la sfârșitul zilei de lucru, pot 
opta fie pentru acordarea alocației de cazare în cuantum de 230 lei/zi, fie 
pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor 

justificative. 
 stabilirea categoriilor de cheltuieli de transport dus-întors care pot fi decontate 

personalului delegat sau detașat, respectiv: 
a) cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică sau cursă low cost, cu 
aprobarea prealabilă a conducătorului instituției; 

b) cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 
km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km; 

c) cu navele de călători, după tariful clasei I; 
d) cu mijloace de transport auto şi transport în comun; 
e) cu mijloace de transport auto ale instituțiilor sau autorităților publice, dacă 

acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile lunare de 
combustibil, stabilite potrivit legii; 

f) cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosința angajatului, în condițiile 
legii. 

Decontarea cheltuielilor de transport dus -întors, cu excepția celor efectuate cu 

mijloace de transport auto ale instituției sau cu cele aflate în proprietatea/folosința 
angajatului se face numai pe baza legitimațiilor de călătorie. 

 Se decontează drept cheltuieli de transport şi: 
- cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la 
şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate 

în altă localitate; 
- cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea 

sau detaşarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa 
dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării sau detaşării ori 
locul de cazare; 

- cheltuielile cu taxi sau car sharing în intervalul în care mijloacele de 
transport în comun nu funcționează; 

- cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanţa dintre 
locul de cazare şi locul delegării sau detaşării; 
- taxele pentru trecerea podurilor; 

- taxele de traversare cu bacul; 
- taxele de aeroport, gară, autogară sau port; 

- alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile 
legale în vigoare. 

 Deplasarea cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosința angajatului, în 
condițiile legii, se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului 
instituției sau autorității publice, atât pentru posesorul autoturismului, cât şi 

pentru persoanele din cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice care se 
deplasează împreună cu acesta. În acest caz persoana delegată sau detașată 

în proprietatea sau folosința căreia se află autoturismul va primi 



    

contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai 

scurtă. Distanța cea mai scurtă dintre localități este distanța calculată pe 
drumuri cel puțin de rang public; pentru stabilirea distanțelor se va utiliza un 
calculator de rute. 

 documentele justificative emise în perioada deplasării vor fi utilizate doar 
pentru stabilirea prețului combustibilului care se decontează, indiferent de 

cantitatea de combustibil achiziționată. 

 reglementarea drepturilor de decontare a cheltuielilor cu transportul pentru 
personalul instituţiilor și autorităţilor publice încadrat pe funcţii care, prin fişa 

postului, are stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloace de 
transport în comun, inclusiv cu metroul. 
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