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Referitor la: Aplicarea corectă a H.G. nr. 714 din 2018

INFORMARE
Vă transmitem în anexă corespondența pe care Centrul de Formare APSAP a avut-o cu Ministerul
Finanțelor Publice pe problematica aplicării corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 714 din 2018.
Așa cum era de așteptat, aplicarea limitărilor Hotărârii nu vizează relațiile de natură contractuală dintre 2
entități juridice, în cazul nostru Centrul de Formare APSAP și Instituția publică din care faceți parte.
Acest lucru stă consemnat în adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 479.883/20.11.2018.
Limitările pe care Hotărârea le impune se aplică exclusiv în situația în care o persoană dintr-o
instituție/autoritate publică este trimisă, de exemplu, într-o misiune de control în afara localității și această
persoană este nevoită să își găsească singur o unitate de cazare iar sumele îi sunt eliberate numerar persoanei
delegate în limita a 230 lei/zi, unde NU sunt necesare documente justificative - facturi fiscale, sau cu până la
50% în plus, adică 345 lei/zi dacă există o temeinică fundamentare.
ATENȚIE!
Art. 4. alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 714 / 2018 spune: ”În situația în care organizatorul
instructajelor sau al altor activități în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa și/sau
cazarea participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, după
caz”.
În concret, Centrul de Formare APSAP asigură, conform ofertei comerciale, atât cazare cât și masă. În consecință,
ca și în anii precedenți, o persoană care participă la cursurile organizate de APSAP nu va mai beneficia și de
indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, aceste servicii fiind asigurate de către organizator APSAP.
Serviciile de cazare și masă, așadar, vor fi plătite din contul Instituției, în baza facturii fiscale emise de către
Centrul de Formare APSAP, aceasta fiind o relație contractuală între două persoane juridice.
Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție.
Cu respect,

PREŞEDINTE,
Bogdan-Costin FÂRŞIROTU

