
HOTĂRÂRE nr. 776 din 16 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea anexelor la
Hotărârea Guvernului nr. 607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire,
organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor ce va avea loc la Bucureşti în perioada 26 septembrie - 14 octombrie
2022
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie - 14 octombrie 2022),
semnat la Geneva la 30 iunie 2021, aprobată prin Legea nr. 284/2021,
în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, 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, precum şi ale art. 1 alin. (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă
necesare pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a
Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire,
organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va avea loc la
Bucureşti în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440
din 4 mai 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"j) Organizare vizite obiective turistice: 560 lei/persoană/obiectiv"
2. La anexa nr. 2, poziţia 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"3.

Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea unui
eveniment, ce include moment artistic şi servicii de
catering, pentru şefii de stat, şefii de guvern,
vicepreşedinţii, prinţii moştenitori/prinţesele şi
soţiile/soţii acestora, miniştrii/secretarii de cabinet,
şefii de administraţie în domeniul telecomunicaţiilor
cu rang de ministru, şefii executivi ai agenţiilor
specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,
miniştrii adjuncţi, şefii agenţiilor de reglementare,
şefii organizaţiilor regionale de telecomunicaţii,
reprezentanţii permanenţi/observatorii,
ambasadorii, trimişii speciali, invitaţii speciali, şefii
de delegaţie, cu însoţitor, conform încadrării Uniunii
Internaţionale a Telecomunicaţiilor, în data de 25
septembrie 2022 la Ateneul Român

400 de persoane 532.000 lei
Ministerul

Culturii, prin
Artexim"

3. La anexa nr. 2, poziţiile 5-7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"5.

Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea
recepţiei naţionale a României, ce include transport
de la Palatul Parlamentului şi retur, moment artistic
şi servicii de catering, pentru toţi delegaţii
participanţi la Conferinţa Plenipotenţiarilor, în data
de 26 septembrie 2022

2.000 de
persoane 1.400.000 lei

Ministerul
Culturii, prin

Artexim

6.

Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea unui
eveniment social, ce include transport de la Palatul
Parlamentului şi retur, moment artistic şi servicii de
catering pentru toţi delegaţii participanţi la
Conferinţa Plenipotenţiarilor, în data de 2 octombrie
2022, la Muzeul Naţional al Satului «Dimitrie Gusti»

2.000 de
persoane 1.466.000 lei

Ministerul
Culturii, prin

Artexim

7.

Cheltuieli cu servicii artistice pentru desfăşurarea
unui spectacol la Opera Naţională Bucureşti care se
va organiza pe durata a 3 zile şi care include
servicii artistice pentru toţi delegaţii participanţi la
Conferinţa Plenipotenţiarilor

2.000 de
persoane 2.604.000 lei

Ministerul
Culturii, prin

Artexim"

4. La anexa nr. 2, după poziţia 7 se introduce o nouă poziţie, poziţia 71, cu următorul cuprins:

"71

Cheltuieli cu servicii de catering, pentru şefii de
stat, şefii de guvern, vicepreşedinţii, prinţii
moştenitori/prinţesele şi soţiile/soţii acestora,
miniştrii/secretarii de cabinet, şefii de administraţie
în domeniul telecomunicaţiilor cu rang de ministru,
şefii executivi ai agenţiilor specializate ale
Organizaţiei Naţiunilor Unite, miniştrii adjuncţi, şefii
agenţiilor de reglementare, şefii organizaţiilor
regionale de telecomunicaţii, reprezentanţii
permanenţi/observatorii, ambasadorii, trimişii
speciali, invitaţii speciali, şefii de delegaţie, cu
însoţitor, în seara premierei spectacolului de la
poziţia 7, efectuate la Opera Naţională Bucureşti

400 de persoane 96.000 lei
Ministerul

Culturii, prin
Artexim"

5. La anexa nr. 2, poziţiile 9-14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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"9.

Cheltuieli pentru achiziţia şi distribuţia de cadouri
şi materiale promoţionale specifice, de promovare
culturală a României, pentru şefii de stat, şefii de
guvern, vicepreşedinţii, prinţii
moştenitori/prinţesele şi soţiile/soţii acestora,
miniştrii/secretarii de cabinet, şefii de administraţie
în domeniul telecomunicaţiilor cu rang de ministru,
şefii executivi ai agenţiilor specializate ale
Organizaţiei Naţiunilor Unite, miniştrii adjuncţi, şefii
agenţiilor de reglementare, şefii organizaţiilor
regionale de telecomunicaţii, reprezentanţii
permanenţi/observatorii, ambasadorii, trimişii
speciali, invitaţii speciali, şefii de delegaţie, oficiali
ai Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

400 de persoane 1.400.000 lei Ministerul Culturii,
prin Artexim

10.

Cheltuieli pentru achiziţia şi distribuţia de cadouri
şi materiale promoţionale specifice, de promovare
culturală a României, oferite tuturor delegaţilor
participanţi la conferinţă

2.000 de
persoane 1.400.000 lei Ministerul Culturii,

prin Artexim

11.

Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea unor
vizite de informare turistică, de o zi, ce includ tur
pietonal cu ghid al Centrului Vechi al Bucureştiului,
vizită la Salina Prahova, cu transport şi masă

500 de persoane 200.000 lei
Ministerul

Antreprenoriatului
şi Turismului

12.

Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea unor
vizite de informare turistică, de o zi, pe Valea
Prahovei, cu ghid, vizită la Castelul Peleş, cu
transport şi masă

500 de persoane 270.000 lei
Ministerul

Antreprenoriatului
şi Turismului

13.

Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea unor
vizite de informare turistică, de o zi, pe Valea
Prahovei, cu ghid, vizită la Castelul Bran, cu
transport şi masă

500 de persoane 280.000 lei
Ministerul

Antreprenoriatului
şi Turismului

14.

Cheltuieli pentru achiziţia şi distribuţia de materiale
promoţionale şi de promovare turistică a
României, a brandului turistic, oferite
participanţilor la Conferinţa Plenipotenţiarilor UIT

2.000 de
persoane 1.750.000 lei

Ministerul
Antreprenoriatului

şi Turismului"

6. La anexa nr. 2, poziţiile 18 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"18.

Cheltuieli pentru punerea la dispoziţie de către
Camera Deputaţilor, prin Centrul Internaţional de
Conferinţe, şi, respectiv, de către Senatul
României, prin Centrul de Organizare şi Promovare
Evenimente, constând în punerea la dispoziţie a
spaţiilor, respectiv săli de conferinţă, săli de
reuniuni, birouri, holuri, spaţii anexe şi de
depozitare de la Palatul Parlamentului, utilizate
pentru pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor
Conferinţei Plenipotenţiarilor

13.000.000 lei,
din care:

- 12.000.000 lei
pentru Camera

Deputaţilor -
Centrul

Internaţional de
Conferinţe;

- 1.000.000 lei
pentru Senatul

României -
Centrul de

Organizare şi
Promovare
Evenimente

Autoritatea
Naţională

pentru
Administrare şi
Reglementare
în Comunicaţii

19.

Cheltuieli pentru organizarea de evenimente cu
pachet complet de servicii, constând în, dar fără a
se limita la: serviciile de amenajare şi dotare
integrate (inclusiv preluare logistică, montaj,
demontaj, mentenanţă, asistenţă tehnică
permanentă, producţia de produse informative
etc.), cu mobilier, echipamente audio-video, cabine
de traducere şi echipamente de interpretariat
pentru traducere simultană, sistem complet de
conferinţă (căşti, microfoane, emiţătoare şi alte
echipamente specifice) etc., a sălilor de conferinţă,
sălilor de reuniuni, birourilor, holurilor şi spaţiilor
anexe de la Palatul Parlamentului, la Aeroportul
Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti, precum şi
în alte spaţii, inclusiv exterioare şi stradale, aflate
pe traseele de deplasare ale participanţilor utilizate
pentru lucrările Conferinţei Plenipotenţiarilor, cu
excepţia bunurilor şi serviciilor ce sunt asigurate de
Camera Deputaţilor, Senatul României, Societatea
Română de Televiziune; cheltuieli pentru servicii de
preluare şi manipulare a încărcăturilor, ce constau
în, fără a se limita la: echipamente tehnice,
materiale şi documente necesare Secretariatului
UIT în vederea desfăşurării corespunzătoare a
activităţii, cadouri/suveniruri trimise de statele
membre UIT la locul de desfăşurare a Conferinţei
Plenipotenţiarilor

27.634.000 lei

Autoritatea
Naţională

pentru
Administrare şi
Reglementare
în Comunicaţii"

7. La anexa nr. 2, poziţiile 21 şi 23 se abrogă.
8. La anexa nr. 2, după poziţia 26 se introduce o nouă poziţie, poziţia 27, cu următorul cuprins:

"27.

Cheltuieli pentru servicii de organizare a Conferinţei
Plenipotenţiarilor, aferente sălii principale de
conferinţă cu o capacitate de maximum 2.000 de
persoane, incluzând, dar fără a se limita la:
închirierea, amplasarea unei structuri provizorii pe
terenul aferent Palatului Parlamentului României,
dotarea structurii provizorii cu mobilier,
echipamente audio-video, sisteme de conferinţă,
echipamente de interpretariat şi traducere
simultană, generatoare, toate facilităţile şi
instalaţiile necesare, servicii auxiliare etc.,
amplasarea unui culoar de trecere, care asigură
legătura directă dintre structura provizorie şi sălile
Palatului Parlamentului, precum şi asistenţă tehnică,
demontare şi dezinstalare după desfăşurarea
Conferinţei

27.300.000 lei

Autoritatea
Naţională

pentru
Administrare şi
Reglementare
în Comunicaţii"

-****-
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PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,

Andrei Alexandru,
secretar de stat
Ministrul culturii,

Lucian Romaşcanu
p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,

Florin-Sergiu Dobrescu,
secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
Stoica Vlad Ştefan
Ministrul finanţelor,

Adrian Câciu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 589 din data de 16 iunie 2022
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