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Reguli specifice aplicabile asistenţei materiale  

 

 

I. CATEGORII DE PRODUSE 

 

1. Produse alimentare:   

 

Produse eligibile: alimente nepreparate/preparate/semipreparate, băuturi      răcoritoare, dulciuri, 

cafea, ceai, lapte praf.  

 

Produse pentru care se va cere avizul IGI:  

a) pentru produse alimentare cu un pret/kg sau pret/litru mai mare de 35 lei 

(excepție: condimente, ceai, cafea, dulciuri, lapte praf);  

                         b) pentru o cantitate mai mare de 6 kg/litri per produs/pers/lună, cu excepția străinilor 

luați în custodie publică pentru care se va solicita un aviz dacă se depășește cantitatea de 10 kg/litri per 

produs/pers/lună;  

 

Produse neeligibile: tutun si produse din tutun, băuturi alcoolice, produsele prevăzute la alineatul 

anterior pentru care nu s-a solicitat avizul IGI sau pentru care IGI nu a transmis un aviz favorabil. 

 

 

2. Îmbrăcăminte/încălţăminte/accesorii: 

 

Produse eligibile: îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii /adulţi, accesorii pentru imbracaminte, 

genţi, rucsacuri, curele, umbrele şi ceasuri de mână; 

 

Produse pentru care se va cere avizul IGI: articole de îmbrăcăminte/ încălţăminte/accesorii care 

depăşesc pretul de 200 lei/produs 

 

Produse neeligibile: bijuterii confecționate din metale preţioase sau cu pietre 

pretioase/semipretioase, produsele prevăzute la alineatul anterior pentru care nu s-a solicitat avizul 

IGI sau pentru care IGI nu a transmis un aviz favorabil.  

 

3. Produsele igienico – sanitare: 

 

Produse eligibile: produse igienico-sanitare de bază (săpun, pastă de dinţi, produse de curăţenie 

pentru baie/bucatarie, detergenti, sampon, periuta de dinti, deodorant, gel dus, absorbante),  produse 

cosmetice pentru barbati / femei: ingrijire (inclusiv solară şi make-up), scutece de unică folosinţă 

pentru copii/adulți, produse ingrijire nou nascuti, produse contraceptive. 

 

Produse pentru care se va cere avizul IGI:  

a) Produse igienico-sanitare de bază si produse cosmetice pentru barbati / femei, care depasesc 

pretul de 30 lei/produs si cantitatea de 1 buc/persoană/lună cu următoarele excepții:   

- nu se va solicita aviz în ceea ce privește cantitatea de săpun, scutece de unica folosință pentru 

adulți, absorbante;  

- în cazul străinilor luați în custodie publică sau care beneficiază de alternativa la custodie publică, 

se va solicita avizul IGI pentru produse igienico-sanitare care depășesc cantitatea de 3 

buc./persoană/lună, cu condiția ca aceste produse să nu fie asigurate de centrele de cazare conform 
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normelor aplicabile 

b) Detergentul de rufe care depaseste pretul de 10 lei/kg si cantitatea de 1 kg/persoană/luna; 

c) Scutece de unica folosință pentru copii care depasesc prețul de 1,5 lei/buc și 90 

buc/copil/lună.  

 

Produse neeligibile: produsele prevăzute la alineatul anterior pentru care nu s-a solicitat avizul IGI 

sau pentru care IGI nu a transmis un aviz favorabil. 

 

 

4. Aparatură electrocasnică și electronică: 

 

Produse eligibile: bunuri de strictă necesitate (frigider, aspirator, fier de călcat, maşină de spalat, 

aragaz, masa de călcat, uscător de păr) PC, telefon mobil, radio, televizor; 

 

Produse pentru care se va cere avizul IGI: toate echipamentele (se aplică regulile din secțiunea 

II); 

 

Produse neeligibile: produsele prevăzute la alineatul anterior pentru care nu s-a solicitat avizul IGI 

sau pentru care IGI nu a transmis un aviz favorabil. 

 

 

5. Produse medicale, medicamente:  

 

Produse eligibile: medicamente, proteze, ochelari, cârje, aparate dentare, lentile de contact cu 

dioptrii (în baza prescrierii unui medic specialist) 

 

Produse pentru care se va cere avizul IGI:  

a) echipamente/aparate/materiale medicale, cu excepția ochelarilor de vedere (se vor prezenta 

prescriptii medicale sau recomandari/scrisori medicale din care sa reiasa necesitatea); 

b) medicamente care se eliberează fără prescriere medicala in valoare totala mai mare de 100 

lei/persoana/proiect 

 

Produse neeligibile: produsele prevăzute la alineatul anterior pentru care nu s-a solicitat avizul IGI 

sau pentru care IGI nu a transmis un aviz favorabil. 

 

 

6. Materiale și echipamente educativ – recreative:  

 

Produse eligibile: echipamente sportive, jocuri, jucării, biciclete pentru copii şi adulţi, manuale, 

rechizite, ghiozdane, cărucioare pt. copii, carti beletristica, carti pentru copii, carti de specialitate, 

cursuri/jocuri educative pe suport hartie/electronic;  

 

Produse pentru care se va cere avizul IGI:  

a) echipamente sportive, jocuri, jucării, rechizite, ghiozdane care depășesc prețul de 150 lei/produs  

b) carti care depășesc prețul de 100 lei/produs; 

 

Produse neeligibile: produsele prevăzute la alineatul anterior pentru care nu s-a solicitat avizul IGI 

sau pentru care IGI nu a transmis un aviz favorabil. 

 

 

7. Amenajări de locuinţe:  
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Produse eligibile: mobilier, materiale pentru mici reparaţii și igienizare, inlocuire piese defecte din 

starea de fixaţie, becuri, huse, lenjerii de pat, prosoape,  perdele/draperii, covoare, obiecte sanitare, 

accesorii bucatarie;  

 

Produse pentru care se va cere avizul IGI: nu este cazul 

 

Produse neeligibile: produse care conţin piele naturală, lemn sculptat, mătase 

 

 

II. REGULI APLICABILE IN CAZUL ACORDARII ASISTENTEI SUB FORMA DE 

ECHIPAMENTE1 

 

Anterior achizitionarii/rambursarii cheltuielilor aferente echipamentelor ce urmeaza a fi acordate sub 

forma de asistenta materiala, Beneficiarul transmite Autoritatii Contractante, spre avizare un numar 

limitat de caracteristici ale echipamentului (echipamentelor), rezultat in urma analizarii nevoilor 

persoanelor vizate de proiect. De asemenea, va fi transmisa o valoare unitara maxima a echipamentului 

respectiv, rezultata in urma prospectarii pietei, pe baza caracteristicilor mentionate, precum și cantitatea 

de produse.   

Achizitia/rambursarea cheltuielilor poate fi efectuata doar dupa obtinerea avizului IGI, in caz contrar, 

cheltuiala urmand a fi declarata neeligibila, la raportarea finala. 

 

Pentru toate situatiile in care se solicită aviz IGI, beneficiarul finanţării nerambursabile va transmite 

ancheta socială (sau documentul cu valoare echivalentă) din care vor reieşi în mod clar nevoile 

persoanelor din grupul ţintă în ceea ce privește produsele propuse a fi achiziţionate2. 

 

 

III. CORESPONDENTA INTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI BENEFICIAR 

 

Orice comunicare cu privire la prezentul contract trebuie făcută în scris (posta/fax). Fiecare adresa de 

solicitare a avizului IGI va trebui să contina: 

- număr de înregistrare a documentului; 

- denumirea proiectului, nr. ref. al contractului; 

- anexe cu documente justificative, după caz (ancheta sociala/scrisori medicale, etc). 

IGI va raspunde solicitarii in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii lucrarii in unitate, pe fax. 

Raspunsurile vor fi transmise ulterior si prin posta. 

 

Nota: Pentru operativitate, solicitarile pot fi transmise de beneficiari si in format electronic la adresa de 

email sip.igi@mai.gov.ro. Timpul de 3 zile lucratoare va curge din momentul inregistrarii oficiale a 

lucrarii la sediul IGI. 

 

 
1 Regulile aplicabile in cadrul Secţiunii I – pct.4 coroborata cu Sectiunea II se aplica pentru toate echipamentele 

achizitionate in cadrul proiectului  

2 Nu se aplica pentru echipamentele achizitionate de la Sectiunea bugetara “Echipamente”.  
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