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CLARIFICARE 

privind  natura bunurilor (mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar), ce pot fi încadrate 

în bugetul proiectului la linia bugetară 3.2 Dotări de specialitate (cheltuieli eligibile şi 

neeligibile) din cadrul Axei Prioritare 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 

 

Conform Informării transmise în data de 25. 08. 2010 de către Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Regional,  cu privire la natura bunurilor (mijloace fixe 

şi/sau obiecte de inventar), ce pot fi încadrate în bugetul proiectului la linia bugetară 3.2 

Dotări de specialitate (cheltuieli eligibile şi neeligibile) din cadrul Axei Prioritare 3 – 

“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – 

“Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” se 

fac următoarele precizări:  

 

“Conform Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

Nr. 1.119/30.10.2007 şi Ministerului Economiei şi Finanţelor Nr. 2.392/13.12.2007 privind 

aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 

“Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în 

cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007 – 2013, publicat în Monitorul Oficial Nr. 19/10.01.2008, în 

categoria cheltuielilor eligibile privind investiţia de bază se încadrează şi 

cheltuielile efectuate pentru dotările de specialitate. 

 

Pentru cheltuielile eligibile efectuate pentru dotarea centrelor sociale şi a unor ateliere 

de lucru în cadrul centrelor sociale sunt incluse cheltuielile efectuate pentru dotarea cu  
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echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii sociale, respectiv: 

- utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi cele incluse în instalaţiile funcţionale; 

- mobilier specific; 

- echipamente de specialitate; 

- achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi. 

 

În cadrul bugetului proiectului la linia bugetară 3.2. Dotări de specialitate – cheltuieli 

eligigibile – pot fi incluse atât bunuri de natura mijloacelor fixe (H. G. Nr. 

105/31.01.2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe), cât şi bunuri 

obiecte de inventar (reprezintă bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de 

lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata normală de utilizare mai 

mică de un an). Deşi, consumabilele, obiectele de uz gospodăresc, articolele menaj şi 

curăţenie, materialele de întreţinere şi alte bunuri de acest tip sunt obiecte de 

inventar, nu pot fi încadrate în categoria cheltuielilor eligibile. 

 

Atragem atenţia asupra faptului că bunurile achiziţionate în cadrul proiectului pentru 

dotarea cu echipamnte adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii sociale pentru a fi 

considerate cheltuieli eligibile, trebuie corelate cu tipul de servicii sociale furnizate 

în cadrul instituţiei de asistenţă socială  şi/sau să se regăseacă în standardele minime 

obligatorii specifice acelei instituţii de asistenţă socială. În ceea ce priveşte dotarea 

centrelor sociale şi a unor ateliere de lucru din cadrul centrelor sociale cu aparatură  

electronică şi electrocasnică poate fi considerată cheltuială elgibilă, dacă, de 

achiziţionarea acestor bunuri depinde funcţionarea corespunzătoare a serviciilor 

sociale furnizate în cadrul acelui centru social sau atelier de lucru.” 

 


