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Anexa nr. 8.4. 
 MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR                           
  UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT FINANCIAR SI CONTROL 

 
CADRUL SPECIFIC 

al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv delegat la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap 
 
 
 

 ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA 
 

Nr 
crt. 

Documentul supus 
controlului financiar 

preventiv 

Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului 
financiar preventiv 

0 1 2 3 4 
1. Contracte de finantare 

nerambursabila 
Legea nr. 350/2005(1; 
Legea nr. 500/2002, cu modificarile 
si completarile ulterioare(2; 
Legile bugetare anuale; 
Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, 
republicata(3; 
Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006(4; 
Legea nr. 346/2004(5; 
Ordonanta Guvernului nr. 34/2006(6; 
- Codul comercial(7; 
- Codul civil(8; 

- programul anual privind 
proiectele de protectie sociala 
a persoanelor cu handicap; 
- Norme metodologice privind 
aprobarea proiectelor de 
protectie sociala; 
- anuntul/invitatia de 
participare la procedura; 
- documentatia pentru 
elaborarea si prezentarea 
ofertei; 
- actul de numire a comisiei de 

Se verifica: 
- daca proiectul este prevazut în lista 
aprobata; 
- existenta creditelor bugetare sau a 
creditelor de angajament, dupa caz; 
- respectarea legalitatii si regularitatii 
normelor; 
- existenta avizului compartimentului 
juridic; 
- viza de control financiar preventiv 
propriu. 
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Hotarârea Guvernului nr. 53/1999(9; 
Hotarârea Guvernului nr. 
925/2006(10. 
 

evaluare/negociere sau a 
juriului, dupa caz; 
- ofertele prezentate; 
- hotarârea comisiei de 
evaluare/juriului privind 
stabilirea ofertei câstigatoare; 
- lista aprobata de 
presedintele Autoritatii 
Nationale pentru Persoanele 
cu Handicap cu proiectele ce 
urmeaza sa primeasca 
finantare. 

2. Contracte încheiate cu 
beneficiarii prevederilor Legii 
nr. 448/2006 

Legea nr. 448/2006(11; 
Hotarârea Guvernului nr. 
268/2007(12. 

- Certificatul de încadrare în 
grad de handicap; 
- Factura sau contract de 
vânzare-cumparare al 
autoturismului; 
- Contract de împrumut 
bancar cu graficul de 
rambursare; 
- Adeverinta – angajament de 
plata din partea solicitantului 

Se verifica: 
- valabilitatea certificatului de încadrare în 
grad de handicap; 
- existenta dovezii de achizitie a 
autoturismului; 
- dovada platii dobânzii; 
- valoarea autoturismului sa fie egala sau 
mai mare decât împrumutul bancar; 
- existenta disponibilitatilor în cont; 
- existenta vizei de control financiar 
preventiv propriu. 
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  LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE ÎN COLOANA A 2-A DIN CADRUL SPECIFIC 
 

Nr. Crt. Actul normativ Publicat în Monitorul Oficial al României 
1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes 
general. 

Nr. 1.128/2005 

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Nr. 597/2002 

3. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si 
controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile 
ulterioare. 

Nr. 799/2003 

4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii 
 

Nr. 418/2006 

5. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii întreprinderilor 
mici si mijlocii 

Nr. 681/2004 

6. Ordonanta Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 418/2006 

7. Codul comercial  
8. Codul civil  
9. Hotarârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea clasificarii 

produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA 
Nr. 610/1999 

10. Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

Nr. 625/2006 
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de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 

11. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata 

Nr. 1/2008 

12. Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

Nr. 233/2007 

 


