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În acest număr 

Măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale 

În data de 11 iunie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 496, Partea I, 
Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri 
europene a unor programe naționale („OUG nr. 94/2020”). OUG nr. 94/2020 stabilește 
cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale 
aferente anumitor domenii specifice. 
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Cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a unor 
programe naționale 

Domeniile acoperite de OUG nr. 94/2020 

OUG nr. 94/2020 reglementează cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri 
europene a programelor naționale aferente următoarelor domenii: 

a) integrare pe piața muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel național; 
b) susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative 

ale mediului de afaceri; 
c) digitalizarea activităților desfășurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de 

competențe digitale ale forței de muncă; 
d) măsuri active de ocupare a forței de muncă; 
e) măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară pentru 

persoanele vârstnice; 
f) investiții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. 

Programele naționale care se supun aprobării în conformitate cu OUG nr. 94/2020 vor trebui 
să respecte un set de condiții expres prevăzute de aceasta, iar verificarea îndeplinirii 
acestora se va face de către autoritatea de management pentru programul operațional în 
cadrul căruia se propun către finanțare proiectele incluse în programul național în cauză. 

Stabilirea programelor naționale cu finanțare din fonduri europene și a valorii acestora 

Programele naționale cu finanțare din fonduri europene se stabilesc și se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și a ministerelor care 
au atribuții în implementarea domeniilor. 

La stabilirea valorii programelor naționale se vor lua în considerare fondurile disponibile cu 
această destinație din bugetul programului operațional, precum și contribuția națională din 
bugetul de stat/bugetele locale și cheltuielile neeligibile care urmează a fi finanțate. 

Condiții privind beneficiarii proiectelor și acoperirea depășirii limitelor maxime 

Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național inclus la finanțare din fonduri 
europene trebuie să aibă capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura 
implementarea proiectelor.  

Acoperirea eventualelor depășiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din alocările 
programelor operaționale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a includerii 
la finanțare a unor programe naționale, se asigură din bugetul de stat. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, 
independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, 
și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. 
Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. 
Pentru o descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile 
membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept 
serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de 
specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui 
document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună Deloitte 
Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul 
acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod 
care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un 
consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi 
răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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