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 La Parlamentul European este sesizată Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

(ITRE). Este solicitat aviz de la Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru 

dezvoltare (DEVE), Comisia pentru buget (BUDG), Comisia pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru mediu, sănătate publică și alimentație 

publică (ENVI), Comisia pentru transport și turism (TRAN), Comisia pentru dezvoltare 

regională (REGI),  Comisia pentru pescuit (PECH), Comisia pentru cultură și educație 

(CULT), Comisia juridică (JURI), Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen 

(FEMM). 

A se vedea şi fişa tehnică a „OEIL”. 

 

I. CONTEXT  

 

Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare (2014-2020), este unul 

dintre atuurile esențiale ale UE pentru stimularea creșterii economice, crearea de locuri de 

muncă, promovarea excelenței științifice și a poziției de lider a industriei europene ș.a.  

Comisia Europeană a prezentat la 30 noiembrie 2011 Comunicarea ,,Orizont 2020 - 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare”, care a lansat: 

 o propunere privind Orizont 2020 de stabilire a obiectivelor generale, a considerentelor și 

a valorii adăugate pentru Uniune, a pachetului de măsuri financiare și a dispozițiilor 

referitoare la control, monitorizare și evaluare; 

 o propunere pentru un program specific unic de punere în aplicare a Orizont 2020, de 

stabilire a modalităților de punere în aplicare și a conținutului în ceea ce privește liniile 

generale ale activităților; 

 o propunere pentru un set unic de reguli de participare și diseminare, de stabilire a unor 

modalități de finanțare și de rambursare a costurilor, a condițiilor de participare, a 

criteriilor de selecție și de atribuire, precum și a regulilor privind proprietatea, exploatarea 

și diseminarea rezultatelor;  

 o propunere separată pentru componenta din Orizont 2020 care corespunde Tratatului 

Euratom; 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=547
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)0002&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0808&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0808&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011PC0809
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0811:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0810:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0812:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0812:EN:NOT
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 o propunere pentru înființarea Institutului European de Inovare și Tehnologie. 

 

 Comisia Europeană a prezentat în 2015 informații preliminare despre primele 100 de 

cereri de propuneri care au fost închise până la 1 decembrie 2014 în cadrul programului 

Orizont 2020.  

O evaluare intermediară a programului Orizont 2020 a fost publicată la mijlocul anului 

2017. Acesta oferă o evaluare aprofundată a progresului realizat de programul Orizont 2020 

în raport cu obiectivele, eficiența, relevanța sa, coerența internă, dar și coerența cu alte 

instrumente, precum și valoarea sa europeană adăugată. Comisia Europeană a lansat la 27 

octombrie 2017 programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al programului de finanțare al 

UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020. 

La 3 ani de la punerea sa în aplicare, programul Orizont 2020 a fost evaluat printr-o  

consultare publică la care au participat peste 3.500 de respondenți și au fost elaborate peste 

300 de documente de poziție. Corelativ, au fost examinate de către experți independenți și 

instituțiile sau acțiunile prin care se concretizează programul Orizont, respectiv:   

-  Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT); 

-  parteneriatele de tip public-public
1
; 

-  parteneriatele de tip public-privat
2
; 

-  cele nouă parteneriate contractuale de tip public-privat; 

-  acțiunile directe ale Centrului Comun de Cercetare.  

De  asemenea, rezultatele evaluărilor stau la baza raportului și recomandărilor pentru viitor 

ale grupului independent la nivel înalt privind maximizarea impactului programelor de 

cercetare și inovare ale UE, prezidat de Pascal Lamy.  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII  

 

Comunicarea își propune să atragă atenția instituțiilor UE cu privire la principalele 

constatări privind punerea în aplicare a programului Orizont 2020 (1)
3
, să prezinte 

învățămintele desprinse din evaluarea globală (2), să identifice eventualele îmbunătățiri și 

orientări pentru viitor (3) și să prezinte reacțiile la recomandările făcute de grupul la nivel 

înalt Lamy privind maximizarea impactului  acestui program (4). 

Datele care au rezultat din evaluarea programului sunt impresionante
4
: 

- un număr total de 115.235 de propuneri eligibile au fost depuse în cadrul cererilor pentru 

programul Orizont 2020, care au presupus o contribuție financiară totală din partea UE de 

182,4 miliarde euro (aproape 400.000 de aplicații); 

- rata generală de succes a propunerilor complete eligibile este de 12,6%;  aproape jumătate 

din propunerile eligibile au fost evaluate de experți independenți ca fiind de înaltă calitate, 

însă numai una din patru a fost finanțată; 

- au fost semnate în total 13.903 de acorduri de subvenționare, cu o contribuție UE de 24,8 

miliarde euro; 

- eforturile de simplificare s-au concretizat astfel: 90,5% dintre acordurile de subvenționare 

au fost semnate în opt luni de zile; durata medie a unei propuneri de finanțare 

nerambursabilă a scăzut pe parcursul programului Orizont 2020 - acum este de 192,5 zile, 

comparativ cu 303 de zile în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru de cercetare PC7, 

care a funcționat între 2007 și 2013; 

- aproximativ 54% dintre participanții la programul Orizont 2020 sunt nou-veniți (adică nu 

au participat la PC7);  aproape jumătate dintre aceștia sunt IMM-uri; ținta de 20% din 

partea fondurilor destinate IMM-urilor a fost depășită. 

                                                 
1 Instituită în temeiul art. 185 TFUE.  
2 În temeiul art.187 TFUE.  
3 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013. 
4 A se vedea Broșura ,,HORIZON 2020 in full swingI Three years on I Key facts and figures 2014-2016”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011PC0817&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-220-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-2017-351-eit-evaluation-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-340-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-339-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6de81abe-a71c-11e7-837e-01aa75ed71a1
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107957/jrc_implementation_review_web-_final.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020_threeyearson_a4_horizontal_2018_web.pdf
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De asemenea, comunicarea prezintă și preocupările instituțiilor Uniunii Europene – 

Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European (CESE)
5
, Comitetul 

Regiunilor (CoR)
6
, Consiliul UE ,,Competitivitate”, Comitetul pentru Spațiul european de 

cercetare și inovare (CSEC)
7
, precum și recomandările Grupului de lucru Lamy cu privire la 

îmbunătățirea programului Orizont.   

Scopul principal al comunicării este de a prezenta opiniile instituțiilor Uniunii 

Europene asupra modului în care ar putea fi maximizat impactul următorului program de 

investiții în cercetare și inovare.  

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII ALE UNIUNII EUROPENE 

 

A. Parlamentul European  

 

Parlamentul European, în Rezoluția sa din 13 iunie 2017, referindu-se la propunerea 

privind cel de-al 9-lea program-cadru (PC9), lansează o serie de recomandări Comisiei 

Europene și statelor membre: 

 invită Comisia să propună un buget total majorat de 120 de miliarde euro și un cadru care 

să încorporeze inovarea, respectiv clarificarea conceptului de inovare și diferitele tipuri ale 

acesteia; 

 invită Comisia să mențină echilibrul între cercetarea fundamentală și inovare în cadrul 

PC9, precum consolidarea cercetării colaborative;  

 propune să se ia în considerare reintroducerea procedurii de evaluare în două etape, prima 

etapă fiind unificată, iar a doua, specifică, dedicată solicitanților selectați;  

  invită Comisia să separe cercetarea în domeniul apărării de cercetarea civilă în următorul 

Cadru financiar multianual (CFM), punând la dispoziție două programe diferite cu două 

bugete separate care să nu afecteze ambițiile bugetare ale cercetării civile; invită Comisia 

să identifice posibilele moduri de finanțare a viitorului program de cercetare în domeniul 

apărării, care să aibă un buget special, cu resurse proaspete și cu norme specifice; 

  consideră că programul „Tehnologii viitoare și emergente” are un potențial ridicat pentru 

viitor și reprezintă un bun instrument pentru răspândirea ideilor inovatoare și a know-how-

ului la nivel național și regional; 

  subliniază necesitatea de a trata cu prioritate finanțarea cercetării în domeniul 

schimbărilor climatice și a infrastructurii de colectare a datelor;  

 remarcă faptul că investițiile eficace în cercetare și inovare în cadrul fondurilor structurale 

sunt posibile numai dacă în statele membre au fost puse bazele în mod corespunzător; 

solicită o legătură mai strânsă între recomandările specifice fiecărei țări privind reformele 

structurale și investițiile în cercetare și inovare; 

 invită Comisia să îmbunătățească transparența și claritatea normelor pentru cooperarea 

între sectorul public și cel privat ca urmare a rezultatelor și recomandărilor care rezultă din 

evaluare; solicită Comisiei să verifice și să evalueze instrumentele existente pentru 

parteneriatele public-privat; 

 regretă rezultatele împărțite obținute în ceea ce privește egalitatea de gen în cadrul 

programului Orizont 2020, întrucât singurul obiectiv îndeplinit este procentajul de femei 

din grupurile consultative, în timp ce procentajul de femei din comisiile de evaluare a 

                                                 
5 În acest sens, a se vedea Raportul de informare al CESE INT/807, Orizont 2020 (evaluare). 
6 În acest sens, a se vedea Avizul CoR SEDEC-VI/026, Dimensiunea locală și regională a programului Orizont 

2020 și noul program-cadru pentru cercetare și inovare. 
7 A se vedea avizul CSEC cu privire la evaluarea intermediară a programului Orizont 2020 și pregătirile pentru 

următorul program-cadru (CSEC 1207/17). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0253+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0253&language=RO&ring=A8-2017-0209
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proiectelor și din rândul coordonatorilor de proiect, precum și dimensiunea de gen în 

activitățile de cercetare și inovare rămân sub nivelurile-țintă;  

 ia act de faptul că următorul PC va trebui să țină cont de ieșirea Regatului Unit din UE și 

de consecințele acesteia; consideră că este benefic pentru cercetare și inovare să existe 

cadre clare și stabile pe termen lung și că Regatul Unit ocupă o poziție de lider în 

domeniul științei; își exprimă dorința ca rețelele și colaborarea stabilite între Regatul Unit 

și UE să poată continua în domeniul cercetării, precum și ca, sub rezerva respectării 

anumitor condiții, să fie găsită rapid o soluție stabilă și satisfăcătoare, astfel încât să se 

asigure că UE nu pierde rezultatele științifice obținute în cadrul programului Orizont 2020 

și al PC9. 

 

B. Consiliului Uniunii Europene 

 

La 1 decembrie 2017, Consiliul ,,Competitivitate” a adoptat concluziile: „De la evaluarea 

intermediară a programului Orizont 2020 către cel de al nouălea program-cadru”.  

Cu privire la PC9, Consiliul a evidențiat importanța realizării unui impact și a unei 

relevanțe paneuropene prin exploatarea întregului potențial de excelență în cercetare și 

inovare în Europa, inclusiv prin creșterea participării noilor veniți, de exemplu, în 

infrastructurile de cercetare, prin investiții legate de nevoile sociale comune. 

Consiliul a  invitat Comisia să dezvolte procesul de evaluare, prin promovarea diversității 

în cadrul grupurilor de evaluare, prin evaluări pilot acolo unde este posibil și să ia măsuri de 

promovare a circulației creierelor.  

 

C. Avizul (exploratoriu) al Comitetului Economic și Social European (CESE) cu privire la 

evaluarea la jumătatea perioadei a Programului Orizont 2020 prevede următoarele: 

 cercetarea colaborativă cu cel puțin trei parteneri din state membre diferite trebuie să 

rămână coloana vertebrală a finanțării europene pentru cercetare; 

 disparitățile semnificative dintre statele membre în ceea ce privește finanțarea națională 

pentru cercetare și inovare au dus la diferențe majore în privința capacității de a primi 

finanțare din partea UE; 

 să nu se mai creeze alte instrumente, din contră, să se reducă numărul celor existente și să 

se valorifice evaluarea inițiativei tehnologice comune, pentru a le păstra doar pe cele 

eficiente; 

 solicită ca o sumă de 2,2 miliarde euro din FEIS să fie realocată Programului pentru 

cercetare și inovare al UE – Orizont 2020, pentru a compensa impactul negativ 

considerabil al reducerilor; 

 îndeamnă ca atât programul Orizont 2020, cât și programele succesoare, să rămână axate 

în principal pe cofinanțare; 

 recomandă stabilirea unor indicatori compatibili pentru sprijinirea cercetării și inovării în 

cadrul fondurilor structurale și al Fondului european pentru investiții strategice. 

 

 

 

IV. POZIŢIA ROMÂNIEI 

 

În România, instituția integratoare a programului Orizont 2020 este Ministerul Cercetării 

si Inovării (MCI). Alte instituții cu responsabilități în domeniu sunt Ministerul Finanțelor 

Publice și Ministerul Fondurilor Europene. 

Profilul țării și proiectele prezentate pentru România sunt  cuprinse în următoarele 

documente ale Comisiei Europene: Research and Innovation Performance și Country Profile 

and Featured Projects.  

 

http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31888/st15320en17.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/mid-term-evaluation-horizon-2020
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/mid-term-evaluation-horizon-2020
http://www.research.gov.ro/ro/articol/3285/Orizont2020
http://www.research.gov.ro/ro/articol/3285/Orizont2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-performance/ro_research_and_innovation_performance.pdf#zoom=125&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-profiles/ro_country_profile_and_featured_projects.pdf#zoom=125&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-profiles/ro_country_profile_and_featured_projects.pdf#zoom=125&pagemode=none
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V. CONCLUZII ȘI TENDINȚE  

 

Viitorul se va confrunta cu probleme și provocări complexe. Factorii de decizie politică 

utilizează tehnici de previziune pentru a explora într-un mod structurat alternativele pentru un 

viitor mai bun. În acest sens, Comisia Europeană își propune să anticipeze și să identifice  

activitățile-cheie în vederea elaborării de propuneri pentru programul-cadru și programele 

sale de lucru bianuale. Sunt vizate semnele timpurii de schimbări importante în societate, 

știință și tehnologie, care  reprezintă părți importante ale informațiilor ce stau la baza 

propunerilor de politică ale Comisiei Europene. Având în vedere că Programul Orizont 2020 

și-a atins deja o parte dintre obiective, Uniunea Europeană urmărește să identifice zonele în 

care se impune sau se va impune un efort suplimentar și să ia măsurile potrivite la nivel 

legislativ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ioana Cristina Vida 

20 martie 2018 


