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1. CONTEXT 

 În data de 15 mai a.c., Comisia Europeană a adoptat o comunicare nelegislativă privind o agendă 

europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela viitorul, aceasta 

fiind, de altfel, contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din 

data de 16 mai a.c.  

 Europa deține o capacitate de cercetare de talie mondială și industrii puternice: având 7% din 

populația lumii, Europa reprezintă 20% din investițiile globale în domeniul cercetării și inovării, 

produce o treime din toate publicațiile științifice de înaltă calitate și deține poziția de lider mondial 

în sectoare industriale cum ar fi produsele farmaceutice, chimice, ingineria mecanică și moda. 

 În acest domeniu, al cercetării și inovării, prosperitatea economică și socială a Europei depinde 

de capacitatea de a inova, iar susținerea modelului social și economic, modernizarea industriei și 

construirea unei Uniuni Europene solidare și favorabile incluziunii înseamnă asigurarea faptului că 

inovarea este luată în considerare în toate politicile, precum și în toate deciziile sociale, economice 

și industriale.  

 O agendă comună a regiunilor, a statelor membre și a Comisiei Europene este esențială și  

trebuie creată o nouă direcție și un nou impuls, încât Europa să devină un adevărat lider mondial în 

domeniul inovării.  

 Investițiile în cercetare și inovare sunt investiții în viitorul Europei, ne ajută să  concurăm la 

nivel global și să ne păstrăm model social unic; îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de oameni 

din Europa și din întreaga lume, ajutând la rezolvarea unora dintre cele mai mari provocări societale 

și generaționale. 

 În acest context, înaintea reuniunii informale a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai a.c., 

Comisia Europeană îi invită pe aceștia să discute și să ofere o orientare strategică privind cercetarea 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=567
https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_ro
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și inovarea. Pentru a conduce următorul val de inovare va depinde de capacitatea Europei  de a 

elabora o combinație potrivită de politici și instrumente
1
.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Prezentul document vine ca urmare a deciziei președintelui Consiliului European de a 

programa o dezbatere privind cercetarea și inovarea, precum și măsurile necesare pentru a asigura 

competitivitatea Europei la nivel mondial.  

Comunicarea expune un set de acțiuni concrete, menite să stimuleze agenda UE în domeniul 

cercetării și inovării și care să fie dezbătute în cadrul discuției informale a șefilor de stat sau de 

guvern de la Sofia, din 16 mai 2018. 

Documentul este structurat pe două mari capitole: șansa Europei de a investi în viitor; respectiv 

o agendă reînnoită pentru un ecosistem european de cercetare și inovare mai puternic.  

Șansa Europei de a investi în viitor face referire la provocarea cu care se confruntă Uniunea 

Europeană în prezent. Inovările bazate pe tehnologie, digitalizarea sporită a tuturor sectoarelor și 

mega-tendințele mondiale schimbă modul european de viață, oferind oportunități imense, dar și 

crearea de noi provocări. Pe de o parte, societatea poate să ofere o prosperitate durabilă doar dacă se 

valorifică la maximum cunoștințele, spiritul antreprenorial, productivitatea cetățenilor săi, iar pe de 

altă parte,  orice economie își poate devansa concurenții doar dacă rămâne la granița cercetării și 

inovării de vârf.  

Agenda reînnoită pentru un ecosistem european de cercetare și inovare este structurată pe 

mai multe direcții, în contextul unei cercetări și inovări tratate, la nivel european, prin diferite 

instrumente, cu diferiți actori-cheie și diferite politici implicate la toate nivelurile – local, național, 

european. 

 asigurarea investițiilor publice esențiale și stimularea investițiilor private – cu  impact 

direct în creșterea productivității și stimularea competitivității la nivel mondial. La nivel european 

sunt concretizate investițiile publice prin programul pentru cercetare și inovare, „Orizont 2020”, în 

special prin acțiunile „Marie Sklodowska Curie”
2
 

3
și prin crearea Consiliul European pentru 

Cercetare. De asemenea, Planul de investiții pentru Europa a sprijinit proiectele inovatoare și IMM-

urile, în timp ce fondurile structurale și de investiții europene au fost vitale pentru investițiile 

publice în cercetare și inovare. Propunerea Comisiei Europene privind Cadrul financiar multianual 

(CFM) pentru perioada 2021-2027
4
 majorează investițiile pentru cercetare și inovare: programul 

„Orizont Europa” și Programul de cercetare și formare Euratom, instrumentele de piață - 

instrumente financiare și garanții bugetare, printr-o secțiune specifică - Fondul InvestEU
5
. Din punct 

de vedere al investițiilor private, acestea sunt foarte scăzute la nivel european6.  

                                                 
1Este esențial pentru Europa să sprijine dezvoltarea competitivă a lanțurilor valorice strategice ale viitorului, Piața unică 

digitală, Uniunea energetică, strategiile industriale și politica în domeniul concurenței. Acest lucru se face deja prin 

instrumente cum ar fi Planul de investiții, Programul pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” și fondurile structurale 

și de investiții europene. 
2 Unul din obiectivele specifice urmărite în cadrul Componentei I („Excelența științifică”) a programului specific de 

punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020  este consolidarea competențelor, 

formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie („acțiunile Marie Curie”). 
3 Consiliul European pentru Cercetare a fost instituit în 2013, pentru punerea în aplicare a unei părți din programul 

„Orizont 2020”; este alcătuit dintr-un consiliu științific independent, conducerea fiind formată din cercetători distinși, și 

dintr-o agenție executivă însărcinată cu punerea în aplicare. Consiliul face parte din programul „Orizont 2020”. 
4 COM(2018)321. 
5 În acest mod, față de programul „Orizont Europa”, vor fi finanțate și alte programe precum Mecanismul pentru 

interconectarea Europei, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, Programul „Europa Digitală”, 

Fondul european de apărare, politica agricolă comună și Programul spațial.. 
6 Strategia de politică industrială a UE vizează îmbunătățirea mediului general de afaceri pentru investițiile private în 

inovare, achiziții publice de soluții inovatoare, printr-un set cuprinzător de acțiuni, de la modernizarea cadrelor în 

materie de proprietate intelectuală până la adoptarea inițiativelor privind piața unică digitală, cum ar fi reglementarea 

securității cibernetice și a fluxurilor de date [COM (2017)479], completând Agenda UE privind o mai bună 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180321.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170479.do
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 Se dorește adoptarea rapidă a următorului CFM, în timp ce statele membre trebuie să ia măsurile 

necesare pentru a-și maximiza investițiile în cercetare și inovare în vederea realizării obiectivului de 3% 

din produsul intern brut, sporirea investițiilor private în cercetare și inovare și extinderea inițiativelor, 

cum ar fi VentureEU7, pentru stimularea investițiilor private.  

 adaptarea cadrelor de reglementare la inovare face referire la elaborarea unor cadre de 

reglementare ale UE și naționale adaptate exigențelor viitorului, care să aplice principiul inovării. 

Se dorește transpunerea Directivei privind cadrele de restructurare preventivă
8

, iar Comisia 

Europeană trebuie să simplifice normele sale privind ajutoarele de stat.  

 transformarea Europei într-un lider în inovarea creatoare de piață – se dorește 

înființarea unui Consiliu European pentru Inovare, care va lucra în complementaritate cu Institutul 

European de Inovare și Tehnologie, în vederea identificării și extinderii inovațiilor revoluționare. Se 

va pune accentul pe inovațiile rapide, cu grad ridicat de risc, care au un potențial puternic de a crea 

piețe complet noi. Comisia Europeană va completa aceste acțiuni cu inițiativa „Radarul inovării”, 

un instrument care să permită identificarea inovațiilor cu potențial de piață, finanțate din bugetul 

UE. 

 stabilirea misiunilor de cercetare și inovare la nivelul întregii UE – se dorește lansarea 

unui prim set de misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE, cu obiective îndrăznețe, ambițioase. 

 sprijinirea diseminării rapide a inovării și a adoptării în întreaga Uniune – o etapă 

esențială ar fi utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, pentru a aduce regiunile în 

economia inovării. Strategiile de specializare inteligentă ar trebui să fie consolidate și optimizate 

pentru a permite sprijinirea inovării inter-regionale. Ar trebui să se creeze sinergii cu programul 

„Orizont Europa”, Fondul InvestEU, Fondul social european, Programul Erasmus+, Programul 

„Europa digitală”, politica agricolă comună (PAC) și alte programe.  

 investiții în competențe la toate nivelurile și capacitarea universităților europene 

pentru a deveni mai antreprenoriale și interdisciplinare – prin contribuirea la modernizarea 

universităților și a organizațiilor publice de cercetare cu ajutorul unei etichete „știință deschisă”
9
. 

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII 

În data de 2 februarie 2018, Consiliul UE a trimis o notă Grupul de lucru la nivel înalt 

privind competitivitatea și creșterea economică, un document de dezbatere al Președinției privind 

cercetarea și inovarea ca factori de stimulare a creșterii economice și a creării de locuri de muncă, 

pentru întâlnirea din 15 februarie 2018. Documentul cuprindea o serie de teme despre ce trebuie să 

facă Europa pentru a se asigura că excelența sa științifică este transpusă în mod eficient în calitate 

de leadership în domeniul inovării și al unei absorbții accelerate a inovării și al difuzării 

tehnologiei, cum ar trebui să sprijine viitorul CFM investițiile, într-un mod coerent și 

complementar, care să vizeze întregul ciclu de cercetare și inovare de la laborator până la piață, 

pentru a deschide calea unei competitivități sporite pentru creșterea economică în Europa și 

asigurarea modelului social european,  și dacă ar trebui luate măsuri care să sprijine introducerea de 

inovații pentru digitizarea industriei.  

                                                                                                                                                            
reglementare [COM(2015)215], care asigură faptul că politicile și actele legislative ale UE sunt cât mai eficace și 

eficiente posibil, prin consultări sistematice cu părțile interesate, analize și evaluări ale impactului [COM (2018)008 și 

COM (2018)237]. Inițiativele recente privind inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și economia datelor, 

printre altele, vor ajuta Europa să se afle în fruntea următorului val de inovare [COM (2017)651]. Planul de investiții 

pentru Europa elimină obstacolele din calea investițiilor, furnizează vizibilitate și asistență tehnică proiectelor de 

investiții și asigură o utilizare mai eficientă a resurselor financiare. Se înregistrează, însă, o deficiență europeană 

specifică - capitalul de risc – o sursă esențială pentru întreprinderile inovatoare nou-înființate. 
7 VentureEU este un fond de fonduri paneuropean de capital de risc, care include un set de 6  fonduri private - 

(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_ro.htm 
8 SWD(2016)358 final 
9 O astfel de etichetă de înaltă calitate ar putea fi acordată universităților individuale și parteneriatelor universitare 

transnaționale și ar fi recunoscută în cadrul viitorului sprijin acordat de UE pentru proiectele transnaționale care implică 

universități. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5093-2018-INIT/en/pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150215.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180008.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180237.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170651.do
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0358
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De asemenea, în data de 7 mai 2018, Președinția a transmis Comitetului Reprezentanților 

Permanenți/Consiliul o notă care viza pregătirea Consiliului Competitivitate
10

 din 28-29 mai 2018, 

cu tema „Cercetarea și inovarea în contextul următorului CFM”. Miniștrii au fost invitați să discute 

pe marginea oportunităților prevăzute în contextul propunerii privind următorul CFM pentru a 

crește gradul de absorbție și impactul cercetării și inovării la nivelul tuturor politicilor, și să 

răspundă în ce mod ar putea cercetarea și inovarea să contribuie la abordarea transformărilor majore 

cu care se confruntă societățile și economiile Europei. 

În contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor din 23 februarie 2018 

se precizează că „cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru viitor, reprezentând singura 

modalitate de a aborda, în mod simultan și durabil, creșterea economică redusă, crearea limitată 

de locuri de muncă și provocările de la nivel mondial, cum ar fi sănătatea și securitatea, 

alimentația și oceanele, clima și energia.” 

Odată cu lansarea documentului, dl Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene și 

responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat că 

Europa deține o capacitate de cercetare de talie mondială și o bază industrială solidă, însă trebuie 

făcut mult mai mult pentru a transforma această excelență în succes. Comisarul Katainen este de 

părere că trebuie acționat cu rapiditate pentru a putea conduce noul val de inovare și a stabili un 

standard pentru concurența mondială. La rândul său, dl Carlos Moedas, comisarul european 

responsabil pentru cercetare, știință și inovare, consideră că datorită intensificării concurenței 

internaționale, Europa trebuie să acționeze de urgență în domeniul cercetării și inovării. Cele 100 

miliarde euro propuse pentru următorul program de cercetare și inovare al UE ar constitui un 

stimulent uriaș
11

.  

 

4. Poziția României  

La nivel național, Ministerul cercetării și al inovării a elaborat, în aprilie 2014, Strategia 

națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 –2020. Strategia cuprinde o  viziune privind 

cercetarea şi inovarea din România în 2020 și stabileşte un set de principii și direcții de acțiune.  

LINK-URI UTILE 

- Comunicarea Comisiei Europene - O nouă agendă europeană pentru cercetare și inovare: o 
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- Comunicat de presă - O nouă agendă pentru cercetare și inovare: o ocazie pentru Europa de 

a modela viitorul  

- Fișă informativă: O nouă agendă pentru cercetare și inovare: Contribuția Comisiei la 

Agenda liderilor 

- Fișă informativă: Povești de succes ale cercetării și inovării în UE 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

7 iunie 2018 

 

                                                 
10 În data de 29 mai a.c., miniștrii au desfășurat o dezbatere de orientare privind cercetarea și inovarea în contextul 

următorului CFM al UE pentru perioada 2021-2027. În urma unui acord în cadrul Consiliului, activitățile de cercetare 

desfășurate în cadrul programului de cercetare EURATOM vor fi prelungite până la sfârșitul anului 2020. De asemena, 

Consiliul Competitivitate a adoptat concluzii privind accelerarea circulației cunoștințelor în UE și concluzii 

privind Cloudul european pentru știința deschisă. De asemenea, a luat act de un raport intermediar referitor la 

propunerea de instituire a unei întreprinderi comune privind calculul de înaltă performanță. În marja aceleiași întâlniri, 

miniștrii au discutat despre viitorul politicii spațiale europene, mai ales în contextul pieței unice digitale. 
11 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_ro.htm 
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