
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 7.6.2018 

COM(2018) 435 final 

ANNEXES 1 to 5 

 

ANEXE 

la 

Propunerea de 

 

 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de 

stabilire a normelor sale de participare și de diseminare 

{SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} - 

{SWD(2018) 309 final}  



 

RO 1  RO 

ANEXA I 

 

LINII GENERALE ALE ACTIVITĂȚILOR 

 

Obiectivele generale și specifice prevăzute la articolul 3 vor fi urmărite la nivelul întregului 

program, prin intermediul domeniilor de intervenție și al liniilor generale de activitate descrise 

în prezenta anexă, precum și în anexa I la programul specific.  

 

(1) Pilonul I, „Știință deschisă” 

Prin intermediul următoarelor activități, acest pilon va sprijini, în conformitate cu articolul 4, 

crearea și difuzarea de cunoștințe, competențe, tehnologii și soluții de înaltă calitate la 

provocările globale. De asemenea, el va contribui la celelalte obiective specifice ale 

programului, astfel cum sunt descrise la articolul 3. 

(a) Consiliul european pentru cercetare: Furnizarea de finanțări atractive și flexibile care 

să permită cercetătorilor talentați și creativi și echipelor acestora să exploreze cele 

mai promițătoare căi la frontierele științei, pe baza concurenței la nivelul Uniunii. 

Domeniu de intervenție: Știința de frontieră 

(b) Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: Echiparea cercetătorilor cu cunoștințe și 

competențe noi prin mobilitate și expunere transfrontalieră la sectoare și discipline 

diferite, precum și structurarea și îmbunătățirea sistemelor instituționale și naționale 

de recrutare, formare și dezvoltare a carierei; în acest sens, acțiunile Marie 

Skłodowska-Curie ajută la crearea bazelor excelenței europene în cercetare, 

contribuind la stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a 

investițiilor, precum și la soluționarea provocărilor societale prezente și viitoare. 

Domenii de intervenție: Cultivarea excelenței prin intermediul mobilității 

transfrontaliere, transsectoriale și transdisciplinare a cercetătorilor; încurajarea 

dobândirii de noi competențe prin intermediul unei formări profesionale de nivel 

excelent a cercetătorilor; consolidarea capitalului uman și a dezvoltării competențelor 

în întregul Spațiu European al Cercetării; îmbunătățirea și facilitarea sinergiilor; 

promovarea informării publicului. 

(c) Infrastructurile de cercetare: înzestrarea Europei cu infrastructuri de cercetare 

durabile de talie mondială, care să fie deschise și accesibile pentru cei mai buni 

cercetători din Europa și din afara acesteia. Procedând astfel, potențialul 

infrastructurii de a sprijini progresul și inovarea științifice și de a favoriza știința 

deschisă va fi consolidat, împreună cu activitățile legate de politicile conexe ale 

Uniunii și de cooperarea internațională în domeniu.  

Domenii de intervenție: consolidarea peisajului infrastructurilor de cercetare 

europene; deschiderea, integrarea și interconectarea infrastructurilor de cercetare; 

consolidarea politicii europene privind infrastructurile de cercetare și a cooperării 

internaționale  

 

(2) Pilonul II, „Provocări globale și competitivitate industrială” 

Prin următoarele activități, în conformitate cu articolul 4, acest pilon va consolida impactul 

cercetării și inovării în ceea ce privește dezvoltarea, sprijinirea și punerea în aplicare a 

politicilor Uniunii și va sprijini utilizarea soluțiilor inovatoare în industrie și în societate 
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pentru a aborda provocările mondiale. De asemenea, el va contribui la celelalte obiective 

specifice ale programului, astfel cum sunt descrise la articolul 3.  

Pentru a spori la maximum flexibilitatea, impactul și sinergiile, activitățile de cercetare și 

inovare vor fi organizate în cinci clustere, care, în mod individual și împreună, vor stimula 

cooperarea transfrontalieră, internațională, la nivelul mai multor discipline, sectoare și 

politici.  

Fiecare cluster contribuie la realizarea mai multor obiective de dezvoltare durabilă, iar multe 

ODD sunt sprijinite de mai multe clustere.  

Activitățile de cercetare și inovare vor fi puse în aplicare în cadrul și între următoarele 

clustere: 

(a) Clusterul „Sănătate”: îmbunătățirea și protejarea sănătății cetățenilor de toate 

vârstele, prin dezvoltarea de soluții inovatoare pentru prevenirea, diagnosticarea, 

monitorizarea, tratarea și vindecarea bolilor atenuarea riscurilor pentru sănătate, 

protecția populațiilor și promovarea unei stări bune de sănătate; punerea la dispoziția 

publicului a unor sisteme de sănătate mai eficiente din punctul de vedere al 

costurilor, echitabile și durabile și sprijinirea și permiterea participării pacienților și 

autogestionarea. 

Domenii de intervenție: sănătate pe tot parcursul vieții; factorii de mediu și sociali 

determinanți ai sănătății; bolile netransmisibile și bolile rare; bolile infecțioase; 

instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire; sistemele de 

sănătate. 

(b) Clusterul „O societate sigură și favorabilă incluziunii”: consolidarea valorilor 

democratice europene, inclusiv statul de drept și drepturile fundamentale, protejarea 

patrimoniului nostru cultural și promovarea schimbărilor socioeconomice care 

contribuie la incluziune și la creștere economică, răspunzând, totodată, provocărilor 

generate de persistența amenințărilor la adresa securității, inclusiv a criminalității 

cibernetice, precum și de catastrofele naturale și cele provocate de om.  

Domenii de intervenție: democrație; patrimoniu cultural; transformări sociale și 

economice; societăți reziliente în caz de catastrofe; protecție și securitate; securitate 

cibernetică. 

(c) Clusterul „Dezvoltarea digitală și industria”: consolidarea capacităților și asigurarea 

suveranității Europei în domeniul tehnologiilor generice esențiale pentru digitalizare 

și producție, precum și în ceea ce privește tehnologia spațială, pentru a construi o 

industrie competitivă, digitală, cu emisii reduse de carbon și circulară; asigurarea 

aprovizionării durabile cu materii prime și oferirea unei baze pentru progrese și 

inovare cu privire la toate provocările societale globale. 

Domenii de intervenție: tehnologiile de producție; tehnologiile digitale; materialele 

avansate; inteligența artificială și robotica; internetul de nouă generație; tehnica de 

calcul de înaltă performanță și volumele mari de date (Big Data); industriile 

circulare; industriile ecologice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; spațiul. 

(d) Clusterul „Climă, energie și mobilitate”; combaterea schimbărilor climatice printr-o 

mai bună înțelegere a cauzelor, evoluției, efectelor,riscurilor și oportunităților 

acestora și făcând sectoarele energiei și transporturilor mai ecologice, mai eficiente și 

mai competitive, mai inteligente, mai sigure și mai reziliente. 

Domenii de intervenție: climatologia și soluții în domeniul climei; aprovizionarea cu 

energie; sistemele și rețelele energetice; clădirile și instalațiile industriale aflate în 
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tranziție energetică; comunitățile și orașele; competitivitatea industrială în domeniul 

transporturilor; transportul curat și mobilitatea; mobilitatea inteligentă; stocarea 

energiei. 

(e) Clusterul „Alimente și resurse naturale”: protejarea, refacerea, gestionarea și 

utilizarea în mod durabil a resurselor biologice și naturale de pe uscat și din mare 

pentru a aborda problema securității alimentare și nutriționale și tranziția către o 

economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de 

vedere al resurselor. 

Domenii de intervenție: observarea mediului; biodiversitatea și capitalul natural; 

agricultura, silvicultura și zonele rurale; mările și oceanele; sistemele alimentare; 

sistemele de bio-inovare; sistemele circulare. 

(f) Activități nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare: generarea de dovezi 

științifice de înaltă calitate pentru politici publice calitative. Noile inițiative și 

propuneri legislative ale UE au nevoie de date transparente, complete și echilibrate, 

în timp ce punerea în aplicare a politicilor are nevoie de dovezi pentru evaluarea și 

monitorizarea progreselor. JRC va furniza politicilor Uniunii dovezi științifice 

independente și asistență tehnică pe parcursul întregului ciclu al politicilor. JRC își 

va concentra cercetarea pe prioritățile de politică ale UE. 

Domenii de intervenție: sănătatea; o societate sigură și favorabilă incluziunii; 

dezvoltarea digitală și industria; climă, energie și mobilitate; alimente și resurse 

naturale; sprijinul pentru funcționarea pieței interne și guvernanța economică a 

Uniunii; sprijinul pentru statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a 

legislației și dezvoltarea de strategii de specializare inteligentă; instrumentele și 

metodele analitice pentru elaborarea politicilor; gestionarea cunoștințelor; transferul 

de cunoștințe și tehnologie; sprijinul pentru știință pentru platforme politice. 

 

(3) Pilonul III, „Inovare deschisă” 

Prin intermediul următoarelor activități, acest pilon va promova, în conformitate cu 

articolul 4, toate formele de inovare, inclusiv inovarea revoluționară, și va consolida 

introducerea pe piață a soluțiilor inovatoare. De asemenea, el va contribui la celelalte 

obiective specifice ale programului, astfel cum sunt descrise la articolul 3.  

(a) Consiliul european pentru inovare: promovarea inovării revoluționare cu potențial de 

extindere la nivel mondial 

Domenii de intervenție: „Pathfinder”, pentru sprijinirea tehnologiilor revoluționare 

viitoare și emergente; „Accelerator”, pentru reducerea decalajului de finanțare între 

fazele tardive ale activităților de inovare și activitățile de pătrundere pe piață, pentru 

a permite introducerea eficace a inovării revoluționare creatoare de piețe și 

extinderea societăților atunci când piața nu oferă o finanțare viabilă și activități 

suplimentare, cum ar fi premiile și bursele, precum și serviciile cu valoare adăugată 

pentru întreprinderi. 

(b) Ecosisteme de inovare europene 

Domenii de intervenție: conectarea cu actorii regionali și naționali în domeniul 

inovării și sprijinirea punerii în aplicare a programelor de inovare transfrontaliere 

comune de către statele membre și țările asociate, de la îmbunătățirea competențelor 

non-tehnice pentru inovare, la acțiuni de cercetare și inovare, pentru a spori eficiența 

sistemului de inovare european. Aceasta va completa sprijinul din partea FEDR 
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pentru ecosistemele de inovare și parteneriatele interregionale în legătură cu subiecte 

referitoare la specializarea inteligentă. 

(c) Institutul European de Inovare și Tehnologie 

Domenii de intervenție: consolidarea ecosistemelor de inovare durabile în întreaga 

Europă; încurajarea dezvoltării de competențe antreprenoriale și de inovare din 

perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și sprijinirea transformării antreprenoriale 

a universităților din UE; furnizarea pe piață de noi soluții pentru provocările societale 

globale; sinergiile și valoarea adăugată în cadrul programului „Orizont Europa”. 

 

 

4) Partea intitulată „Consolidarea Spațiului European al Cercetării” 

În conformitate cu articolul 4, prin intermediul următoarelor activități, această parte va 

optimiza rezultatele programului pentru un impact sporit în cadrul unui Spațiu european al 

cercetării consolidat. De asemenea, ea va sprijini celelalte obiective specifice ale programului, 

astfel cum sunt descrise la articolul 3. Stând la baza întregului program, această parte va 

sprijini activitățile care contribuie la o Europă mai bazată pe cunoaștere, mai inovatoare și cu 

o mai mare egalitate de gen, în prima linie a concurenței mondiale, optimizând astfel punctele 

forte și potențialele naționale din întreaga Europă în cadrul unui Spațiu european al cercetării 

(SEC) performant, în care cunoștințele și forța de muncă de înaltă calificare circulă liber, în 

care rezultatele C&I sunt înțelese și acceptate cu încredere de cetățeni bine informați, și aduc 

beneficii societății în ansamblu și în care politicile UE, în special politica de C&I, se bazează 

pe probe științifice de înaltă calitate. 

Domenii de intervenție: partajarea excelenței; reformarea și consolidarea sistemului european 

de cercetare și inovare. 
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ANEXA II 

 

TIPURI DE ACȚIUNI  

 

Programul va fi pus în aplicare prin intermediul unui număr limitat de „tipuri de acțiuni”, 

caracterizate prin obiective sau condiții distincte.  

 

Principalele tipuri de acțiuni sunt următoarele:  

 

– acțiune de cercetare și de inovare: acțiunea constă în principal din activități prin care 

se urmărește crearea de noi cunoștințe și/sau explorarea fezabilității unor tehnologii, 

produse, procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include 

cercetarea de bază și cea aplicată, dezvoltarea tehnologică și integrarea, testarea și 

validarea unui prototip de mici dimensiuni într-un laborator sau într-un mediu 

simulat;  

– acțiune de inovare: acțiunea constă în principal din activități care vizează în mod 

direct elaborarea unor planuri și măsuri sau proiecte de produse, procese sau servicii 

noi, modificate sau îmbunătățite, care poate include crearea de prototipuri, testarea, 

demonstrațiile, crearea de proiecte-pilot, validarea pe scară largă a produselor și 

replicarea pe piață; 

– acțiuni de inovare și de introducere pe piață: acțiuni care includ o acțiune de inovare 

și alte activități necesare introducerii unei inovații pe piață, inclusiv extinderea 

întreprinderilor, asigurarea unei finanțării mixte în cadrul Orizont Europa (o 

combinație de finanțare de tip grant cu finanțare privată); 

– cercetarea de frontieră a CEC: acțiuni de cercetare conduse de un cercetător 

principal, găzduite de unul sau mai mulți beneficiari (numai CEC);  

– acțiuni de formare profesională și de mobilitate: acțiuni axate pe îmbunătățirea 

competențelor, a cunoștințelor și a perspectivelor de carieră ale cercetătorilor, pe 

baza mobilității între țări și, dacă este relevant, între sectoare sau discipline.  

– acțiune de cofinanțare a programului: acțiune de asigurare a cofinanțării pentru un 

program de activități stabilit și/sau pus în aplicare de entități de management și/sau 

de finanțare a programelor de cercetare și inovare, altele decât organismele de 

finanțare ale Uniunii. Un astfel de program de activități poate sprijini crearea de 

rețele și coordonarea, cercetarea, inovarea, acțiunile-pilot, și acțiunile de inovare și 

introducere pe piață, acțiunile de formare profesională și de mobilitate, creșterea 

gradului de sensibilizare și comunicarea, diseminarea și exploatarea, sau o 

combinație a acestora, puse în aplicare în mod direct de către aceste entități sau de 

către părți terțe, cărora le poate oferi orice sprijin financiar relevant, cum ar fi 

granturi, premii, achiziții publice, precum și finanțare mixtă în cadrul Orizont 

Europa; 

– acțiune de achiziție publică înainte de comercializare: acțiune care are ca scop 

principal realizarea de achiziții publice înainte de comercializare pusă în aplicare de 

beneficiari care sunt autorități contractante sau entități contractante; 

– acțiune de achiziții publice de soluții inovatoare: acțiune care are ca scop principal 

realizarea de achiziții publice comune sau coordonate de soluții inovatoare, pusă în 

aplicare de beneficiari care sunt autorități contractante sau entități contractante; 
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– acțiune de coordonare și de sprijin: acțiune care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor programului, cu excepția activităților de cercetare și inovare, de exemplu 

prin măsuri de standardizare, diseminare, sensibilizare și comunicare, creare de 

rețele, servicii de coordonare sau sprijin, dialoguri privind politicile și exerciții de 

învățare reciprocă și studii; 

– premiu de stimulare: premiu de stimulare a investițiilor într-o anumită direcție, prin 

precizarea unui obiectiv înainte de începerea activității; 

– premiu de recunoaștere: premiu de recompensare a realizărilor anterioare și a 

activității remarcabile după executarea acesteia; 

achiziții publice: pentru a pune în aplicare anumite părți ale programului legate de 

interesele strategice și autonomia Uniunii și pentru a organiza, pentru uzul Comisiei, 

achiziții publice pentru studii, produse, servicii și capacități; achizițiile publice pot 

lua și forma unor achiziții publice înainte de comercializare sau a unor achiziții 

publice de soluții inovatoare efectuate de Comisie sau de organismele de finanțare pe 

cont propriu sau în colaborare cu autoritățile contractante și entitățile contractante din 

statele membre și țările asociate. 

 

*** 

 

– acțiuni indirecte: activitățile de cercetare și inovare pentru care Uniunea asigură 

asistență financiară și care sunt întreprinse de către participanți; 

 

– acțiuni directe: activități de cercetare și inovare desfășurate de Comisie prin 

intermediul Centrului său Comun de Cercetare (JRC). 

 

*** 
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ANEXA III 

 

PARTENERIATE 

 

Parteneriatele europene vor fi selectate, implementate, monitorizate, evaluate și încheiate 

treptat pe baza următoarelor criterii: 

1) Selecție: 

(a) dovada că parteneriatul european este mai eficace în atingerea obiectivelor conexe 

ale programului, în special în ceea ce privește realizarea unor impacturi clare pentru 

UE și cetățenii săi, în special cu privire la răspunsul la provocările la nivel mondial și 

realizarea obiectivelor de cercetare și inovare, asigurarea competitivității UE și 

contribuția la consolidarea Spațiului european al cercetării și inovării și respectarea 

angajamentelor internaționale; 

în cazul parteneriatelor europene instituționalizate, instituite în conformitate cu 

articolul 185 din TFUE, participarea a cel puțin 50 % din statele membre ale UE este 

obligatorie; 

(b) coerența și sinergiile parteneriatului european cu peisajul cercetării și inovării din 

UE; 

(c) transparența și caracterul deschis al parteneriatului european în ceea ce privește 

identificarea priorităților și a obiectivelor, precum și implicarea unor parteneri și 

părți interesate din diferite sectoare, inclusiv la nivel internațional, atunci când este 

relevant; 

(d) demonstrarea ex-ante a adiționalității și direcționalității parteneriatului european, 

inclusiv o viziune comună cu privire la scopul parteneriatului european. Această 

viziune va conține, în special: 

– identificarea rezultatelor, prestațiilor și impacturilor măsurabile preconizate a fi 

realizate în termene specifice, inclusiv valoarea economică majoră pentru 

Europa; 

– demonstrarea efectelor de levier calitative și cantitative scontate;  

– abordări pentru a asigura flexibilitatea punerii în aplicare și posibilitatea de 

adaptare la evoluția nevoilor politicilor sau pieței sau la progresele științifice; 

– strategii de ieșire și măsuri de încheiere treptată. 

(e) demonstrarea ex-ante a angajamentului pe termen lung al partenerilor, incluzând o 

cotă minimă de investiții publice și/sau private; 

în cazul parteneriatelor europene instituționalizate, contribuțiile financiare și/sau în 

natură ale partenerilor, alții decât Uniunea, vor fi cel puțin egale cu 50 % și pot 

atinge până la 75 % din angajamentele bugetare agregate ale parteneriatului 

european. Pentru fiecare parteneriat european instituționalizat, o parte din 

contribuțiile oferite de parteneri, alții decât Uniunea, va fi sub formă de contribuții 

financiare. 
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2) Punerea în aplicare: 

(a) abordare sistemică care să asigure obținerea efectelor scontate ale parteneriatului 

european prin punerea în aplicare flexibilă a unor acțiuni comune care merg dincolo 

de cererile comune de propuneri pentru activitățile de cercetare și inovare, incluzând 

activități legate de comercializare și de utilizarea rezultatelor pentru reglementări sau 

politici; 

(b) măsurile corespunzătoare pentru asigurarea continuă a deschiderii inițiativei și a 

transparenței punerii sale în aplicare, în special în ceea ce privește stabilirea 

priorităților și participarea la cererile de propuneri, vizibilitatea Uniunii, măsurile de 

comunicare și de sensibilizare, difuzarea și exploatarea rezultatelor, inclusiv o 

strategie clară privind accesul liber/utilizatori de-a lungul întregului lanț valoric; 

(c) coordonare și/sau activități comune cu alte inițiative de cercetare și inovare relevante 

care să asigure sinergii efective; 

(d) angajamente obligatorii din punct de vedere legal, în special pentru contribuțiile 

financiare din partea fiecărui partener pe întreaga durată de viață a inițiativei; 

(e) în cazul parteneriatului european instituționalizat, accesul Comisiei la rezultate și la 

alte informații legate de acțiune, în scopul dezvoltării, punerii în aplicare și 

monitorizării politicilor sau programelor Uniunii.  

 

3) Monitorizarea: 

(a) un sistem de monitorizare în conformitate cu cerințele stabilite în articolul 45, pentru 

a monitoriza progresele înregistrate în direcția realizării unor obiective de politică 

specifice și rezultatele și indicatorii-cheie de performanță care să permită o evaluare 

de-a lungul timpului a realizărilor, efectelor și eventualelor măsuri corective 

necesare; 

(b) raportarea dedicată privind efectele de levier cantitative și calitative, inclusiv privind 

contribuțiile financiare și în natură, vizibilitatea și poziționarea în context 

internațional și impactul investițiilor din sectorul privat asupra riscurilor legate de 

cercetare și inovare.  

 

4) Evaluare, încheiere treptată și reînnoire: 

(a) evaluarea impacturilor înregistrate la nivelul Uniunii și la nivel național în ceea ce 

privește țintele definite și indicatorii-cheie de performanță, care contribuie la 

evaluarea programului prevăzută la articolul 47, inclusiv o evaluare a modului de 

intervenție politică cel mai eficace pentru o eventuală acțiune viitoare și poziționarea 

oricărei eventuale reînnoiri a unui parteneriat european în peisajul parteneriatelor 

europene și al priorităților sale politice; 

(b) măsuri corespunzătoare care să asigure încheierea treptată, în conformitate cu 

condițiile și calendarul convenit, fără a aduce atingere posibilității de continuare a 

finanțării transnaționale prin programe naționale sau alte programe ale Uniunii. 
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ANEXA IV 

 

SINERGII CU ALTE PROGRAME 

 

 

1. Sinergiile cu Fondul european de garantare agricolă și cu Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (Politica Agricolă Comună - PAC) se vor asigura că:  

(a) necesitățile de cercetare și inovare din sectorul agricol și în zonele rurale din 

UE sunt identificate în special în cadrul parteneriatului european pentru inovare 

„Productivitatea și durabilitatea agriculturii”
1
 și vor fi luate în considerare în 

cadrul procesului de planificare strategică a activităților de cercetare și inovare 

ale programului și în cadrul programelor de lucru; 

(b) PAC utilizează în mod optim rezultatele cercetării și ale inovării și promovează 

utilizarea, punerea în aplicare și implementarea unor soluții inovatoare, 

inclusiv a celor care derivă din proiecte finanțate prin programele-cadru pentru 

cercetare și inovare și din parteneriatul european pentru inovare 

„Productivitatea și durabilitatea agriculturii”; 

(c) FEADR sprijină utilizarea și diseminarea de cunoștințe și soluții care decurg 

din rezultatele programului care duc la sporirea dinamicii sectorului agricol și 

la noi oportunități de dezvoltare a zonelor rurale. 

 

2. Sinergiile cu Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) se vor 

asigura că:  

(a) programul și FEPAM sunt interconectate în mare măsură, pe măsură ce 

necesitățile UE în materie de cercetare și inovare în domeniul politicii marine 

și maritime vor fi luate în considerare în procesul de planificare strategică a 

activităților de cercetare și inovare ale programului; 

(b) FEPAM sprijină dezvoltarea de noi tehnologii și produse, procese și servicii 

inovatoare, în special cele care rezultă ca urmare a aplicării programului în 

domeniul politicilor marine și maritime; FEPAM promovează, de asemenea, 

colectarea datelor de bază și prelucrarea datelor și diseminează acțiunile 

relevante sprijinite în cadrul programului, care, la rândul său, contribuie la 

punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului, a politicii 

maritime a UE și a guvernanței internaționale a oceanelor.   

 

3. Sinergiile cu Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) se vor asigura că:  

(a) normele de finanțare combinată din partea FEDR și a programului sunt 

utilizate pentru a sprijini activitățile care furnizează o punte de legătură între 

strategiile de specializare inteligentă și excelența internațională în domeniul 

cercetării și inovării, inclusiv programele transnaționale și transregionale 

comune/infrastructurile de cercetare paneuropene, cu scopul de a consolida 

Spațiul european al cercetării; 

                                                 
1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind parteneriatul european pentru 

inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” (COM(2012) 79 final). 
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(b) FEDR se axează, printre altele, pe dezvoltarea și consolidarea ecosistemelor 

regionale și locale de cercetare și inovare și a transformării industriale, inclusiv 

pe sprijinirea utilizării rezultatelor și a dezvoltării de noi tehnologii și soluții 

inovatoare din Programele-cadru pentru cercetare și inovare prin FEDR. 

4. Sinergiile cu Fondul social european plus (FSE+) se vor asigura că:  

(a) FSE+ poate integra și extinde programe de studiu inovatoare sprijinite de 

program, prin programe naționale sau regionale, pentru a dota cetățenii cu 

calificările și competențele necesare pentru locurile de muncă ale viitorului;  

(b) modalitățile de finanțare complementară din partea FSE+ pot fi utilizate pentru 

a sprijini activități de promovare a dezvoltării capitalului uman în cercetare și 

inovare, cu scopul de a consolida Spațiul european al cercetării; 

(c) componenta Sănătate din cadrul Fondului Social European+ integrează 

tehnologii inovatoare și noi modele de afaceri și soluții, în special cele care 

rezultă din programe, astfel încât să contribuie la crearea de sisteme de sănătate 

inovatoare, eficiente și sustenabile în statele membre și să faciliteze accesul la 

asistență medicală mai bună și mai sigură pentru cetățenii europeni. 

 

5. Sinergiile cu Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) se vor asigura că:  

(a) necesitățile de cercetare și inovare în domeniul transportului, energiei și în 

sectorul digital în cadrul UE sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de 

planificare strategică a activităților de cercetare și inovare ale programului; 

(b) Mecanismul pentru interconectarea Europei sprijină desfășurarea pe scară largă 

și introducerea de noi tehnologii inovatoare și soluții în domeniile 

transporturilor, energiei și infrastructurii fizice digitale, în special a celor care 

decurg din programele-cadru pentru cercetare și inovare; 

(c) schimbul de informații și de date între programul-cadru și proiectele MIE va fi 

facilitat, de exemplu, prin evidențierea tehnologiilor din programul-cadru aflate 

într-un stadiu avansat de pregătire pentru introducerea pe piață care ar putea fi 

utilizate prin MIE. 

6. Sinergiile cu Programul Europa digitală (DEP) se vor asigura că:  

(a) în timp ce mai multe domenii tematice abordate de program și de DEP sunt 

convergente, tipul de acțiuni care urmează să fie sprijinite, rezultatele scontate 

și logica lor intervenție sunt diferite și complementare;  

(b) necesitățile de cercetare și inovare legate de aspectele digitale sunt identificate 

și stabilite în planurile strategice în domeniul cercetării și inovării ale 

programului; ele includ cercetarea și inovarea în domeniul tehnicii de calcul de 

înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al securității cibernetice, prin 

combinarea tehnologiilor digitale cu alte tehnologii generice și inovații 

netehnologice; sprijin pentru extinderea întreprinderilor care introduc inovații 

revoluționare (multe dintre care vor combina tehnologiile digitale și cele fizice; 

integrarea componentei digitale la toate nivelurile pilonului „Provocări globale 

și competitivitate industrială” și sprijinul pentru infrastructurile de cercetare 

digitală; 
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(c) DEP se axează pe dezvoltarea capacităților și a infrastructurii digitale pe scară 

largă în domeniul tehnicii de calcul de înaltă performanță, al inteligenței 

artificiale, al securității cibernetice și al competențelor digitale avansate, în 

scopul utilizării și introducerii pe scară largă, în toată Europa, a soluțiilor 

digitale inovatoare de mare importanță care există sau sunt testate în cadrul 

UE, în domenii de interes general (cum ar fi sănătatea, administrația publică, 

justiția și învățământul) sau ca răspuns la disfuncționalități ale pieței (precum 

digitalizarea, în special a întreprinderilor mici și mijlocii); DEP este pus în 

aplicare în principal prin investiții strategice și coordonate cu statele membre - 

în special prin intermediul achizițiilor publice comune - în capacități digitale 

care urmează să fie partajate pe întreg teritoriul Europei, precum și în acțiunile 

la nivelul UE care sprijină interoperabilitatea și standardizarea, ca parte a 

dezvoltării unei piețe unice digitale; 

(d) capacitățile și infrastructurile DEP sunt puse la dispoziția comunității de 

cercetare și inovare, inclusiv pentru activitățile finanțate prin intermediul 

programului, inclusiv pentru testare, experimentare și demonstrații în toate 

sectoarele și disciplinele; 

(e) noile tehnologii digitale dezvoltate prin intermediul programului sunt preluate 

în mod progresiv și puse în aplicare de DEP; 

(f) inițiativele programului pentru dezvoltarea programelor de formare pentru 

abilități și competențe, inclusiv cele asigurate în centrele în colocație ale 

comunității de cunoaștere și inovare „Digital” a Institutului European de 

Inovare și Tehnologie, sunt completate prin consolidarea capacităților în ceea 

ce privește competențele digitale avansate sprijinite prin programul Europa 

digitală; 

(g) mecanismele puternice de coordonare pentru programarea strategică și 

procedurile operaționale pentru ambele programe sunt aliniate și structurile lor 

de guvernare implică serviciile respective ale Comisiei, precum și alte servicii 

vizate de diferitele părți ale programelor respective. 

7. Sinergiile cu Programul privind piața unică se vor asigura că: 

(a) Programul privind piața unică abordează disfuncționalitățile pieței care 

afectează toate IMM-urile și promovează spiritul antreprenorial și crearea și 

dezvoltarea întreprinderilor. Există o deplină complementaritate între 

Programul privind piața unică și acțiunile viitorului Consiliu european pentru 

inovare pentru societățile inovatoare, precum și în domeniul serviciilor de 

sprijin pentru IMM-uri, în special în cazul în care piața nu oferă o finanțare 

viabilă; 

(b) Rețeaua întreprinderilor europene, precum și alte structuri existente de sprijin 

pentru IMM-uri (punctele de contact naționale, agențiile pentru inovare) pot 

furniza servicii de sprijin sub tutela Consiliului european pentru inovare.  

8. Sinergiile cu LIFE - Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) se vor 

asigura că:  

necesitățile de cercetare și inovare pentru abordarea provocărilor legate de mediu, 

climă și energie în UE sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare 

strategică al programului de cercetare și inovare. Programul LIFE va continua să 

acționeze ca un catalizator pentru punerea în aplicare a politicilor și a legislației 

relevante ale UE în domeniul mediului, climei și energiei, inclusiv prin adoptarea și 
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aplicarea rezultatelor cercetării și inovării din cadrul programului și prin sprijinirea 

aplicării acestora la nivel național și (inter)regional în cazul în care aceasta poate 

contribui la abordarea schimbărilor climatice, a mediului sau a problemelor de 

tranziție energetică curată. În special, programul LIFE va continua să stimuleze 

sinergiile cu programul, prin acordarea unui bonus în timpul evaluării pentru 

propunerile care prevăd utilizarea rezultatelor din cadrul programului. Proiectele de 

acțiuni standard din cadrul programului LIFE vor sprijini dezvoltarea, testarea sau 

demonstrarea unor tehnologii sau metodologii adecvate pentru punerea în aplicare a 

politicii UE privind mediul și clima, care pot fi ulterior utilizate la scară largă, 

finanțate din alte surse, inclusiv prin intermediul programului. Consiliul european 

pentru inovare din cadrul programului poate oferi sprijin pentru extinderea și 

comercializarea de noi idei revoluționare care pot rezulta din punerea în aplicare a 

proiectelor LIFE. 

 

9. Sinergiile cu Programul Erasmus se vor asigura că:  

(a) resursele combinate ale programului și ale programului Erasmus sunt utilizate 

pentru a sprijini activități destinate consolidării și modernizării instituțiilor 

europene de învățământ superior. Programul va completa sprijinul acordat prin 

programul Erasmus pentru inițiativa „Universitățile Europene”, în special în 

dimensiunea sa de cercetare, ca parte a creării unor noi strategii pe termen 

lung, comune, integrate și durabile în domeniile educației, cercetării și a 

inovării, bazate pe abordări transdisciplinare și transsectoriale pentru ca 

triunghiul cunoașterii să devină o realitate, oferind un impuls pentru creșterea 

economică; 

(b) programul și programul Erasmus stimulează integrarea învățământului și 

cercetării prin facilitarea formulării și stabilirii de către instituțiile de 

învățământ superior a unor strategii de învățământ, de cercetare și inovare 

comune, prin includerea în programele de învățământ a noilor descoperiri și 

practici de cercetare, pentru a oferi experiență de cercetare activă tuturor 

studenților și personalului din învățământul superior și în special cercetătorilor, 

precum și pentru a sprijini alte activități care permit integrarea învățământului 

superior, a cercetării și a inovării. 

10. Sinergiile cu Programul spațial european se vor asigura că:  

(a) necesitățile de cercetare și inovare în sectoarele din aval și din amonte ale 

industriei spațiale a UE sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de 

planificare strategică a activităților de cercetare și inovare ale programului; 

acțiunile în domeniul cercetării spațiale puse în aplicare prin programul Orizont 

Europa vor fi puse în aplicare ținând cont de dispozițiile programului spațial 

privind procedurile de achiziții publice și eligibilitatea entităților, după caz; 

(b) datele și serviciile spațiale puse la dispoziția publicului ca un bun public de 

către Programul spațial european sunt utilizate pentru a dezvolta soluții 

revoluționare prin intermediul cercetării și inovării, inclusiv în cadrul 

programului-cadru, în special în ceea ce privește alimentația durabilă și 

resursele naturale, monitorizarea climatică, orașele inteligente, vehiculele 

automatizate, securitate și gestionarea dezastrelor; 

(c) serviciile de acces la datele și informațiile Copernicus contribuie la Cloud-ul 

european pentru știința deschisă și facilitează astfel accesul cercetătorilor și al 
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oamenilor de știință la datele programului Copernicus; infrastructurile de 

cercetare, în special rețelele de observare in situ vor constitui elementele 

esențiale pentru infrastructura de observare in situ care permit furnizarea 

serviciilor Copernicus și, la rândul lor, beneficiază de informațiile produse de 

serviciile Copernicus. 

11. Sinergiile cu țările incluse în Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare 

internațională („instrumentul extern”) se vor asigura că activitățile de cercetare și 

inovare ale programului desfășurate cu participarea unor țări terțe, precum și 

acțiunile dedicate de cooperare internațională urmăresc alinierea și coerența cu 

activități paralele de comercializare și de consolidare a capacităților desfășurate în 

cadrul instrumentului extern, pe baza definirii în comun a necesităților și a 

domeniilor de intervenție definite de obicei în cursul procesului de planificare 

strategică a activităților de cercetare și inovare ale programului. 

12. Sinergiile cu Fondul pentru securitate internă și cu instrumentul pentru gestionarea 

frontierelor, ca parte a Fondului pentru gestionarea integrată a frontierelor, se vor 

asigura că:  

(a) necesitățile de cercetare și inovare în domeniul securității și al gestionării 

integrate a frontierelor sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de 

planificare strategică a activităților de cercetare și inovare ale programului; 

(b) Fondul pentru securitate internă și Fondul pentru gestionarea integrată a 

frontierelor sprijină introducerea de noi tehnologii și soluții inovatoare, în 

special a celor care decurg din programele-cadru pentru cercetare și inovare în 

domeniul cercetării în materie de securitate. 

13. Sinergiile cu Fondul InvestEU se vor asigura că:  

(a) programul asigură din bugetul propriu finanțări mixte în cadrul Orizont Europa 

și CEI pentru inovatori, cu un nivel ridicat de risc și pentru care piața nu 

asigură finanțarea viabilă și durabilă relevantă și, în același timp, oferă o 

coordonare adecvată în sprijinul furnizării și gestionării eficiente a părții de 

finanțare privată a finanțării mixte prin fonduri și intermediari sprijiniți de 

programul InvestEU;  

(b) instrumentele financiare pentru cercetare și inovare și IMM-uri sunt grupate în 

fondul InvestEU, în special printr-o componentă tematică dedicată C&I, 

precum și prin intermediul produselor dezvoltate în cadrul componentei pentru 

IMM-uri care vizează întreprinderile inovatoare, contribuind, în acest fel, la 

realizarea obiectivelor programului. 

14. Sinergiile cu Fondul pentru inovare în cadrul sistemului UE de comercializare a 

certificatelor de emisii („Fondul pentru inovare”) se vor asigura că: 

(a) Fondul pentru inovare va viza în mod specific inovarea în tehnologii și procese 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv captarea și utilizarea carbonului 

care să fie sigure pentru mediu și care contribuie în mod semnificativ la 

atenuarea schimbărilor climatice, precum și substituirea produselor cu emisii 

ridicate de dioxid de carbon, și va stimula elaborarea și exploatarea proiectelor 

care au ca scop captarea sigură pentru mediu și stocarea geologică a CO2, 

precum și energia din surse regenerabile și tehnologii de stocare a energiei; 
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(b) programul va finanța dezvoltarea și demonstrarea de tehnologii care pot 

îndeplini obiectivele UE privind decarbonizarea energia și transformarea 

industrială, în special în cadrul pilonului 2; 

(c) Fondul pentru inovare poate, sub rezerva îndeplinirii criteriilor de selecție și de 

atribuire, să sprijine faza de demonstrație a proiectelor eligibile care au primit 

sprijin din partea programelor-cadru pentru cercetare și inovare. 

15. Sinergiile cu Programul pentru cercetare și formare al Euratom se vor asigura că: 

(a) programul și Programul pentru cercetare și formare al Euratom dezvoltă acțiuni 

cuprinzătoare în sprijinul educației și al formării profesionale (inclusiv 

acțiunile Marie Skłodowska-Curie), cu scopul de a menține și dezvolta 

competențe relevante în Europa; 

(b) programul și Programul pentru cercetare și formare al Euratom dezvoltă acțiuni 

comune în domeniul cercetării axate pe aspectele transversale ale utilizării în 

condiții de siguranță și securitate a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor 

ionizante în sectoare precum medicina, industria, agricultura, spațiul, 

schimbările climatice, securitatea și pregătirea pentru situații de urgență și 

contribuția științei nucleare. 

16. Sinergiile cu Fondul european de apărare vor aduce beneficii cercetării civile și în 

domeniul apărării. Va fi exclusă dublarea inutilă a eforturilor. 
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ANEXA V 

 

INDICATORI AFERENȚI CĂILOR DE IMPACT PRINCIPALE  

 

Căile de impact și indicatorii aferenți căilor de impact principale structurează monitorizarea 

performanței programului-cadru (PC) în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale specifice. 

Căile de impact țin cont de factorul timp: se realizează o distincție între impactul obținut pe 

termen scurt, mediu și lung. Indicatorii căilor de impact servesc drept mijloace de raportare 

privind progresele înregistrate cu privire la fiecare tip de impact al cercetării și inovării (C&I) 

la nivelul PC. Părțile individuale ale programului vor contribui la acești indicatori într-o 

măsură diferită și prin diverse mecanisme. Indicatorii suplimentari pot fi utilizați pentru 

monitorizarea unor părți individuale ale programului, după caz.  

 

Microdatele care stau la baza indicatorilor aferenți căilor de impact principale vor fi colectate 

pentru toate părțile programului și pentru toate mecanismele de punere în aplicare într-un mod 

centralizat și armonizat și la un nivel adecvat de granularitate, cu un minimum de raportare 

impus beneficiarilor. 

Indicatorii căilor de impact științific 

Se preconizează ca programul va avea un impact științific prin crearea de noi cunoștințe de 

înaltă calitate, consolidarea capitalului uman din domeniul cercetării și inovării, precum și 

prin promovarea și difuzarea cunoștințelor și a științei deschise. Progresul către realizarea 

acestui impact va fi monitorizat prin indicatori indirecți definiți în funcție de următoarele trei 

căi de impact principale. 

Obținerea unui 

impact științific 
Pe termen scurt Pe termen mediu Pe termen mai lung 

Crearea de noi 

cunoștințe de înaltă 

calitate 

Publicații -  

Numărul de publicații 

științifice ale PC evaluate 

inter pares 

Citări -  

Indicele de citare FWCI 

(Field-Weighted Citation 

Index) a publicațiilor PC 

evaluate inter pares. 

Știință de talie mondială -  

Numărul și ponderea 

publicațiilor evaluate inter 

pares din cadrul proiectelor PC 

care contribuie în mod 

fundamental la domenii 

științifice 

Consolidarea 

capitalului uman în 

C&I 

Competențe -  

Numărul de cercetători care 

au beneficiat de activități de 

actualizare a competențelor 

în cadrul proiectelor PC 

(prin formare, 

îndrumare/mentorat, 

mobilitate și acces la 

infrastructurile de C&I) 

Cariere -  

Numărul și ponderea 

cercetătorilor din cadrul 

PC care și-au îmbunătățit 

competențele și a căror 

influență a sporit în 

domeniul lor de cercetare 

și inovare 

Condiții de muncă -  

Numărul și ponderea 

cercetătorilor care și-au 

îmbunătățit competențele și 

care se bucură de condiții de 

muncă mai bune 

Promovarea difuzării 

cunoștințelor și a 

științei deschise 

Cunoștințe partajate - 

Ponderea rezultatelor 

cercetării în cadrul PC (date 

deschise/publicații/programe 

informatice etc.) partajate 

prin intermediul unor 

infrastructuri de cunoștințe 

deschise 

Difuzarea cunoștințelor -  

ponderea rezultatelor 

cercetării cu acces deschis 

din cadrul PC care sunt 

utilizate/citate în mod 

activ 

Noi colaborări -  

Ponderea beneficiarilor PC 

care au dezvoltat noi colaborări 

transdisciplinare/transsectoriale 

cu utilizatorii rezultatelor 

activităților lor deschise de 

cercetare și inovare din cadrul 

PC 
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Indicatorii căilor de impact societal 

Se preconizează că programul va avea un impact societal prin abordarea priorităților de 

politică ale UE prin intermediul C&I, producând beneficii și impact prin misiuni de C&I și 

consolidând utilizarea inovării în societate. Progresul către realizarea acestui impact va fi 

monitorizat prin indicatori indirecți definiți în funcție de următoarele patru căi de impact 

principale. 

Obținerea unui 

impact societal 
Pe termen scurt Pe termen mediu Pe termen mai lung 

Abordarea priorităților 

de politică ale UE prin 

intermediul C&I 

Rezultate -  

Numărul și ponderea 

rezultatelor menite să 

răspundă unor priorități de 

politică specifice ale UE 

Soluții -  

Numărul și ponderea 

inovărilor și rezultatelor 

științifice care răspund unor 

priorități de politică 

specifice ale UE 

Beneficii -  

Efecte estimate agregate 

rezultate din utilizarea 

rezultatelor finanțate prin 

PC, privind abordarea 

priorităților de politică 

specifice ale UE, inclusiv 

contribuția la elaborarea 

politicilor și a legislației  

Producerea de beneficii și 

impact prin misiuni de 

C&I 

Realizările misiunilor de 

C&I -  

Realizări ale misiunilor de 

C&I specifice 

Rezultatele misiunilor de 

C&I -  

Rezultate ale misiunilor de 

C&I specifice 

Țintele atinse ale misiunilor 

de C&I -  

Țintele atinse ale misiunilor 

de C&I specifice 

Consolidarea utilizării 

inovării de către societate 

Creare în comun -  

Numărul și ponderea 

proiectelor PC în cazul 

cărora cetățenii și 

utilizatorii finali din UE 

contribuie la crearea în 

comun a unui conținut de 

cercetare și inovare 

Implicare -  

Numărul și ponderea 

entităților beneficiare ale PC 

care au prevăzut mecanisme 

de implicare a cetățenilor și 

a utilizatorilor finali după 

încheierea proiectului din 

cadrul PC 

Utilizarea rezultatelor 

cercetării și inovării în 

societate 

Utilizarea și difuzarea 

rezultatelor științifice și a 

soluțiilor inovatoare create în 

comun în cadrul PC 

 

Indicatorii căilor de impact economic/în materie de inovare 

Se preconizează că programul va avea un impact economic/în materie de inovare prin 

influențarea creării și dezvoltării întreprinderilor, crearea de locuri de muncă directe și 

indirecte, precum și prin mobilizarea investițiilor pentru cercetare și inovare. Progresul către 

realizarea acestui impact va fi monitorizat prin indicatori indirecți definiți în funcție de 

următoarele trei căi de impact principale.  

Obținerea unui 

impact 

economic/în 

materie de inovare 

Pe termen scurt Pe termen mediu Pe termen mai lung 

Generarea creșterii 

economice bazate pe 

inovare  

Realizări inovatoare -  

Numărul de produse, 

procese sau metode 

inovatoare din cadrul PC 

(pe tip de inovare) și de 

cereri de acordare a unor 

drepturi de proprietate 

intelectuală (DPI) 

Inovații -  

Numărul de inovații 

rezultate din proiectele din 

cadrul PC (pe tip de 

inovare), inclusiv din DPI 

atribuite 

Creștere economică -  

Creare, creștere și cote de 

piață ale întreprinderilor care 

au dezvoltat inovații 

finanțate de PC 

Crearea de locuri de 

muncă mai multe și de 

Sprijin pentru ocuparea 

forței de muncă -  

Menținerea ocupării forței 

de muncă -  

Ocuparea totală a forței de 

muncă 
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mai bună calitate Numărul de locuri de 

muncă ENI create și 

numărul de locuri de 

muncă menținute în 

entitățile beneficiare pentru 

proiectul PC (pe tip de loc 

de muncă) 

creșterea numărului de 

locuri de muncă ENI din 

entitățile beneficiare în urma 

unui proiect PC (pe tip de 

loc de muncă) 

Numărul de locuri de muncă 

directe și indirecte create sau 

menținute datorită difuzării 

rezultatelor PC (pe tip de loc 

de muncă) 

Mobilizarea investițiilor 

în C&I 

Coinvestiții -  

Valoarea investițiilor 

publice și private 

mobilizate cu ajutorul 

investiției inițiale a PC 

Amplificare - 

Valoarea investițiilor 

publice și private mobilizate 

pentru valorificarea sau 

amplificarea rezultatelor PC 

Contribuția la „obiectivul de 

3 %” - progresul UE privind 

atingerea obiectivului de 3 % 

din PIB datorită PC 

 


