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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

Raport anual privind activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii 

Europene și de monitorizare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare 

(2014-2020) – Orizont 2020 în anul de raportare 2017 

1. CONTEXTUL RAPORTULUI ANUAL PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE CERCETARE ȘI 

DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 

Raportul anual privind activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene 

(UE) și privind diseminarea rezultatelor este întocmit în temeiul articolului 190 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolului 7 din Tratatul Euratom. Scopul 

raportului este de a oferi o imagine de ansamblu concisă și neexhaustivă asupra principalelor 

măsuri întreprinse în anul de raportare. 

În urma unei solicitări adresate Comisiei de către Consiliu la 30 mai 2017, în vederea 

optimizării strategiei sale de raportare, date detaliate privind monitorizarea în legătură cu 

programul Orizont 2020 sunt puse la dispoziția publicului în noul tablou de bord al 

programului Orizont 2020
1
.  

2. CONTEXTUL POLITIC GENERAL DIN 2017 

Deși, în 2017, s-a confruntat cu provocări politice considerabile, UE a realizat, de asemenea, 

progrese substanțiale în ceea ce privește cele 10 priorități ale Comisiei pe care președintele 

Juncker le-a stabilit la începutul mandatului său. Cercetarea și inovarea au continuat să joace 

un rol-cheie în punerea în aplicare a Agendei pentru locuri de muncă, creștere, echitate și 

schimbări democratice. 

Ritmul de creștere al economiei europene a continuat să se accelereze. Ocuparea forței de 

muncă și investițiile au revenit la nivelurile anterioare crizei financiare. Planul de investiții 

pentru Europa al Comisiei Europene, în valoare de 315 miliarde EUR, împreună cu Fondul 

european pentru investiții strategice (FEIS) au generat rezultate suplimentare. Până în 

decembrie 2017, se estima că FEIS va genera investiții în valoare de 256,1 miliarde EUR. 

Programul-cadru Orizont 2020 a contribuit la aceste evoluții pozitive. Fiecare euro investit în 

cadrul programului Orizont 2020 aduce o creștere estimată a PIB-ului cuprinsă între 6 și 8,5 

EUR (400-600 de miliarde EUR până în 2030)2. 

UE a înregistrat, de asemenea, progrese semnificative în ceea ce privește stabilirea unei piețe 

unice digitale conectate. Comisia a prezentat noi norme privind protejarea proprietății 

intelectuale, a diversității culturale și a datelor cu caracter personal, pentru a facilita 

combaterea propagandei teroriste și a radicalizării online. Comisia Europeană a contribuit la 

această prioritate politică alocând 3 miliarde EUR pentru anii 2016 și 2017 pentru activități 

legate de tehnologia informației și comunicațiilor la nivelul tuturor părților programului 

Orizont 2020. Peste 6 miliarde EUR sunt alocate pentru cercetare și inovare digitală în ultima 

etapă a programului (2018-2020), din care 1,7 miliarde EUR au fost alocate pentru aria de 

intervenție „Digitalizare”. 

Evenimentele geopolitice au menținut chestiunile legate de energie și de combaterea 

schimbărilor climatice în prim-planul agendei din 2017. Comisia Europeană a continuat 

punerea în aplicare a angajamentelor UE în domeniul energiei și al combaterii schimbărilor 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html. 
2 Evaluare intermediară a programului Orizont 2020, publicată la 29 mai 2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html
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climatice, ca urmare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice din 2015, precum și 

în legătură cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Al treilea Raport privind starea uniunii 

energetice, prezentat în noiembrie 2017, a demonstrat faptul că tranziția Europei către o 

societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon devine noua realitate. Aceste evoluții au fost 

reflectate în mod adecvat în Programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al programului 

Orizont 2020, care investește în mare parte în acțiuni climatice și în analize de sustenabilitate, 

de exemplu prin utilizarea unei sume suplimentare de 3,3 miliarde EUR în domeniul de interes 

„Un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilient la schimbările climatice”. 

3. CADRUL DE POLITICĂ  

Anul de raportare a fost marcat de demararea cu succes a ultimei etape a programului Orizont 

2020 (2018-2020), precum și de primele măsuri în direcția elaborării următorului Program-

cadru pentru cercetare și inovare, care va fi lansat în 2021.  

La 29 mai 2017, Comisia a publicat Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020, 

prevăzută la articolul 32 din regulamentul de instituire a programului Orizont 2020. 

Constatările evaluării intermediare au arătat că programul Orizont 2020 este un program foarte 

atractiv, care permite colaborări și parteneriate unice și care este în măsură să contribuie la 

crearea de locuri de muncă și la creșterea economică. Totuși, evaluarea face apel la 

maximizarea impactului printr-o abordare bazată pe misiuni și prin implicarea cetățenilor.  

Evaluarea intermediară a stat la baza raportului și a recomandărilor pentru viitor ale grupului 

independent la nivel înalt privind maximizarea impactului programelor de C&I ale UE, 

prezidat de Pascal Lamy (grupul la nivel înalt Lamy). Raportul grupului la nivel înalt, 

publicat la 3 iulie 2017, formulează o viziune pentru viitorul cercetării și inovării în UE și 

elaborează recomandări strategice privind maximizarea impactului investițiilor viitoare ale UE 

în acest domeniu. Raportul s-a bucurat de o atenție deosebită la niveluri politice înalte, dincolo 

de comunitatea de cercetare și inovare, dar și în afara Europei, și a devenit un punct de 

referință pentru discuțiile cu părțile interesate. Atât evaluarea intermediară, cât și raportul 

Lamy fac apel la „o evoluție, nu o revoluție”, care va stabili un nou nivel de ambiție pentru 

rolul de lider mondial al UE în domeniul științei și inovării.  

Elaborarea unor condiții-cadru adecvate pentru cercetare și inovare a fost determinată, în mare 

măsură, de Agenda celor 3 „D” a comisarului Moedas: inovarea deschisă, știința deschisă și 

deschiderea către lume. 

Inovarea deschisă 

Pentru a contribui la generarea și expansiunea mai multor inovații revoluționare creatoare de 

piețe și, astfel, la obținerea unui impact mai amplu prin programul Orizont 2020, Comisia 

Europeană a lansat prima etapă a Consiliului european pentru inovare (CEI) în cadrul 

programului de lucru pentru perioada 2018-2020. Prima etapă are un buget de 2,7 miliarde 

EUR și reunește mai multe scheme de sprijin pentru inovare: Instrumentul pentru IMM-uri, 

Calea rapidă spre inovare (CRI), Tehnologiile viitoare și emergente (FET Open) și premiile 

acordate în cadrul programului Orizont. Un grup independent de experți inovatori la nivel înalt 

a asistat Comisia Europeană, contribuind la elaborarea în comun a configurației unui Consiliu 

european pentru inovare complet și a formulat un set integral de recomandări în cadrul unui 

raport publicat la 24 ianuarie 2018, intitulat Europe is back: Accelerating breakthrough 

innovation (Europa revine: accelerarea inovării revoluționare)
3
.  

                                                            
3 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf
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Ca parte a Agendei privind inovarea deschisă, programul de lucru al Comisiei a fost verificat 

în vederea identificării inițiativelor legislative relevante pentru inovare, în conformitate cu 

principiul inovării. 

În 2017, Comisia a continuat punerea în aplicare a etapei-pilot a Acordurilor pentru inovare 

(AI), introduse în contextul Pachetului de măsuri privind economia circulară, primul AI privind 

„Epurarea durabilă a apelor uzate prin combinarea unei tehnologii bazate pe un sistem cu 

membrană anaerobă (anaerobic membrane technology – AnMBR) cu reutilizarea apei” și „De 

la e-mobilitate la reciclare: cercul virtuos al vehiculului electric - reutilizarea bateriilor 

automobilelor electrice pentru sistemele staționare de stocare a energiei” fiind adoptat la 21 

noiembrie 2017.  

Știința deschisă 

În 2017, Comisia Europeană a lansat diferite componente ale inițiativei Cloudul european 

pentru știința deschisă (EOSC), pentru valorifica revoluția datelor. Cloudul pentru știință va 

oferi științei europene, sectorului industrial și autorităților publice o infrastructură digitală de 

nivel mondial care pune nemijlocit la dispoziția tuturor oamenilor de știință și inginerilor din 

Uniunea Europeană capacități de calcul și de stocare a datelor de ultimă generație.  

Platforma politicii privind știința deschisă (OSPP) a prezentat primele sale rapoarte privind 

„Altmetria” în martie 2017 și raportul privind „Educația deschisă și competențele, recompense 

și stimulente” în iulie 2017. În luna septembrie 2017, Comisia a publicat un document de lucru 

al serviciilor sale privind Sustenabilitatea pe termen lung a infrastructurilor de cercetare ale 

Europei
4
, prin care solicita statelor membre să investească în continuare în aceste facilități 

esențiale pentru a permite oamenilor noștri de știință să extindă frontierele cunoașterii. 

Deschiderea către lume 

Pe parcursul anului 2017, cooperarea internațională a UE în domeniul cercetării și inovării a 

adus o contribuție semnificativă la prioritatea Comisiei privind „Europa ca actor mai 

puternic pe plan mondial” și a fost esențială pentru obținerea de rezultate în privința 

priorității de politică în domeniul cercetării și inovării, „Deschiderea către lume”. Au avut loc o 

serie de reuniuni ale comitetelor mixte de cooperare științifică și tehnologică și dialoguri de 

politică regionale, în vederea extinderii posibilităților de cooperare. De asemenea, activitățile 

au inclus consolidarea rolului UE în cadrul inițiativelor multilaterale globale și implicarea 

țărilor partenere internaționale în programele comune, o Conferință ministerială privind 

consolidarea cooperării euromediteraneene prin cercetare și inovare, contribuții la conferința 

„Oceanele noastre” din Malta, extinderea Alianței pentru cercetarea Oceanului Atlantic, 

prin „Declarația de la Belém”, la țările de la frontiera Atlanticului de Sud, îndeosebi Brazilia și 

Africa de Sud, precum și sprijin pentru „Misiunea Inovare”. Un alt eveniment a fost dialogul 

politic la nivel înalt între UE și UA. Totodată, UE a luat ultimele măsuri pentru participarea sa 

la PRIMA (parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană), o inițiativă 

în temeiul articolului 185 din TFUE, adoptată de Parlamentul European și Consiliul UE în iulie 

2017. Bugetul inițiativei este, în prezent, de 494 de milioane EUR (dintre care 274 de milioane 

EUR din partea statelor participante și 220 de milioane EUR din partea UE).  

Alte măsuri de politică  

Ca parte a semestrului european din 2017, Comisia a publicat, la 22 februarie 2017, rapoarte 

de țară cu un conținut substanțial și relevant referitor la cercetare și inovare. Un set de 

recomandări specifice fiecărei țări
5
, care vizează aspecte legate de cercetare și inovare, a fost 

adoptat în contextul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice. 

                                                            
4  https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/swd-infrastructures_323-2017.pdf 
5 https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_ro  

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/swd-infrastructures_323-2017.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_ro
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Grupul la nivel înalt al Mecanismului de consiliere științifică (SAM HLG) a pus mai multe 

publicații la dispoziția publicului în 2017. Un aviz științific privind „Securitatea cibernetică în piața 

unică digitală europeană” a fost publicat în martie 2017 și a făcut parte din baza documentară 

pentru comunicarea comună a CE și a Înaltului Reprezentant, din septembrie 2017, intitulată 

„Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE”, 

care a prezentat măsurile de consolidare în continuare a structurilor și capacităților UE în 

materie de securitate cibernetică. Nota explicativă privind „Noile tehnici în biotehnologia 

agricolă” a SAM HLG a fost publicată în aprilie 2017. Avizul științific al SAM HLG privind 

„Alimentele provenite din oceane” a fost publicat în noiembrie 2017. 

Consiliul european pentru cercetare (CEC) și-a sărbătorit, în 2017, cea de a 10-a aniversare. 

În cadrul acestei aniversări, au avut loc peste 160 de evenimente diferite la nivel mondial. 

Instituții de cercetare, universități, guverne naționale, muzee ale științei, delegații ale UE și alți 

actori au contribuit la marcarea acestui eveniment important.  

Acest an a marcat, de asemenea, cea de a 20-a aniversare a Acțiunilor Marie Skłodowska-

Curie (MSCA), care au susținut financiar peste 100 000 de cercetători și care, în 2017, au 

sprijinit mobilitatea, formarea profesională și dezvoltarea carierei a aproximativ 9 000 de 

cercetători de nivel înalt. Până la 14 candidați cu studii doctorale finanțați de MSCA au 

sprijinit detectarea semnificativă a undelor gravitaționale, demers pentru care au primit Premiul 

Nobel pentru fizică în 2017, iar trei laureați, care au fost anterior implicați ca oameni de știință 

responsabili de opt proiecte MSCA, au primit Premiul Nobel pentru chimie în 2017.  

În septembrie 2017, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate au emis o comunicare comună privind securitatea cibernetică pentru UE, 

vizând să optimizeze capacitatea UE de a face față amenințărilor cibernetice. Inițiativa 

Digitalizarea industriei europene și-a continuat cu succes activitățile.  

În 2007, Comisia s-a alăturat Forumului internațional pentru progresul inovării în materie de 

primă intervenție (International Forum to Advance First Responder Innovation)
6
, pentru a 

asigura coerența și complementaritatea cercetării UE privind securitatea în domeniul 

personalului de primă intervenție cu eforturile de la nivel mondial din acest domeniu, forum pe 

care Comisia îl prezidează în prezent. Forumul este format din 14 membri, printre care se 

numără o serie de state membre și parteneri internaționali. 

În octombrie 2017, Comisia a lansat, împreună cu membrii europeni ai Grupului 

interguvernamental pentru observarea Pământului (GEO)
7
, inițiativa EuroGEOSS

8
. 

EuroGEOSS reunește programul Copernicus și eforturile în materie de cercetare și inovare 

depuse în cadrul programului Orizont 2020 în domeniul observării Pământului, în vederea 

sprijinirii dezvoltării de servicii și produse în aval.  

În noiembrie 2017, Comisia a prezentat analiza sa din 2012 privind Strategia și planul de 

acțiune european în domeniul bioeconomiei , sub forma unui document de lucru al 

serviciilor sale. Au fost demarate activitățile de revizuire a strategiei și a planului său de 

acțiune, a căror adoptare este preconizată pentru 2018. 

Sunt derulate activități prospective pentru a sprijini în mod specific elaborarea de propuneri pentru 

programul-cadru și pentru programele sale de lucru bianuale. În 2017, activitățile prospective s-au 

axat pe sprijinirea activităților de reflecție în vederea elaborării Programului-cadru pentru 

cercetare și inovare (PC9). Etapele principale pentru acest an au inclus publicarea a trei 

rapoarte: Publicarea raportului grupului de experți privind previziunile strategice în politica UE 

                                                            
6 Decizia Comisiei C(2017)2564/F1. 
7 http://www.earthobservations.org/ 
8 http://ec.europa.eu/research/eurogeoss 
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și două rapoarte din cadrul proiectului BOHEMIA9 care vizează susținerea elaborării 

propunerilor Comisiei privind viitoarele politici ale UE în domeniul cercetării și inovării. 

De asemenea, în perspectiva programului-cadru de după 2020, a fost înființat un grup 

strategic la nivel înalt privind tehnologiile industriale10 care să examineze abordarea politică 

referitoare la tehnologiile generice esențiale. Raportul este planificat pentru aprilie 2018.  

4. PUNEREA ÎN APLICARE A PROGRAMULUI ORIZONT 2020 

4.1 Răspunsul la cererile de propuneri 

În septembrie 2017, Comisia a lansat noul Tabloul de bord al programului Orizont 2020, care 

oferă date de monitorizare privind proiectele și propunerile într-un mod interactiv, unele 

dintre acestea fiind prezentate succint în continuare.  

La sfârșitul anului 2017
11

, în cadrul programului Orizont 2020, au fost încheiate 457 de cereri 

de propuneri, cu 151 067 de propuneri eligibile înaintate, pentru care a fost solicitată o 

contribuție financiară totală din partea UE de 232 de miliarde EUR. Dintre acestea, 18 059 de 

propuneri au fost reținute pentru finanțare, aducând rata globală de succes a propunerilor 

complete eligibile în cursul primilor patru ani la 12 %. În total, până la sfârșitul lunii 

decembrie 2017, au fost semnate 16 514 acorduri de grant, cu o alocare bugetară de 29,8 

miliarde EUR din fondurile UE.  

În perioada 2014-2017, participanții din statele membre au primit 92 % din finanțare, restul 

fiind alocat participanților din țări asociate și țări terțe. Statele Unite, China, Canada, Australia 

și Africa de Sud au reprezentat peste 50 % din totalul participanților din țări terțe. 12,0 % din 

toate acordurile de grant includ unul sau mai mulți parteneri din țări terțe, iar participanții din 

țări terțe la proiectele Orizont 2020 investesc 44 de milioane EUR pe an.  

Universitățile rămân pe primul loc în materie de finanțare primită, în timp ce sectorul privat 

le-a depășit ușor în materie de participare. Cota participării sectorului privat la cererile de 

propuneri, de la demararea programului și până la sfârșitul anului de raportare, se ridică la 

34,4 %. IMM-urile reprezintă o cotă de 24,5 % din participările la Orizont 2020, cu o finanțare 

totală din partea UE în valoare de 4,9 miliarde EUR. 

4.2 Elemente-cheie ale programului Orizont 2020 

Lansarea programului de lucru pentru perioada 2018-2020 la 27 octombrie 2017 a dat startul 

ultimei etape a programului Orizont 2020, care a beneficiat în această perioadă de o finanțare 

totală, care o include pe cea a CEC, de peste 30 de miliarde EUR.  

Patru arii de intervenție depășesc frontierele tematice și reunesc contribuții din diferite părți 

ale programului pentru a atinge un obiectiv comun și a crea un impact durabil. Acestea au un 

buget total de peste 7 miliarde EUR: (i) construirea unui viitor cu emisii scăzute de carbon și 

rezistent la schimbările climatice, (ii) conectarea avantajelor din punct de vedere economic și al 

mediului - economia circulară, (iii) digitalizarea și transformarea industriei și serviciilor 

europene și (iv) consolidarea eficacității uniunii securității. Programul de lucru va contribui, de 

                                                            
9 https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/b2d78a84-3aae-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-ro;  

https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/d1ea6c83-e538-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-

ro/format-PDF/source-60761593) 
10 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3540&Lang=RO 
11 Aceste informații sunt legate de propunerile și proiectele Orizont 2020 care provin din cererile de propuneri din perioada 

2014-2017, conform situației la data de 9.2.2018. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/b2d78a84-3aae-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-ro
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/d1ea6c83-e538-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-60761593
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/d1ea6c83-e538-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-60761593
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3540&Lang=RO
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asemenea, la prioritatea politică privind abordarea provocărilor în materie de migrație, prin 

alocarea a peste 200 de milioane EUR pentru cercetarea legată de migrație în următorii trei ani 

(cereri de propuneri aferente provocărilor societale 2, 3, 5, 5, 6, 7). 

Instrumentul pentru IMM-uri  

În primii patru ani de funcționare a programului Orizont 2020, au fost depuse peste 50 000 de 

candidaturi în cadrul Instrumentului pentru IMM-uri, înregistrându-se o creștere de la an la an 

(15 395 în 2017). În primii patru ani, rata medie de succes a propunerilor complete din cadrul 

Instrumentului pentru IMM-uri a fost de 6,9 % (5,6 % în 2017). Până la sfârșitul anului 2017, 

un procent de 24,94 % (4,32 miliarde EUR) din totalul bugetelor combinate pentru obiectivul 

specific „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale” și prioritatea 

„Provocări societale” din cadrul programului Orizont 2020 (pe parcursul primilor patru ani de 

punere în aplicare) a fost alocat pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă că obiectivul bugetar de 

20 % stabilit de Consiliul UE și de Parlamentul European la începutul programului a fost 

depășit cu aproximativ 25 % sau 5 puncte procentuale. 

Intensificarea cooperării internaționale 

Sprijinul sporit pentru participarea internațională în cadrul proiectelor Orizont 2020 a fost 

asigurat prin lansarea programului de lucru pentru perioada 2018-2020, îndeosebi cu peste 30 

de inițiative emblematice de mare amploare și cu o sferă de aplicare extinsă, pe teme dedicate 

cooperării internaționale în domenii de interes reciproc, cuprinzând un buget total de peste 1 

miliard EUR. Sinergiile cu politicile externe ale UE au fost intensificate. De exemplu, în mai 

2017, sincrotronul SESAME a început să funcționeze în Iordania, UE aducând contribuții 

majore la construcția sa.  

Comisia s-a menținut proactivă în ceea ce privește asigurarea unor condiții-cadru adecvate 

pentru cooperarea internațională în materie de cercetare și inovare. Aceasta a continuat să 

extindă domeniul de aplicare al mecanismelor de cofinanțare Orizont 2020, de exemplu în 

cadrul dialogului de cooperare în domeniul inovării dintre UE și China din 2017 s-a convenit 

să se reînnoiască mecanismul chinez pentru perioada 2018-2020. Pe lângă activitățile derulate 

în cadrul MSCA, care reprezintă jumătate din toate participările țărilor terțe la programul 

Orizont 2020, acordurile de punere în aplicare ale CEC au fost semnate cu organisme de 

finanțare din zece țări din întreaga lume. Anul 2017 a fost, de asemenea, martorul lansării 

primelor noduri ale unei rețele europene de centre de cercetare și inovare cu centre din 

SUA, China și Brazilia. De exemplu, s-a cooperat cu India în ceea ce privește provocările în 

domeniul apei și cu țări africane cu privire la securitatea alimentară și la energiile din surse 

regenerabile. 

Extinderea participării 

În paralel cu mecanismul de sprijin al politicilor și cu marca de excelență, 11 proiecte au primit 

finanțare în cadrul celei de-a doua faze a instrumentului de formare de echipe comune de 

cercetare pentru a crea centre de excelență care să contribuie la creșterea performanței în 

materie de cercetare și la creșterea investițiilor în țări cotate mai slab în topul excelenței în 

materie de cercetare. Proiectele au primit între 10 și 15 milioane EUR fiecare, suma totală 

ajungând la aproximativ 155 de milioane EUR. În 2017, a fost de asemenea lansată prima fază 

a formării de echipe comune de cercetare, cu o contribuție financiară a UE de aproape 14 

milioane EUR, care a condus la finanțarea a 30 de proiecte. S-a continuat sprijinirea COST 

(Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei). O acțiune-pilot în cadrul 

programului de lucru pentru perioada 2018-2020 va finanța peste 100 de cercetători de orice 

naționalitate care doresc să beneficieze de o bursă inspirată de MSCA într-o țară care 

beneficiază de extinderea participării. 
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În 2017, marca excelenței a fost utilizată în 19 scheme naționale din 11 țări [CY (4), CZ (2), ES 

(1), HU (1), SI (2), SE (2), NO (1), PL (2), EL (1), UK (1) și, în curând, SK (2)] și în 10 

scheme regionale din 4 țări [IT (6), ES (3), FR (1), CZ (1)].    

Științele sociale și umaniste  

În 2017, științele sociale și umaniste au continuat să fie integrate în activitățile programului 

Orizont 2020. 114 teme din pilonii „Poziția de lider în sectorul industrial” și „Provocări 

societale” au necesitat în mod explicit contribuții din partea științelor sociale și umaniste. 

Provocarea societală 6 „Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive” (PS6) a rămas 

centrul pentru cercetarea și inovarea socioeconomică și culturală bazată pe provocări, în 

domenii precum inegalitățile, creșterea economică și incluziunea, precum și relațiile 

internaționale. Întrucât criza refugiaților este încă în desfășurare, o agendă pentru cercetare cu 

privire la migrație a oferit o bază documentară solidă în sprijinul politicilor privind migrația și 

al soluțiilor inovatoare pentru integrarea migranților. 

Genul  

Egalitatea de gen a fost evaluată în mod specific în cadrul Raportului grupului de experți 

privind evaluarea intermediară a programului Orizont 2020
12

. Tendințele pozitive ale 

participării femeilor la programul Orizont 2020 au continuat și au fost atinse o serie de 

obiective: pe parcursul primilor trei ani ai programului Orizont 2020, cota de contracte semnate 

cu experți femei care au făcut parte din comisiile de evaluare a fost de 41 %, iar 55,2 % dintre 

membrii grupurilor consultative au fost femei. A fost elaborat un infografic
13

 pentru a prezenta 

principalele tendințe și acțiuni puse în aplicare în scopul realizării egalității de gen în cadrul 

programului Orizont 2020. 

Acțiuni climatice și dezvoltare durabilă 

Regulamentul de instituire a programului Orizont 2020 stabilește ținte de cheltuieli de 35 % 

pentru acțiunile climatice și de 60 % pentru dezvoltarea durabilă, care trebuie atinse pe 

întreaga durată a programului. Monitorizarea cheltuielilor din programul Orizont 2020 arată că, 

până în 2017, obiectivul privind dezvoltarea durabilă era pe cale să fie atins, în timp ce 

obiectivul privind acțiunile climatice nu fusese încă îndeplinit. Cheltuielile monitorizate până 

în 2017 se apropie de 30 % pentru acțiunile climatice și de 69 % pentru dezvoltarea durabilă 

(în 2017 față de 65 % în evaluarea intermediară a programului Orizont 2020). Întreaga Comisie 

depune în prezent eforturi suplimentare pentru a asigura atingerea obiectivului privind 

integrarea acțiunilor climatice până la sfârșitul programului Orizont 2020.  

 

 

Sinergii cu alte programe 

În iulie 2017, a fost adoptată comunicarea intitulată „Consolidarea capacităților de inovare în 

regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”, care 

subliniază importanța sinergiilor și a complementarităților între politicile și instrumentele 

UE ca element primordial pentru valorificarea la maximum a potențialului de creștere al 

regiunilor și al statelor membre ale UE. Există cadre generale de planificare a cercetării și 

inovării, precum și a dezvoltării regionale care includ măsuri în amonte și în aval în raport cu 

programul Orizont 2020 și facilitează cooperarea transnațională în legătură cu prioritățile de 

                                                            
12https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/interim_evaluation_gender_long_final.pdf#view=fit&pagemode

=none  
13 https://ec.europa.eu/research/swafs/images/infographics/gender_gap_ri_2017-w920.jpg  
 

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/interim_evaluation_gender_long_final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/interim_evaluation_gender_long_final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/swafs/images/infographics/gender_gap_ri_2017-w920.jpg
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specializare inteligentă conexe. S3 sunt esențiale pentru sinergii. Există, de asemenea, un 

instrument denumit „radar de inovare”, menit să atragă investitorii14. 

Punerea în aplicare a mărcii de excelență a progresat satisfăcător în 2017, fiind instituite un 

număr tot mai mare de scheme regionale/naționale de sprijin financiar pentru propunerile 

legate de „marca de excelență” din cadrul Instrumentului pentru IMM-uri, inclusiv prin 

fondurile ESI. Pe parcursul anului, marca de excelență a fost extinsă pentru a acoperi acțiunile 

de formare de echipe comune de cercetare din cadrul componentei Orizont 2020 destinate 

țărilor care beneficiază de extinderea cooperării și al Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, iar 

lucrările pregătitoare pentru extinderea acesteia la propunerile CEC privind validarea 

conceptului (Proof of Concept) au progresat. În ianuarie 2017, Comisia Europeană a publicat o 

notă explicativă privind aplicarea normelor privind ajutoarele de stat pentru a explica în 

termeni simpli cum se concepe o schemă de sprijin public într-un mod care să permită 

finanțarea propunerilor legate de „marca de excelență” la cea mai ridicată intensitate de 

finanțare posibilă. Câteva luni mai târziu, în iunie, proiectele legate de „marca de excelență” au 

fost scutite de cerința de notificare. De asemenea, în cadrul mecanismului de sprijin al 

politicilor din cadrul programului Orizont 2020, a fost demarată o nouă activitate majoră axată 

pe sinergii: exercițiul de învățare reciprocă privind extinderea participării și asigurarea 

sinergiilor între programele de cercetare și inovare ale UE și politica sa de coeziune. 

5. EURATOM 

Conform declarației de program a programului Euratom, au fost înregistrate progrese în ceea ce 

privește obiectivele specifice ale programului. Îndeosebi, în anul 2017, au fost semnate 23 de 

proiecte noi în domeniul securității nucleare (cercetare comună și/sau acțiuni coordonate) care 

ar putea conduce la o îmbunătățire demonstrabilă a practicii în domeniul securității nucleare în 

Europa. În plus, 10 proiecte noi au fost semnate în 2017, contribuind la dezvoltarea unor soluții 

sigure pe termen lung pentru gestionarea deșeurilor nucleare finale. A fost adoptat programul 

de lucru al Euratom pentru 2018 , acțiunile propuse abordând provocări din domeniul 

cercetării care sunt importante pentru securitatea nucleară, gestionarea deșeurilor și protecția 

radiologică. În plus, programul de lucru al Euratom pentru 2018 pune accentul pe cercetarea 

referitoare la dezafectarea instalațiilor nucleare, precum și pe promovarea formării etc.15161718. 

Întrucât Tratatul Euratom permite numai un program de cercetare cu durata de 5 ani, Comisia 

a adoptat o propunere de Regulament al Consiliului de instituire a Programului pentru cercetare 

și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice 2019-2020. Această propunere are 

aceleași obiective și aceeași listă de activități ca și actualul program Euratom 2014-2018. 

Propunerea de extindere a programului Euratom a fost însoțită de un raport din partea 

Comisiei către Consiliu și Parlament privind evaluarea intermediară a Programului pentru 

cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice 2014-2018. Documentele de 

lucru ale serviciilor Comisiei care îl însoțesc oferă o evaluare detaliată a acțiunilor directe și 

indirecte ale programului. 

                                                            
14

A se vedea, în special, compilația de bune practici și exemple de sinergii: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-

excellence și https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar  
15 COM 2017 (698) final, Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind Programul pentru cercetare și formare al 

Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020). 
16

COM(2017) 697 final, Raport al Comisiei - Evaluare intermediară a Programului pentru cercetare și formare al Comunității 

Europene a Energiei Atomice 2014-2018. 
17 SWD(2017) 426 final, Evaluare intermediară a acțiunilor directe ale Programului pentru cercetare și formare al Comunității 

Europene a Energiei Atomice 2014-2018. 
18 SWD(2017) 427 final, Evaluare intermediară a acțiunilor indirecte ale Programului pentru cercetare și formare al 

Comunității Europene a Energiei Atomice 2014-2018. 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar
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6. CENTRUL COMUN DE CERCETARE (JRC)  

Pe lângă faptul că face parte din programul EURATOM, JRC a continuat în 2017 să ofere 

sprijin științific principalelor inițiative de politică, precum piața unică digitală, uniunea 

energetică, economia circulară, impozitarea, agricultura, pilonul social, migrația și securitatea. 

De asemenea, JRC a răspuns la chestiunile emergente, precum produsele alimentare cu dublu 

standard de calitate.  

JRC a înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Strategiei 2030 adoptate în 

2016. În 2017, JRC și-a consolidat în continuare capacitatea de gestionare a cunoștințelor 

pentru procesul decizional, prin lansarea unui Centru de cunoaștere pentru bioeconomie și a 

unui Centru de competență privind modelizarea. În total, patru centre de cunoaștere și patru 

centre de competență reunesc experți, competențe, instrumente, abilități, date și cunoștințe din 

întreaga Comisie.  

În plus, JRC a contribuit la o mai bună reglementare, oferind Comisiei metodologii pentru 

cuantificare și pentru planificarea datelor. De asemenea, JRC și-a consolidat sprijinul acordat 

semestrului european, prin intermediul unor platforme de utilizare în comun a cunoștințelor și 

al modelizării fiscale pentru fiecare țară. Împreună cu alte direcții generale ale Comisiei, JRC a 

elaborat un cadru conceptual privind reziliența, care poate fi utilizat în procesul decizional al 

UE. O colaborare strânsă cu Mecanismul de consiliere științifică (SAM) al Comisiei a 

continuat pe tot parcursul anului 2017. JRC a sprijinit inovarea regională prin extinderea 

domeniului de aplicare tematic al inițiativei „Calea către excelență” și prin adăugarea de noi 

instrumente la „Platforma de specializare inteligentă”. 

În 2017, JRC a lansat o cerere de exprimare a interesului, oferind acces liber la mai multe 

dintre infrastructurile sale de cercetare de nivel mondial. Alte inițiative noi în 2017 includ 

înființarea unui Centru pentru studii avansate. JRC a încheiat, de asemenea, acorduri cu 

omologii săi europeni din Estonia, Slovenia, Franța, Danemarca, Polonia, Finlanda, precum și 

cu entități regionale și parteneri internaționali. Relațiile cu țările africane au fost puse în prim-

plan, odată cu publicarea unui raport intitulat „Știința pentru parteneriatul UA-UE: 

consolidarea cunoștințelor pentru o dezvoltare durabilă”, elaborat în contextul Summit-ului 

UA-UE din 2017. O gamă largă de evenimente desfășurate în întreaga Europă au contribuit la 

stabilirea unor legături mai strânse între cetățeni, comunitatea științifică și factorii de decizie de 

la nivelul UE. Astfel de evenimente includ „Știința întâlnește parlamentele” și „Știința 

întâlnește regiunile”, organizate împreună cu comitetului pentru Evaluarea opțiunilor științifice 

și tehnologice (STOA) din cadrul PE și, respectiv, cu Comitetul Regiunilor.  

7. EIT 

În 2017, EIT a continuat să își pună în aplicare Agenda strategică de inovare (ASI). Aceasta 

rămâne singurul instrument al UE care integrează pe deplin educația, cercetarea și 

întreprinderile în comunitățile sale de cunoaștere și inovare (CCI), în vederea abordării 

provocărilor legate de schimbările climatice, mediul digital, sănătate, energie, alimente și 

materii prime. Atât evaluarea la jumătatea perioadei a EIT, cât și studiul de impact al EIT au 

confirmat faptul că modelul unic de inovare al EIT produce rezultate și are un impact, după 

cum o demonstrează cei 18 antreprenori din comunitatea EIT care figurează pe lista „Europe 

30 under 30”  publicată de Forbes în 2017. Printre rezultate se numără inovații disruptive, de la 

avioane electrice cu zero emisii de dioxid carbon, la soluții revoluționare de stocare a energiei, 

bazate pe grafen.  Valoarea totală a granturilor acordate s-a ridicat la 320 de milioane EUR. 

Schema de extindere a EIT, intitulată Schema de inovare regională a EIT, sprijină, în prezent, 

activități în 18 țări. EIT a gestionat înființarea EIT Food, asigurând evoluția sa către o CCI 

stabilă ce desfășoară activități la nivelul întregului lanț alimentar în 5 centre de colocație nou 

deschise în Europa.  
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8. DISEMINARE, EXPLOATARE ȘI COMUNICARE  

Au fost puse în aplicare două contracte-cadru menite să sprijine consorțiile de proiect în 

activitățile lor de diseminare și exploatare: „Common Exploitation Booster”, care, pe parcursul 

anului 2017, a furnizat sprijin specific pentru 195 de proiecte, și „Common Dissemination 

Booster”, care va sprijini 272 de proiecte, au fost lansate în al 3-lea trimestru al anului 2017. 

Serviciile Comisiei au pus în aplicare măsuri suplimentare pentru a permite urmărirea 

rezultatelor cercetării după finalizarea proiectelor, astfel încât să se obțină o perspectivă mai 

cuprinzătoare.  

Pentru părțile interesate externe, CORDIS, principalul depozit și portal public al Comisiei 

Europene menit să disemineze informații privind toate proiectele de cercetare finanțate de UE, 

a fost sprijinit cu 5 milioane EUR. CORDIS a continuat să fie principalul instrument care 

facilitează accesul utilizatorilor la datele și rezultatele proiectelor, printr-o vizibilitate mai 

rapidă și mai amplă a rezultatelor proiectelor și prin funcții de căutate optimizate.  

Din 2017, noul Tablou de bord al programului Orizont 2020 facilitează utilizarea unei game 

largi de date privind proiectele și propunerile din cadrul programului Orizont 2020, pentru a 

demonstra impactul programului și pentru a sprijini procesul de elaborare a politicilor bazat pe 

dovezi. Acesta vine în completarea mecanismelor de raportare existente, oferind un punct de 

acces unic online, unificat, transparent și ușor de utilizat, la datele privind punerea în aplicare și 

rezultatele programului Orizont 2020, atât pentru utilizatorii externi, cât și pentru cei interni.  

Începând cu 2017, accesul liber a devenit regula implicită în programele de lucru, existând 

posibilitatea de a opta pentru derogarea de la aceasta în anumite condiții. Pe baza acordurilor 

de grant semnate în 2017, până la sfârșitul anului 2017, aproximativ 63 % dintre publicații au 

permis accesul liber. În ceea ce privește toate proiectele din cadrul programului Orizont 2020, 

până la sfârșitul anului 2017, 74,85 % dintre publicații au permis accesul liber.   

9. Perspective   

Anul 2018 va fi marcat de lucrările pregătitoare pentru următorul program-cadru pentru 

cercetare și inovare (PC9), care va demara în 2021. Rezultatele evaluării intermediare a 

programului Orizont 2020, recomandările din raportul grupului la nivel înalt, rezultatele 

exercițiilor prospective în curs și justificarea economică a finanțării publice a cercetării și 

inovării și impactul acesteia, precum și evaluarea impactului în sine, vor constitui pietrele de 

temelie ale programului-cadru următor. În ultimii trei ani ai programului Orizont 2020, se vor 

testa deja unele dintre soluțiile concepute în vederea valorificării lecțiilor învățate. Va exista o 

nouă abordare a temelor legate de creșterea albastră. 

Nevoia de a menține un discurs pozitiv privind știința și inovarea va reprezenta o provocare la 

nivelul politicii, care va fi abordată într-un mod mai aprofundat pe parcursul anului 2018. 

va fi elaborată o abordare bazată pe misiuni, în vederea creării unui impact puternic și 

măsurabil, cu un potențial transformator pentru știință, tehnologie, industrie și societate. 

Comisia va colabora activ cu părțile interesate pe parcursul anului 2018 pentru a dezvolta în 

continuare acest concept și alte concepte-cheie pentru noul program.  
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