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1. INTRODUCERE 

Statisticile oficiale în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării din Uniunea Europeană 

sunt bazate, în mare măsură, pe Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 22 iulie 2003 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în 

domeniul științei și al tehnologiei
1
. 

În temeiul articolului 5 din Decizia nr. 1608/2003/CE (denumită în continuare „decizia”), 

Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, din trei în trei ani, un raport de evaluare 

a punerii în aplicare a deciziei. Acesta este cel de-al patrulea raport
2
 prezentat de Comisie 

Parlamentului European și Consiliului în temeiul articolului 5. Raportul evaluează punerea în 

aplicare a acțiunilor individuale în domeniul statisticii enumerate la articolul 2 din decizie. 

Aceste acțiuni urmăresc instituirea unui sistem de informații statistice în domeniul științei, al 

tehnologiei și al inovării cu scopul de a susține și a monitoriza politicile UE. Raportul 

vizează, în principal, evoluțiile înregistrate de la raportul anterior din 2014. 

Comisia pune în aplicare decizia prin măsuri de reglementare și prin colectări benevole de 

date în statele membre, precum și prin producția statistică proprie a Eurostat. 

În 2012, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012
3
. 

Regulamentul de punere în aplicare stabilește normele de punere în aplicare a deciziei și 

vizează în special:  

 statisticile în domeniul cercetării și dezvoltării („C&D”);  

 statisticile privind cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru 

cercetare și dezvoltare (CCBSCD); 

 statisticile în domeniul inovării; 

 alte aspecte relevante, inclusiv statisticile privind resursele umane din domeniul 

științei și al tehnologiei; statisticile privind brevetele; statisticile privind sectoarele 

industriale cu tehnologie de vârf; și statisticile privind serviciile bazate pe extragerea 

de cunoștințe din date. 

Prin specificarea atât a unităților statistice solicitate, cât și a standardelor de raportare 

uniformă, regulamentul de punere în aplicare reprezintă, de asemenea, un progres în sensul 

armonizării statisticilor în domeniul C&D și al inovării și al consolidării legăturii dintre 

statisticile la care se face referire anterior și statisticile europene privind întreprinderile. 

Statisticile colectate au devenit date de referință citate la scară largă în monitorizarea 

politicilor UE. 

Decizia și regulamentul de punere în aplicare au îmbunătățit statisticile în domeniul 

cercetării, dezvoltării și al inovării, care vor fi foarte utile în contextul punerii în aplicare a 

celor trei acțiuni ale UE prezentate în continuare. 

                                                 
1
 Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 privind 

producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (JO L 230, 

16.9.2003, p. 1). 
2
  Rapoartele anterioare au fost COM(2007) 801, adoptat la 14 decembrie 2007; COM(2011) 184 adoptat 

la 11 aprilie 2011; și COM(2014) 211 adoptat la 7 aprilie 2014. 
3
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a 

normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (JO L 299, 

27.10.2012, p. 18). 



 

 

 În iunie 2010, Consiliul European a adoptat Strategia Europa 2020 pentru ocuparea forței 

de muncă și pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii
4
. Unul dintre 

cele cinci obiective globale ale UE în cadrul acestei strategii îl constituie îmbunătățirea 

condițiilor în domeniul inovării, al cercetării și al dezvoltării, cu scopul de a crește până 

în 2020 proporția investițiilor combinate publice și private în C&D până la 3 % din PIB. 

 În comunicarea sa din 6 octombrie 2010
5
 privind inițiativa emblematică „O Uniune a 

inovării”, Comisia a propus crearea unor indicatori suplimentari care să măsoare 

intensitatea C&D și a întreprinderilor inovatoare și performante. De asemenea, a fost 

propusă crearea unui tablou de bord anual al Uniunii privind inovarea
6
 pentru 

monitorizarea progresului global în ceea ce privește performanța inovării. În 2017, tabloul 

de bord european privind inovarea a fost îmbunătățit, utilizând informațiile din „Ancheta 

comunitară privind inovarea”
7
 (CIS) a UE. 

 Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027, 

adoptată la 2 mai 2018
8
, evidențiază faptul că cercetarea și inovarea vor rămâne o 

prioritate pentru elaborarea politicilor UE în următorii ani. 

Prezentul raport ține seama de punerea în aplicare a sistemului de informații statistice în 

domeniul științei, al tehnologiei și al inovării (STI). Capitolul 2 al raportului se concentrează 

asupra celor mai importante progrese realizate în punerea în aplicare a măsurilor. Capitolul 3 

abordează calitatea datelor, iar capitolul 4 analizează costurile și sarcina statistică. Capitolul 5 

propune o perspectivă asupra evoluțiilor viitoare. 

 

2. CELE MAI IMPORTANTE PROGRESE ÎNREGISTRATE DUPĂ 

APRILIE 2014 

Cele mai importante progrese înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor 

după aprilie 2014, în conformitate cu articolul 2 din decizie, sunt enumerate în continuare. 

 Statisticile europene privind cercetarea și dezvoltarea și CCBSCD sunt conforme cu 

orientările cuprinse în Manualul Frascati al OCDE - Orientări privind colectarea și 

raportarea în domeniul cercetării și dezvoltării experimentale, deoarece acest lucru 

permite comparații la nivel internațional, dincolo de granițele UE. În 2015, OCDE a 

lansat o nouă versiune a Manualului Frascati (FM2015). Ulterior, Eurostat, în strânsă 

colaborare cu statele membre, și-a adaptat colecțiile de date privind statisticile de 

cercetare și dezvoltare și CCBSCD pentru a asigura o aliniere continuă cu orientările 

prevăzute în FM2015. 

 După lansarea FM2015, Eurostat a elaborat orientări metodologice în ceea ce privește 

aspectele în raport cu care FM2015 lasă libertatea de a alege între diferite opțiuni sau lasă 

loc de interpretare. Aceste orientări metodologice vor spori și mai mult comparabilitatea 

statisticilor privind C&D și CCBSCD la nivelul statelor membre ale UE. Zece teme au 

fost identificate în orientările metodologice:  

                                                 
4
 Concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010. 

5
 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor – Inițiativa emblematică a Strategiei Europa 2020 O Uniune a inovării, 

COM(2010) 546. 
6
  Redenumit „tabloul de bord european privind inovarea” in 2016. 

7
  O anchetă transmisă întreprinderilor din întreaga Europă la fiecare doi ani în vederea evaluării 

capacității de inovare a acestora și pentru a obține informații cu privire la mediile de afaceri favorabile 

inovării. 
8
  COM(2018) 322 final/2. 



 

 

1. sectoarele cercetării și dezvoltării;  

2. practici CCBSCD și de producție de date;  

3. descrierea și tratamentul aplicat fondurilor universitare generale (GUF);  

4. producția datelor statistice privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare în 

învățământul superior (HERD); 

5. doctoranzi și masteranzi cercetători;  

6. costuri externe pentru cercetare și dezvoltare;  

7. aspecte legate de personalul în domeniul cercetării și dezvoltării;  

8. coerența între personalul în domeniul cercetării și dezvoltării și indicatorii de 

cheltuieli;  

9. distribuirea surselor de fonduri pentru cercetare și dezvoltare;  

10. Domeniile de produse pentru cercetare și dezvoltare și CAEN (sectorul 

întreprinderilor). 

 Eurostat a îmbunătățit, din punct de vedere tehnic, transmiterea datelor în domeniul C&D 

și CCBSCD începând cu 2014. Datele erau transmise prin intermediul fișierelor extinse 

Excel, însă acum sunt transmise în conformitate cu formatul SDMX (schimbul de date și 

metadate statistice). Acest lucru a dus la îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește 

transmiterea datelor, ceea ce va scurta timpul necesar pentru validarea datelor de către 

Eurostat. De asemenea, are potențialul de a îmbunătăți oportunitatea transmiterii datelor 

în viitor. 

 Statisticile europene în domeniul inovării sunt aliniate cu „Manualul Oslo - Orientări 

privind colectarea și interpretarea datelor în domeniul inovării”. Manualul Oslo este un 

document publicat în comun de OCDE și Eurostat. Din 2015, OCDE, Comisia Europeană 

și statele membre ale acestora au lucrat împreună la o versiune actualizată a Manualului 

Oslo. A patra ediție a Manualului Oslo (OM4) va clarifica în continuare conceptele 

utilizate în statisticile în domeniul inovării și va aborda noi teme legate de inovarea în 

întreprinderi. 

 Pentru a profita la maximum de cea de-a patra ediție a Manualului Oslo, Eurostat, în 

strânsă colaborare cu statele membre ale UE, a schimbat în mare măsură CIS în perioada 

2016-2018. CIS prezintă acum rapoarte îmbunătățite cu privire la activitățile și 

capacitățile de inovare, fluxurile de cunoștințe, factorii motori și facilitatorii externi, 

precum și în ceea ce privește producția în domeniul inovării. Aceste schimbări vor spori 

calitatea și relevanța politică a rezultatelor. În plus, Eurostat a reproiectat CIS pentru a 

oferi mai multe informații referitoare la toate întreprinderile, și anume atât în ceea ce 

privește întreprinderile care au desfășurat activități inovatoare, cât și întreprinderile care 

nu au desfășurat activități inovatoare. Acest lucru va facilita înțelegerea de către factorii 

de decizie politică a ceea ce deosebește inovatorii puternici de cei slabi sau non-inovatori, 

precum și elaborarea politicilor adecvate. 

 O mai bună integrare în cadrul diferitelor sisteme de producție statistică va îmbunătăți 

calitatea datelor și eficiența producției de date. CIS a fost revizuită pentru ca definițiile 

sale să fie în deplină conformitate cu definițiile generale utilizate în statisticile referitoare 

la întreprinderi (de exemplu, în Registrul statistic al întreprinderilor și în Ancheta 

structurală în întreprinderi). Aceasta sporește coerența rezultatelor și reduce povara 

asupra respondenților prin reutilizarea informațiilor deja disponibile din alte surse. 



 

 

 Datele CIS la nivel de întreprindere individuală („microdate”) pot fi acum accesate mai 

rapid prin intermediul Centrului SAFE al Eurostat și prin fișiere parțial anonime pentru 

cercetători externi. 

 În ceea ce privește statisticile europene în materie de „resurse umane pentru știință și 

tehnologie” și „statisticile pe tema științei și tehnologiei dezagregate pe sexe”, Eurostat a 

revizuit procesul de producție statistică pentru a asigura respectarea deplină a datelor 

furnizate în cadrul Anchetei UE asupra forței de muncă. 

 În afara domeniilor menționate mai sus, decizia impune elaborarea unor noi variabile 

statistice privind „statisticile privind brevetele” și „statisticile privind tehnologia de vârf”. 

Dezvoltarea metodologică și producția de date în materie de „statistici privind tehnologia 

de vârf” continuă. În ceea ce privește „brevetele și drepturile de proprietate intelectuală 

(DPI)”, Eurostat și-a consolidat activitatea de dezvoltare în ultimii ani, în prezent având 

ca scop asigurarea utilizării conceptelor în mod consecvent în cadrul raportării statistice la 

nivelul UE. 

 



 

 

3. CALITATEA DATELOR 

Statisticile trebuie să fie solide și adecvate scopului în care sunt folosite. Colecțiile de date în 

domeniul C&D și al inovării fac obiectul revizuirii sistematice a calității, implicând 

colectarea rapoartelor de calitate și monitorizarea regulată a conformității. 

Codul de bune practici al statisticilor europene
9
 stabilește standardul de dezvoltare, elaborare 

și difuzare a statisticilor europene. Acesta conține 16 principii de bază, dintre care unele se 

referă la condițiile instituționale generale (independența profesională sau adecvarea 

resurselor) impuse autorităților și organizațiilor din statele membre responsabile de statistici. 

Aceste principii consolidează calitatea generală a statisticilor europene. Codul de bune 

practici vizează mai multe principii în materie de calitate care se referă direct la anchetele în 

domeniul științei, al tehnologiei și al inovării (printre altele, acuratețea, coerența și 

comparabilitatea), iar aceste principii sunt monitorizate prin rapoarte periodice de calitate. 

Îndeplinirea de către statele membre a cerințelor obligatorii în materie de furnizare de date a 

fost foarte satisfăcătoare în ansamblu. Totuși, în cazuri izolate rămân unele probleme de 

conformitate legate în principal de furnizarea cu întârziere a datelor. Eurostat primește 

rapoarte naționale anuale de calitate în ceea ce privește statisticile C&D și CCBSCD 

începând din 2007. De asemenea, colectează rapoarte naționale de calitate pentru fiecare 

rundă a CIS începând din 2004 (CSI este lansată la fiecare doi ani). Eurostat lansează o 

sinteză a rapoartelor de calitate din cadrul CIS online, împreună cu datele din rapoarte. În 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2012, rapoartele de calitate fac parte din datele 

obligatorii care trebuie furnizate începând din 2013. O consultare între producătorii și 

utilizatorii de date în 2017 a confirmat faptul că datele cele mai relevante pentru elaborarea 

politicilor la nivel național și la nivelul UE sunt reglementate de regulamentul în cauză. 

Exhaustivitatea datelor pentru variabilele sau categoriile opționale
10

 nu este întotdeauna dată. 

Statele membre citează costul și caracteristicile sistemelor naționale de producție a datelor ca 

fiind motivele pentru care nu se furnizează date pentru variabilele sau categoriile opționale. 

Eurostat continuă să încurajeze statele membre să furnizeze date privind variabilele și 

categoriile opționale. În anumite domenii, gradul de exhaustivitate a crescut din 2014. 

Deoarece efortul de îmbunătățire a caracterului exhaustiv al variabilelor și categoriilor 

opționale este un proces de lungă durată, Comisia își va continua politica de a oferi orientări 

și sprijin pentru a spori gradul de exhaustivitate. 

În ceea ce privește statisticile privind cercetarea și dezvoltarea, Eurostat și statele membre 

continuă să acționeze pentru a se asigura că datele sunt colectate pentru toate organizațiile 

implicate în C&D, indiferent de mărimea lor sau de sectorul economic în care acționează. În 

plus, în cazul în care statele membre furnizează estimări, Eurostat evaluează periodic calitatea 

acestora. 

 

4. COSTURILE ȘI SARCINA ADMINISTRATIVĂ 

                                                 

9
 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf. Codul de bune 

practici al statisticilor europene a fost aprobat de Comitetul pentru programele statistice la 

24 februarie 2005. Acesta a fost revizuit de Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) la 

28 septembrie 2011 și, din nou, la 16 noiembrie 2017. 

10
  Variabilele sau categoriile particulare de variabile, care fac parte din colecțiile de date europene în 

domeniul C&D și CIS, dar care nu sunt reglementate de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 995/2012. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf


 

 

Eurostat a depus în mai multe rânduri eforturi în trecut pentru a culege date privind costul și 

sarcina presupuse de colectarea de date privind domeniul științei, al tehnologiei și al inovării. 

Eurostat a solicitat includerea de cifre exacte în rapoartele de calitate, însă obținerea unor 

date consecvente, care să permită compararea sau evaluarea costurilor globale, s-a dovedit 

dificilă. Multe state membre au afirmat că nu este posibil să se separe costul compilării 

statisticilor europene privind C&D și inovarea nici de costul altor statistici europene privind 

întreprinderile, nici de costul unor activități similare care deservesc în principal nevoile de 

informare la nivel național. În cazurile în care există date disponibile, metodologiile de 

raportare variază de la un stat membru la altul, precum și de la o instituție la alta în cadrul 

aceluiași stat membru. Aceste variații nu permit realizarea de comparații relevante sau 

publicarea de estimări individuale ale costurilor. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, autoritățile naționale în materie de statistică au raportat, cu 

diferite ocazii, lipsa resurselor, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea acestora 

de a îndeplini cerințele existente sau noi în materie de date la nivel european. Prin urmare, 

stabilirea priorităților este mai importantă ca niciodată, atât pentru operațiunile statistice 

prezente, cât și pentru cele planificate. 

În ciuda lipsei de informații viabile privind costul producției de date statistice la nivelul 

statelor membre, cerințele generale prevăzute în viitorul regulament-cadru de integrare a 

statisticilor privind întreprinderile (FRIBS)
11

 sunt menținute la nivelul actual. De asemenea, 

Eurostat a luat măsuri pentru a spori eficiența și relevanța costurilor. O selecție de mostre a 

acestor acțiuni este inclusă mai jos. 

 Eurostat a consultat producătorii de date din statele membre, în special oficiile naționale 

de statistică, pe parcursul anului 2017, înainte de a propune revizuirea catalogului 

variabilelor opționale privind statisticile în materie de C&D și CCBSCD ca parte a 

punerii în aplicare a FM2015 revizuit (a se vedea capitolul 5 „Evoluții viitoare”). 

 În perioada 2016-2018, Eurostat a integrat colecția de date CIS în statisticile privind 

întreprinderile și astfel a făcut posibilă reutilizarea informațiilor deja disponibile din alte 

statistici. 

 Eurostat a revizuit conceptele utilizate în ancheta în întreprinderi privind cercetarea și 

dezvoltarea și, în special, în CIS, pentru a corespunde convențiilor contabile și practicilor 

comune în domeniul întreprinderii. Acest lucru facilitează procesul de raportare de către 

întreprinderi și îmbunătățește calitatea datelor.  

 Eurostat a promovat sporirea eficienței într-o varietate de moduri. De exemplu, a stabilit 

standarde tehnice în materie de transmitere. De asemenea, a stabilit norme comune pentru 

validarea datelor și proceduri comune pentru validarea datelor. Aceasta a dus la 

eficientizarea producției statistice atât în statele membre, cât și la nivelul Eurostat. 

 

5. EVOLUȚII VIITOARE 

Un obiectiv major în ceea ce privește evoluțiile viitoare în materie de statistici în domeniul 

științei și tehnologiei îl constituie consolidarea legăturii dintre aceste statistici și alte statistici 

referitoare la întreprinderi. În vederea realizării acestuia, statisticile privind C&D, CCBSCD 

și inovarea vor fi incluse în viitorul cadru FRIBS. Acest lucru va spori coerența și 

comparabilitatea datelor, contribuind în același timp la reducerea costurilor și a sarcinii 

                                                 
11

  COM(2017) 114. 



 

 

administrative. Au fost întreprinse deja prime acțiuni în vederea inițierii acestui proces (vezi 

mai sus), iar acestea vor continua în viitor. 

Statisticile trebuie să țină pasul cu mediile și cerințele în continuă schimbare. Unele dintre 

aceste cerințe trebuie să fie echilibrate unele față de celelalte. De exemplu, comunitatea 

utilizatorilor solicită adesea noi indicatori de înaltă calitate, însă producătorii de date propun 

să se utilizeze noi surse de date, mai puțin costisitoare. Acest lucru presupune activități de 

dezvoltare permanentă, o examinare atentă, precum și o analiză cost-beneficiu (în măsura în 

care este posibil). În 2016/2017, Comisia s-a consultat pe larg cu producătorii și utilizatorii de 

date cu privire la noi variabile (opționale) pentru statisticile în materie de cercetare și 

dezvoltare și CCBSCD. În urma acestor consultări, grupul de lucru STI a convenit să lanseze 

studii-pilot pentru statistici privind: 

 defalcarea numărului de persoane implicate în activități interne și externe de 

cercetare și dezvoltare; 

 cuantificarea costurilor salariale pentru personalul implicat în activități interne de 

cercetare și dezvoltare;  

 cuantificarea cheltuielilor interne pentru cercetare și dezvoltare destinate 

remunerării personalului C&D extern care contribuie la cercetarea și dezvoltarea 

la nivel intern; 

 Cheltuieli de capital pentru cercetare și dezvoltare („terenuri și clădiri”; „mașini și 

echipamente”; „software bazate pe capital”; „alte produse de proprietate 

intelectuală”); 

 defalcarea fondurilor primite de o unitate care desfășoară activități de cercetare și 

dezvoltare prin „transfer” sau „schimb”. 

Grupul de lucru STI a convenit, de asemenea, să lanseze studii de fezabilitate având 

ca obiect colectarea statisticilor privind: 

 numărul de unități instituționale care desfășoară activități de cercetare și 

dezvoltare; 

 concentrarea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare și a personalului; 

 cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare (GERD) pe tipuri și surse de 

fonduri (pe sectoare de performanță); 

 GERD în funcție de principala activitate desfășurată de entitate în domeniul C&D 

(pe sectoare de performanță); 

 GERD în funcție de tipul instituției (pe sectoare de performanță). 

Comisia urmărește să evalueze mai bine impactul politicilor UE, în special impactul 

viitorului program-cadru de cercetare și inovare, precum și să fie în mod ideal capabilă să 

compare performanța proiectelor care beneficiază de finanțare UE și a proiectelor care nu 

beneficiază de finanțare UE. Realizarea acestor evaluări îmbunătățite presupune clarificarea 

în continuare a aspectelor juridice (în special privind confidențialitatea statistică), a aspectelor 

tehnice, a costurilor și a sarcinii administrative. 

Creșterea caracterului internațional al cercetării și dezvoltării, al inovării și al altor activități 

ale întreprinderilor prezintă provocări suplimentare pentru elaborarea statisticilor în domeniul 

științei, al tehnologiei și al inovării și va continua să prezinte provocări în viitor. Aceste 

provocări se referă atât la obținerea de noi date statistice privind creșterea caracterului 



 

 

internațional, cât și la controlarea unor anchete privind întreprinderile într-o lume mai 

globalizată (și, prin urmare, într-un context mai complex). 

Eurostat și statele membre vor colabora strâns pentru a utiliza mai bine datele CIS în viitor. 

Această activitate nu va conduce la creșterea sarcinii administrative pentru respondenții din 

cadrul anchetei. Eurostat și statele membre lucrează la proiecte care vizează: 

 elaborarea de rapoarte privind diverse profiluri de inovare ale întreprinderilor (de 

exemplu, „inovator strategic”, „adaptor”, „inovator slab sau non-inovator”). Acest lucru 

ar permite identificarea profilurilor de inovare mai frecvente pentru fiecare țară. De 

exemplu, ar putea arăta procentul de întreprinderi cu profil „inovator strategic”, precum și 

procentul de întreprinderi cu profil „adaptor” în fiecare țară în parte. În plus, va fi posibilă 

identificarea caracteristicilor diverselor profiluri. Scopul este de a oferi factorilor de 

decizie politică o perspectivă mai diversificată asupra a ceea ce facilitează sau împiedică 

inovarea.  

 o mai bună evaluare a rezultatelor inovării, corelând datele CIS cu date decalate din 

Registrul statistic al întreprinderilor și din Ancheta structurală în întreprinderi. Această 

activitate poate îmbunătăți informațiile statistice cu privire la întreprinderile nou-înființate 

și la întreprinderile în curs de extindere
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.  

Ambele proiecte vor fi combinate pentru a utiliza sinergiile la maximum. 

Ca și în cazul datelor în materie de C&D și CCBSCD, statele membre ale UE vor transmite 

datele CIS prin intermediul SDMX în viitor. Acest lucru va spori eficiența, flexibilitatea și 

oportunitatea transmiterii datelor. 

Eurostat și statele membre ale UE vor îmbunătăți procesul de transmitere a metadatelor și a 

rapoartelor de calitate pentru statisticile în materie de C&D și CCBSCD. 

Eurostat și statele membre ale UE vor solicita măsuri suplimentare pentru a spori actualitatea 

estimărilor pentru indicatorii-cheie din CIS. 

 

6. CONCLUZIE 

Prezentul raport evaluează punerea în aplicare a acțiunilor enumerate la articolul 2 din decizia 

nr. 1608/2003/CE, care vizează crearea unui sistem de informații statistice în domeniul 

științei, al tehnologiei și al inovării. Cele mai importante două evoluții începând cu anul 2014 

au fost (i) adaptarea colectării de date în materie de cercetare și dezvoltare la ediția din 2015 

a Manualului Frascati și (ii) revizuirea CIS pentru a spori calitatea și relevanța politică a 

rezultatelor anchetei, precum și adaptarea CIS în vederea alinierii acesteia la Manualul Oslo 

revizuit. Monitorizarea constantă a conformității și calității statisticilor în materie de 

cercetare, dezvoltare și CIS, impuse de legislația UE, arată o calitate corespunzătoare a 

datelor furnizate. Cu toate acestea, datele pe care statele membre le transmit către Eurostat în 

mod voluntar nu sunt întotdeauna complete. Acest lucru se datorează, în principal, 

restricțiilor privind resursele la nivelul statelor membre. Estimări precise ale costurilor și 

sarcinii administrative corespunzătoare producției acestor statistici sunt greu de obținut de la 

statele membre. Cu toate acestea, Eurostat, în colaborare cu statele membre, adoptă o serie de 

măsuri pentru a spori eficiența costurilor, pentru a reduce sarcina administrativă 

corespunzătoare producției acestor statistici, precum și pentru a îmbunătăți caracterul 

exhaustiv al acestora. 
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  Societăți care au o vechime prea mare pentru a fi clasificate drept nou-înființate, dar care înregistrează 

o creștere puternică. 


