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4. Temei juridic: TFUE, art. 173, titlul XVII 
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I. CONTEXT  

Institutul european de inovare și tehnologie  a fost înființat în 2008, prin Regulamentul (CE) 

nr. 294/2008, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1292/2013. Obiectivul institutului este 

stimularea creșterii economice și a competitivității prin întărirea capacității de inovare la nivel 

european și la nivelul statelor membre.    

Institutul sprijină dezvoltarea parteneriatelor paneuropene între întreprinderi, laboratoare și 

institute de cercetare, respectiv comunitățile de inovare (CCI). Institutul este parte din programul de 

cercetare 2021-2027 Orizont Europa, pilonul „inovare deschisă”, și are un buget propus de 3 

miliarde euro; totuși acest program nu oferă temeiul juridic pentru continuarea activității institutului 

începând cu anul 2021.  

Articolul 17 din Regulamentul EIT prevede că, din șapte în șapte ani, Comisia trebuie să 

prezinte Parlamentului European și Consiliului o propunere de agendă strategică de inovare. 

Propunerea pentru agenda strategică de inovare a EIT pentru perioada 2021-2027 este prezentată în 

paralel cu propunerea de reformare a Regulamentului EIT. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectivul COM(2019)330: propunerea unui nou program de inovare strategică al 

Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru perioada 2021-2027.  

Institutul va oferi sprijin activităților de: 

 educație și formare prin componente antreprenoriale solide, respectiv conceperea și punerea 

în aplicare a programelor cu eticheta EIT, în special la nivel de masterat și de doctorat; 

 sprijinire a inovării în vederea dezvoltării de produse și servicii care abordează direcții 

specifice a afacerii; 

 creare și sprijinire a întreprinderilor, prin  programe accelerate specifice. 

 

Agenda strategică: 

 își propune compatibilizarea cu programul Orizont Europa și îmbunătățirea funcționării 

acestuia, ținând cont de rezultatele din ultima perioadă; 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_330_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0294&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0294&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0174:0184:RO:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0152(COD)
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 prezintă obiectivele, acțiunile-cheie, rezultatele estimate și resursele; 

 prezintă compatibilitatea cu alte programe ale UE1, în special fiind vizat Consiliul european 

al inovării ; 

 propune o serie de îmbunătățiri: 

 consolidarea celor 8 centre de inovare existente, în scopul tranziției la sustenabilitate 

financiară; 

 sporirea impactului regional al centrelor de inovare printr-o mai mare deschidere față de 

potențialii parteneri și părți interesate, precum și prin strategii regionale mai bine fundamentate;  

 stimularea capacității de inovare a învățământului superior în vederea integrării unui 

număr mai mare de instituții de învățământ superior în lanțurile valorice și în ecosistemele de 

inovare; în acest scop, Institutul va sprijini circa 750 de instituții de învățământ superior; 

 lansarea de noi centre de inovare în domenii prioritare care să fie selectate în funcție de 

relevanța lor pentru prioritățile politice ale programului Orizont Europa2; vor fi  create 2 noi centre, 

pe domenii, respectiv abordarea provocărilor globale emergente și nevoile societății emergente; 

sectoarele culturale și creative au fost propuse ca domeniu prioritar pentru un nou centru de inovare, 

începând cu anul 2021. 

 oferirea de oportunități statelor membre cu performanțe slabe de inovare. 

 

Rezultate scontate: 

 crearea de noi medii favorabile colaborării și inovării;  

 sporirea capacității de inovare în mediul universitar și în domeniul cercetării;  

 crearea unor noi generații de antreprenori;  

 crearea și dezvoltarea de noi întreprinderi inovatoare;  

 noi modalități de implementare a sistemelor de inovare la nivel regional. 

 

III. POZIȚII ALE DIFERITELOR INSTITUȚII EUROPENE 

 

 Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a avut, printre obiectivele principale, 

promovarea cercetării și inovării, digitalizării și conectivității în vederea creșterii competitivității 

economiei și industriei europene.  

 Președinția finlandeză a Consiliului Uniunii Europene consideră că prin promovarea 

competențelor, educației și formării, echității regionale și sociale și egalității de gen, UE va crea o 

creștere și bunăstare durabilă pentru cetățenii săi. De asemenea, Președinția privește inovarea ca 

fiind unul dintre resorturile fundamentale ale transformării Uniunii Europene într-un  actor esențial 

la nivel global. 

 Comitetul economic și social european, printr-o opinie prezentată la 16 septembrie 2019, a 

invitat UE să adopte o abordare cuprinzătoare a politicilor de educație și formare, luând în 

considerare întrepătrunderea acestora cu cercetarea și inovarea. 

 

IV. POZIȚII EXPRIMATE ÎN CADRUL CONSULTĂRII PUBLICE 

 

Asociația europeană a autorităților regionale și locale pentru învățarea de-a lungul vieții: 

 susține Agenda strategică; 

 consideră că educația și formarea trebuie să fie o parte integrantă a politicilor europene de 

inovare; institutul trebuie să ia în considerare și să ofere sprijin pentru aceasta, inclusiv în ceea ce 

privește inovarea deschisă a produselor și a proceselor care provin din centrele de formare 

profesională; rolul educației și formării trebuie consolidat pentru ca acestea să poată deveni agenți 

care susțin inovarea, în special inovația aplicată; 

 apreciază că centrele de formare profesională reprezintă mediul ideal pentru asigurarea 

legăturii între cercetare și inovare;  

                                                 
1 Programul Erasmus, Programul Europa digitală (DEP - Digital Europe Programme), Fondurile politicii de coeziune 

(în special FEDR și fondurile ESI+), Programul InvestEU, Programul Europa Creativă.  
2 Primul nou centru de inovare ar fi în domeniul industriilor culturale și creative și ar fi lansat în 2022. 

 

https://www.romania2019.eu/prioritati/
https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CpL3SZo78BwJ:https://memportal.eesc.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx%3Fpdf%3Dtrue%26doc%3DEESC-2019-01610-00-00-PA-TRA-EN.docx+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F473129_ro?p_id=5695791
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 consideră că politicile europene trebuie să țină seama de inovația socială ca mijloc de a face 

față provocărilor și problemelor sociale și de a realiza un model de producție care să fie nu numai 

eficient, ci și echitabil și egal. 

 

Platforma belgiană Societatea civilă europeană pentru educație: 

 salută componența educațională din noua strategie, în special pentru concentrarea sa pe 

investiții în competențe, consolidarea capacității, învățare pe tot parcursul vieții, precum și pentru 

promovarea cooperării intersectoriale; 

 sugerează detalierea planurilor privind consolidarea sinergiei cu Erasmus + și speră că 

strategia va prevedea acțiuni concrete în acest sens. 

 

IV. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 

 

 În domeniul afacerilor europene, Camera Deputaților a urmărit îndeaproape evoluțiile de la 

nivelul UE privind cercetarea și inovarea. 

 Prin Hotărârea nr. 52/2018 care se referă la „Agenda europeană reînnoită pentru cercetare și 

inovare”, Camera Deputaților a evidențiat următoarele aspecte: 

 susține o cât mai mare deschidere a Fondului „InvestEU” către microîntreprinderi inovatoare; 

 consideră că printre deficiențele recurente în Europa se numără atât nivelul scăzut al 

investițiilor private în domeniul inovării, cât și disponibilitatea redusă a capitalului de risc, ca sursă 

esențială de finanțare pentru întreprinderile inovatoare nou-înființate; 

 consideră necesară o inițiativă la nivelul Uniunii pentru a susține o mai mare flexibilitate și 

autonomie a universităților, pentru a identifica măsuri de încurajare a educației pe termen scurt în 

domenii cu înaltă relevanță tehnologică sau bazate pe cercetarea științifică și pentru a se asigura o 

distribuție echitabilă a capacității de cercetare private pe teritoriul Uniunii. 

 În Hotărârea nr. 73/2017 privind o nouă Agendă UE pentru învățământul superior,  Camera 

Deputaților susține că instituțiile de învățământ superior garantează și contribuie la inovare, acest 

lucru fiind posibil numai dacă spiritul inovator este susținut încă din învățământul primar. 

 Pe de altă parte, prin Hotărârea nr. 41/2019 referitoare la construirea încrederii într-o 

inteligență artificială centrată pe factorul uman, Camera Deputaților și-a manifestat reținerea față de 

oportunitatea și eficiența centrelor de cercetare științifică din domeniul inteligenței artificiale care 

urmează a fi înființate prin Programul Orizont Europa și care vor fi susținute prin patru rețele de 

inteligență artificială, considerând că astfel se poate reduce diversitatea abordărilor și domeniilor de 

aplicare. 

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

Inovării (MCI). Profilul țării și proiectele prezentate pentru România sunt cuprinse în documente 

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

Featured Projects - Romania. 

La nivel național, Ministerul Educaţiei a elaborat, în aprilie 2014, Strategia națională de 

cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020. Strategia cuprinde o viziune privind cercetarea şi 

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

Ca realizări concrete se pot menționa: 

 Consorțiul regional de inovare centru (CRI) -  organism consultativ la nivel regional, fără 

personalitate juridică, coordonat de Agenția pentru dezvoltare regională (ADR Centru), format din 

reprezentanți ai autorităților publice, universităților, clusterelor, ONG-urilor, institutelor de 

cercetare, entităților de transfer tehnologic și firmelor din Regiunea Centru. Misiunea CRI este de a 

contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării 

potențialului regional în domeniul cercetare – dezvoltare – inovare. Rolul CRI este de a acționa ca o 

platformă permanentă de dialog între cei patru mari actori regionali – autorități și instituții publice, 

entități de cercetare – dezvoltare – inovare și universități, antreprenori și societatea civilă – 

asigurând reprezentarea echilibrată a părților implicate. 

 Centrul de inovare și transfer tehnologic din cadrul Universității Ovidius Constanța este un 

proiect al acestei Universități prin care a reușit să se situeze  printre câștigătorii inițiativei europene 

„Digital Innovation Hubs”. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F473051_ro?p_id=5695791
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1049042592/HCD%20COM(2018)306.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-391302609/HCD_COM(2017)_247.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1925734904/HCD_COM(2019)_168.PDF
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-performance/ro_research_and_innovation_performance.pdf#zoom=125&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-profiles/ro_country_profile_and_featured_projects.pdf#zoom=125&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/country-profiles/ro_country_profile_and_featured_projects.pdf#zoom=125&pagemode=none
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
http://www.adrcentru.ro/consortiul-regional-de-inovare-centru/
http://smartalliance.ro/are-romania-sanse-de-a-crea-ecosisteme-de-inovare-sustenabile/
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V. Linkuri utile 

 Fișa de informare PE privind COM (2019) 330  

 Fișa de informare PE privind COM(2019)331 

 Comunicatul de presă al Comisiei Europene (din 7 iunie 2018) privind Bugetul UE 

 Prioritățile Președinției române a Consiliului   

 Programul Președinției finlandeze a Consiliului 

 Avizul Comitetului economic și social european din 25 septembrie 2019 (SOC/622-EESC-

2019) privind „Digitalizare, inteligență artificială și echitate – Modalități de consolidare a 

UE în cursa mondială pentru viitoare competențe și educație, asigurând, în același timp, 

incluziunea socială”. 

 

 

                                                                                                                               Dana Honciuc 

  27 septembrie 2019 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0152(COD)
file:///C:/Users/ioana.vida/Desktop/fise%20de%20info%20din%2027.09%20citite/•%09https:/oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do%3freference=2019/0151(COD)&l=en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
https://www.romania2019.eu/prioritati/
https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2019-01610-00-00-AC-TRA-RO.docx/content

