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Rezumat 

Noua agendă europeană pentru inovare continuă inițiativele Uniunii Europene în materie, 

având ca obiectiv stabilirea UE ca lider mondial al inovării în domeniul tehnologiei profunde. 

Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, care subsumează 25 de acțiuni specifice: 

îmbunătățirea accesului întreprinderilor la finanțare; ameliorarea condițiilor privind inovarea 

(și încurajarea experimentării); accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor 

europene de inovare și reducerea decalajului în materia inovării; promovarea, atragerea și 

păstrarea talentelor; ameliorarea instrumentelor de elaborare a politicilor. În privința noii 

agende, sunt de notat rolul deosebit consacrat prin pilonul al III-lea („O Europă inovatoare”) 

al programului „Orizont Europa” (2021-2027) și preocuparea pentru dimensiunea regională, 

inclusiv în scopul reducerii decalajelor între statele membre ale UE în ceea ce privește 

performanțele în materia cercetării și inovării. 

 

Cuvinte-cheie: Spațiul european de cercetare și inovare; inovare; transfer de cunoștințe; acces 

la finanțare; întreprinderi nou înființate; întreprinderi în curs de extindere; tehnologii profunde; 

promovarea femeilor; politica de coeziune a UE; principiul inovării; spații de testare în materia 

reglementării 
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1. CONTEXT 

►Măsurile noii agende europene pentru inovare se 

bazează pe inițiative ale UE, anterioare și în curs, în 

cadrul obiectivelor și priorităților noului Spațiu 

european de cercetare („SEC”), COM(2020)628, ale 

Spațiului european al educației („SEE”), 

COM(2017)673, ale Strategiei europene pentru 

universități, COM(2022)16, ale Planului de acțiune 

pentru educația digitală (2021-2027), 

COM(2020)624, precum și ale obiectivelor 

Deceniului digital al Europei: obiectivele digitale 

pentru 2030, COM(2021)118 (și țintelor asociate de a 

avea 20 de milioane de specialiști TIC până în 2030). 

Comunicarea de față a fost precedată de o consultare 

publică. 

►Din perspectivă istorică, politica UE în domeniul inovării s-a configurat în contextul lansării 

„Strategiei de la Lisabona”, la reuniunea Consiliului European din martie 2000; o rezoluție 

adoptată de Consiliul UE în iunie 2000 a instituit Spațiul european de cercetare și inovare 

(„SEC”), enumerând temele incidente acelei inițiative: un sistem de cercetare științifică pentru 

deciziile de ordin politic; infrastructurile de cercetare; dimensiunea regională a politicii în 

materia cercetării în Europa; deschiderea spațiului european al cercetării pentru restul lumii; 

aspectele de ordin social și etic al cercetării în Europa; mobilitatea cercetătorilor. 

Toate aceste inițiative au fost 
examinate de Camera 
Deputaților: noul Spațiu european 
de cercetare, COM(2020)628, 
Spațiul european al educației, 
COM(2017)673, Strategia 
europeană pentru universități, 
COM(2022)16, Planul de acțiune 
pentru educația digitală (2021-
2027), COM(2020)624, Deceniul 
digital al Europei, COM(2021)574. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_628_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_673_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_16_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13437-A-New-European-Innovation-Agenda_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13437-A-New-European-Innovation-Agenda_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:s02315&from=ro
https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2000.205.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2000%3A205%3ATOC
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=638
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=541
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=676
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=644
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=660
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►În cadrul UE, principiul inovării este prezent în procesul de elaborare a normelor și 

presupune evaluarea impactului pe care noi decizii sau politici ale UE le au asupra cercetării și 

inovării1. 

►Dreptul UE definește „inovarea” ca „procesul, inclusiv rezultatul acestuia, prin care idei noi 

vin în întâmpinarea necesităților și a cererii societății, economice sau în materie de mediu și 

generează noi produse, procese, servicii sau modele de afaceri, organizaționale și sociale, care 

sunt introduse cu succes pe o piață existentă sau care pot crea piețe noi și care aduc valoare 

societății” (cf. Regulamentul (UE) 2021/819 privind Institutul European de Inovare și 

Tehnologie). 

Promovarea inovării se regăsește printre obiectivele specifice ale programului 

„Orizont Europa” (2021-2027)2 și constituie pilonul al III-lea („O Europă 

inovatoare”) al acestui program, reunind următoarele componente: Consiliul European 

pentru Inovare („CEI”); ecosistemele 

europene de inovare3; Institutul European 

de Inovare și Tehnologie („EIT”)4. Prin 

pilonul al III-lea este acordată asistență 

integrată pentru a răspunde nevoilor 

antreprenorilor și ale antreprenoriatului, în 

vederea realizării și accelerării inovării 

revoluționare pentru creșterea rapidă a pieței și 

pentru promovarea autonomiei strategice a 

Uniunii, menținând în același timp o economie 

deschisă; un punct unic (one-stop shop) ar urma 

să atragă și să sprijine toate tipurile de inovatori și 

de întreprinderi inovatoare, precum întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv 

întreprinderile nou-înființate și, în cazuri excepționale, întreprinderile mici cu capitalizare 

medie, cu potențial de extindere la nivelul Uniunii și la nivel internațional. Pilonul preconizează 

oferirea unor granturi și investiții rapide și flexibile, inclusiv cu ajutorul investitorilor privați. 

La 26 noiembrie 2021, Consiliul UE a adoptat Recomandarea (UE) 2021/2122 privind un pact 

pentru cercetare și inovare în Europa; documentul promovează un set comun de principii și 

valori aferente domeniului cercetării și inovării, cu scopul de a susține valori (etica și 

integritatea, libertatea cercetării științifice, egalitatea între femei și bărbați/de gen și egalitatea 

de șanse), de a stabili condiții de muncă mai bune (libera circulație a cercetătorilor, a 

cunoștințelor și a tehnologiei în întreaga Uniune, urmărirea excelenței, crearea de valoare și 

                                                           

1 Evocat, de exemplu, de Consiliul UE în Concluziile „Reglementarea favorabilă cercetării și inovării”, din 27 

mai 2016, și în Concluziile privind o mai bună reglementare, pentru a asigura competitivitatea și creșterea durabilă 

și incluzivă (activitate fără caracter legislativ), 27 februarie 2020. 

Cf. Regulamentul (UE) 2021/695 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, 

considerentul (6) al preambulului. 

2 Cf. art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/695 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 

Europa. 

3 Ecosistemele europene de inovare includ îndeosebi activități de cooperare cu actori regionali și naționali în 

domeniul inovării și sprijinirea punerii în practică a programelor de inovare transfrontaliere comune de către 

statele membre, regiuni și țările asociate; respectiva componentă a pilonului al III-lea este pusă în practică printre 

altele, cu sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională („FEDR”). 

4 Cf. anexa I la Regulamentul (UE) 2021/695, supra; a se vedea și Decizia (UE) 2021/764 de instituire a 

programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa. 

Pentru CEI a se 
vedea secțiunea 
2, mai jos. 

Înființat în 2008, ca organ al UE, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie 
(„EIT”), are misiunea de a completa 
politicile și inițiativele UE și cele naționale 
existente, încurajând integrarea 
triunghiului cunoașterii – învățământ 
superior, cercetare și inovare – pe tot 
cuprinsul UE. În prezent, EIT funcționează 
în temeiul Regulamentului (UE) 2021/819. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021H2122
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9510-2016-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG0303%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32021R0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32021R0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32021R0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32021D0764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
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asigurarea impactului cercetării și inovării) și de a stimula cooperarea (coordonarea, coerența, 

angajamentul; activitățile cu dimensiune globală; incluziunea; responsabilitatea societală). 

 

2. DESCRIEREA COMUNICĂRII 

Obiectivul noii agende europene pentru inovare este stabilirea UE ca lider mondial al valului 

de inovare în domeniul tehnologiei profunde (deep tech) (i.e. tehnologie bazată pe progrese și 

inovații științifice radicale, ce are ca rezultat produse fizice mai degrabă decât servicii simple 

de software)5, având în vedere patru premise: poziția de lider a UE în domeniul științei; baza 

industrială puternică a Europei și ecosistemul dinamic al întreprinderilor nou-înființate (start-

up); condiții-cadru propice inovării în cadrul pieței unice; rezervorul european de talente. 

Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, fiecare dintre ele grupând acțiuni 

specifice; cele 25 de acțiuni specifice sunt însoțite de un calendar al promovării lor: 

►i) îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele 

în curs de extindere din Europa, de exemplu prin mobilizarea surselor neexploatate de capital 

privat și prin simplificarea normelor privind cotarea la bursa de valori; 

Ca premise sunt menționate înființarea Consiliului European pentru Inovare („CEI”), în 2021, 

cu rol de a sprijini cele mai promițătoare întreprinderi nou înființate, active în domeniul 

tehnologiei profunde din Europa, pentru a extinderea inovațiilor, prin intermediul Fondului 

CEI; numărul semnificativ mai mic în UE de 

întreprinderi de tehnologie în curs de 

extindere, comparativ cu SUA și China; 

imperfecțiuni ale piețelor de capitaluri din 

UE (precum caracterul insuficient al 

cadrului de finanțare pentru întreprinderile 

în curs de extindere, rămas în urma finanțării 

întreprinderilor nou înființate). 

Acțiunile specifice sunt:  

1. Directiva privind indemnizația pentru 

reducerea favorizării îndatorării6 în ceea ce 

privește impozitul pe profitul societăților, 

COM(2022)216,  

2. Legislația privind cotarea la bursă (T4 

2022); inițiativa a fost precedată de o 

consultare publică; 

3. amplificarea mecanismului european de acțiune pentru întreprinderile în curs de extindere 

pentru finanțarea capitalului de risc7 („ESCALAR”) (2023); 

                                                           
5 Comunicarea „Conturarea viitorului digital al Europei”, COM(2020)67, enumera în cadrul „deep tech”: 

„supercalcul, tehnologii cuantice, blockchain și capacități de cloud paneuropene securizate”. 

Camera Deputaților a examinat această comunicare. 

6 Cf. „DEBRA”, acronim pentru „debt-equity bias reduction allowance” (en.). 

7 „ESCALAR”, acronim pentru „European Scale-Up Action for Risk Capital” (en.). 

„Acțiunea europeană de dezvoltare a 
capitalului de risc” („ESCALAR”) reprezintă un 
program-pilot lansat în aprilie 2020 de către 
Comisia Europeană și gestionat de către 
Fondul European de Investiții („FEI”), care 
utilizează resurse din Planul de investiții 
pentru Europa, COM(2014)903, cu scopul de 
a elimina deficitul de finanțare cu care se 
confruntă întreprinderile europene cu 
creștere puternică (întreprinderi aflate în 
faza de extindere): ESCALAR urmărește 
creșterea semnificativă a resurselor fondului, 
favorizând investițiile mai mari și creând o 
capacitate mai mare pentru investițiile în 
întreprinderile aflate în faza de extindere. 

https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_216_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Listing-Act-making-public-capital-markets-more-attractive-for-EU-companies-and-facilitating-access-to-capital-for-SMEs_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_67_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=616
https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_903_RO_ACTE_f.pdf
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4. proiect-pilot pentru un indice european al diversității și al genului (i.e. reprezentării femeilor) 

în domeniul inovării, potrivit programului 

de lucru al Consiliului European pentru 

Inovare („CEI”) pentru 2022 (T1 2023); 

5. Programul „Women2Invest”, în cadrul 

Institutului European de Inovare și 

Tehnologie („EIT”) (T4 2022). 

►ii) ameliorarea condițiilor privind 

inovarea în domeniul tehnologiei 

profunde, prin spații de experimentare și 

achiziții publice. 

Premisele de la care pleacă această inițiativă 

emblematică rezidă în necesitatea asigurării 

unui echilibru între nevoia de protecție și cea 

de inovare, respectiv valorificarea și extinderea tehnicilor experimentale utilizate până în 

prezent în UE (precum în sectorul digital și în cel al energiei din surse regenerabile). 

Acțiunile specifice sunt: 

6. document de orientare privind spațiile 

de testare în materia reglementării8 (T2 

2023); documentul, elaborat de Comisia 

Europeană, urmează a clarifica utilizarea 

instrumentelor de testare (de exemplu, 

spații de testare în materia reglementării, 

bancuri de încercare, laboratoare vii) și va 

facilita desfășurarea tehnologiilor 

disruptive prin intermediul viitoarelor 

cereri de propuneri; 

7. banc de încercare pentru inovarea 

deschisă în domeniul hidrogenului din 

surse regenerabile (T1 2024); 

8. lansarea unor instalații de încercare și experimentare pentru testarea inovării în domeniul 

inteligenței artificiale (2023); consolidarea instalațiilor de testare și de experimentare în materia 

inteligenței artificiale și crearea unei rețele a acestor instalații în statele membre constituie 

obiectiv operațional în cadrul obiectivului specific nr. 2 („Inteligența artificială”) al 

programului „Europa digitală” (instituit potrivit Regulamentului (UE) 2021/694)9; 

9. cadrul revizuit privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (T4 2022); 

revizuirea ar permite statelor membre să acorde ajutoare pentru construirea și modernizarea 

infrastructurilor de testare și experimentare; 

10. lansarea Serviciului de consultanță specializat în achiziții publice în domeniul inovării (T1 

2024). 

►iii) accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor europene de inovare din 

întreaga UE și abordarea decalajului în materia inovării 

                                                           
8 Cf. „Regulatory Sandboxes” (en.); „approches expérimentales de la réglementation” (fr). 

9 A se vedea și pagina Comisiei Europene. 

„Laboratorul viu” este definit (cf. IATE) drept acel 
ecosistem al inovării deschise, centrat asupra 
utilizatorului sau la crearea căruia participă 
respectivul utilizator și în care sunt experimentate 
inovații tehnologice sau de ordin social la scara 
unui teritoriu. A se vedea și site-ul „European 
Network of Living Labs”. 

Pentru poziția Consiliului UE în privința așa-
numitelor spații de testare în materia 
reglementării, a se vedea secțiunea 3.3, mai jos. 

Consiliul European pentru Inovare („CEI”) a fost 
înființat în cadrul Comisiei Europene, în 
temeiul Regulamentului (UE) 2021/695 și 
Deciziei (UE) 2021/764 referitoare la programul 
„Orizont”, drept „punct unic gestionat central 
pentru implementarea acțiunilor prevăzute în 
cadrul pilonului III, „O Europă inovatoare”, care 
au legătură cu CEI. CEI se concentrează în 
principal pe inovarea revoluționară și 
disruptivă, vizând în special inovarea creatoare 
de piețe, dar sprijinind, în același timp, toate 
tipurile de inovare, inclusiv cele progresive”. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-gender-01-01
https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-opens-call-investors-participate-women2invest
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021R0694
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/testing-and-experimentation-facilities
https://iate.europa.eu/search/result/1663666037053/1
https://enoll.org/
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32021R0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32021D0764
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Comunicarea notează rolul central al Strategiilor de specializare inteligentă în contextul 

ecosistemelor regionale de inovare, rolul infrastructurilor de cercetare și tehnologie în atragerea 

talentelor, rolul pilonului al III-lea (denumit „O Europă inovatoare”) al programului „Orizont 

Europa” 2021-2027, în direcția creării unui ecosistem paneuropean de inovare; în plus, sunt 

evocate disparitățile regionale în ceea ce privește performanțele în materia cercetării și inovării, 

ca barieră în calea coeziunii în întreaga UE. 

Acțiunile specifice sunt: 

11. crearea și conectarea văilor 

regionale de inovare în domeniul 

tehnologiei profunde (T3 2023); 

acțiunea, întemeiată pe Strategiile 

de specializare inteligentă, 

urmărește identificarea până la 

100 de regiuni, care vor fi 

sprijinite în coordonarea și 

direcționarea investițiilor și 

politicilor lor în domeniul 

cercetării și inovării; se urmărește 

încurajarea colaborării dintre cel 

puțin o regiune mai puțin 

inovatoare și o regiune mai 

inovatoare; regiunile vor stabili 

ca prioritare 3-4 proiecte 

interregionale de inovare, 

inclusiv în privința inovării în 

domeniul tehnologiei profunde, 

legate de prioritățile-cheie ale 

UE. O „vale de inovare 

regională” va reuni candidați 

selecționați în urma cererilor 

comune de candidaturi din cadrul programului „Orizont Europa” și al Instrumentului 

interregional de investiții pentru inovare („I3”) din cadrul Fondului european de dezvoltare 

regională („FEDR”)10; 

12. o comunicarea privind sinergiile 

(elementele complementare) dintre 

programele „Orizont Europa” și 

Fondul european de dezvoltare 

regională (T3 2022); 

13. dublarea numărului „văilor de 

hidrogen” din UE (2025); inițiativa a 

fost anunțată în planul „REPowerEU” 

și ar urma să primească finanțare în 

cadrul programului „Orizont Europa”; 

                                                           
10 Cf. art. 13 din Regulamentul (UE) 2021/1058 din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională 

și Fondul de coeziune. 

„Strategiile de specializare inteligentă” reprezintă 
principala metodologie a UE pentru consolidarea 
ecosistemelor naționale și regionale de inovare. Cadrul 
este precizat prin Regulamentul (UE) 2021/1058 privind 
Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”) și 
Fondul de coeziune. Strategiile sunt menționate în cadrul 
„obiectivului de politică 1” al FEDR („o Europă mai 
competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei 
transformări economice inovatoare și inteligente și a 
conectivității TIC regionale”). Sectorul economic 
(întreprinderile), organizațiile de învățământ și de 
cercetare, administrațiile publice și organismele societății 
civile ar urma să identifice domeniile cele mai 
promițătoare pentru dezvoltarea economică durabilă, pe 
baza structurilor și a bazei de cunoștințe specifice la nivel 
regional. Proiectele de inovare în domenii de specializare 
inteligentă, inclusiv proiectele-pilot și măsurile de 
consolidare a capacităților ar urma să aducă beneficii în 
special regiunilor mai puțin dezvoltate, stimulând 
ecosistemele de inovare ale acestora și capacitatea lor de 
a se integra în lanțuri valorice mai mari ale UE.  

O „vale de hidrogen” constituie un ecosistem integrat cu 
caracter local bazate pe producția locală de hidrogen și care 
utilizează transport doar pe distanțe mici; infrastructura 
rezultată poate fi utilizată în scopuri industriale, de transport 
și energetice, inclusiv pentru încălzirea clădirilor rezidențiale 
și comerciale (cf. O strategie pentru hidrogen: pentru o 
Europă neutră climatic, COM(2020)301). 

De interes deosebit pentru România este proiectul „Green 
Hydrogen @ Blue Danube”, ce urmărește producerea 
hidrogenului în Europa de sud-est și transportarea lui pe 
fluviul Dunărea.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1058-20210630
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_301_RO_ACTE_f.pdf
https://h2v.eu/hydrogen-valleys/green-hydrogen-blue-danube
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14. crearea Innospace – ghișeu unic/platformă deschisă bazată pe inteligența artificială, 

destinată actorilor ecosistemelor de inovare (2023); 

15. lansarea de CEI a programului Scaleup 100 (T1 2023); acțiunea urmează a identifica un 

grup de o sută de întreprinderi nou-înființate în domeniul tehnologiei profunde care au 

potențialul să se extindă ca lideri mondiali sau ca întreprinderi evaluate la peste 1 miliard euro 

(„unicorni”). 

►iv) promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul tehnologiei profunde în 

UE. 

Acțiunile specifice sunt: 

16. lansarea inițiativei EIT privind talentele în domeniul tehnologiei profunde (T4 2022); 

inițiativa are ca obiectiv atragerea unui milion de talente în domeniul amintit, pe o perioadă de 

3 ani, în toate statele membre;  

17. lansarea, de CEI și EIT, a programului de stagii de practică pentru inovare (T3 2023); 

18. lansarea unei rezerve de talente a UE, cu ajutorul unei platforme la nivelul UE, pentru a 

ajuta întreprinderile, inclusiv cele nou înființate, să găsească talente din afara UE (T3 2023);  

19. instituirea unui sistem de antreprenoriat și leadership pentru femei (T2 2023); 

20. schimb de bune practici privind participarea angajaților întreprinderilor nou înființate la 

capitalul social al acelora11 (T4 

2022); 

21. comunitatea de practici în 

domeniul educației și inovării (T4 

2022); 

22. lansarea alianțelor Erasmus+ 

pentru inovare (T2 2023); inițiativa 

urmează a completa dezvoltarea 

incubatoarelor în cadrul instituțiilor 

de învățământ superior, în strânsă 

cooperare cu sectorul 

antreprenorial; dezvoltarea acelor 

structuri a fost anunțată anterior în 

Comunicarea privind o strategie 

europeană pentru universități, 

COM(2022)16. 

23. lansarea cererii de propuneri 

Europa digitală pentru formarea 

experților în domenii orientate spre 

viitor (T3 2022). 

►v) ameliorarea instrumentelor 

de elaborare a politicilor.  

Premisele sunt importanța 

monitorizării și evaluării politicilor, 

disparitatea terminologică, a 

                                                           
11 Cf. „employees’ stock options” (en.). 

„Tabloul de bord european privind inovarea” (European 
Innovation Scoreboard) reprezintă un document anual, 
publicat de Comisia Europeană, care prezintă date 
cantitative asupra condițiilor, bazei științifice și 
tehnologice, mediului în care activează întreprinderile și 
comportamentului celor din urmă în domeniul inovării.  

Respectiva inițiativă a fost convenită la reuniunea 
Consiliului European din martie 2000.  

La 22 septembrie 2022 Comisia Europeană a publicat 
tabloul de bord european privind inovarea pentru 2022, 
care utilizează 32 de indicatori, grupați în 12 dimensiuni, 
precum sisteme de cercetare atractive, investiții ale 
firmelor în cercetare și dezvoltare, utilizarea 
tehnologiilor informatice. 

În funcție de rezultate, țările UE sunt încadrate în patru 
grupuri: lideri ai inovației, inovatori puternici, inovatori 
moderați, inovatori emergenți (în cea din urmă 
categorie se înscriu, alături de România, Ungaria, 
Croația, Slovacia, Polonia, Letonia și Bulgaria). 

Cel mai recent raport remarcă persistența decalajelor 
regionale în domeniul inovării, dat fiind că inovarea este 
concentrată în nordul și vestul Europei, comparativ cu 
sudul și estul Europei. 

https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-launches-scale-100-call-2022-05-16_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/alliances-innovation
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_16_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
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indicatorilor și a seturilor de date, alături de absența unei viziuni comune, a factorilor de decizie 

de la nivelul UE și de la nivel național, asupra situației actuale a inovării și asupra diferitelor 

componente și tendințe ale inovării în UE. 

Acțiunile specifice sunt: 

24. elaborarea unui raport privind definițiile referitoare la întreprinderile nou înființate, la 

întreprinderile în curs de extindere și la inovarea în domeniul tehnologiei profunde (T1 2023); 

actualizarea tabloului de bord european privind inovarea; statele membre și regiunile ar urma 

să fie sprijinite în privința politicilor de inovare prin intermediul Instrumentului de sprijin 

tehnic (IST), stabilit potrivit Regulamentului (UE) 2021/240, ca parte a instrumentului „Next 

Generation EU” (Regulamentul (UE) 2020/2094 de instituire a unui instrument de redresare al 

UE ulterior crizei provocate de COVID-19); 

25. consolidarea rolului Forumului Consiliului European pentru Inovare (T4 2022), rolul 

urmând a fi concordant cu Pactul pentru cercetare și inovare (Recomandarea (UE) 2021/2122). 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE 

 

3.1. Parlamentul European 

i. Dezbateri în plen 

►6 aprilie 2022 – dezbaterea „O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia 

europeană de cooperare internațională într-o lume în schimbare”; cu aceeași ocazie a fost 

adoptată o rezoluție (mai jos, pct. ii). 

ii. Rezoluții 

►8 iulie 2021 – Rezoluția referitoare la un nou SEC [Spațiul european de cercetare] pentru 

cercetare și inovare (2021/2524(RSP)) a abordat, printre altele, aspecte ale finanțării destinate 

cercetării și inovării și importanța creării unor sinergii între instrumentele de finanțare ale UE, 

chestiunea decalajelor între statele membre ale UE în planul cercetării și inovării, carierele 

cercetătorilor, condiții mai bune pentru cercetare, importanta libertății academice, respectiv 

dimensiunea mondială a SEC. 

►6 aprilie 2022 – Rezoluția referitoare la abordarea globală a cercetării și a inovării: strategia 

Europei privind cooperarea internațională într-o lume în schimbare (2021/3001(RSP)) a 

calificat drept esențial domeniul cercetării și dezvoltării în contextul cooperării multilaterale, 

menită să abordeze principalele chestiuni de ordin economic, societal și de mediu de la nivel 

mondial și să asigure competitivitatea Europei; a subliniat importanța deosebită a libertății 

academice; a salutat aprofundarea cooperării transatlantice în domeniu și a susținut 

consolidarea cooperării cu țările din vecinătatea sudică și estică. 

► 7 iulie 2022 – Rezoluția referitoare la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

– raportul anual pe 2021 (2021/2203(INI)) a solicitat majorarea capitalului BEI în scopul 

finanțării, printre altele, a proiectelor de inovare în domenii esențiale precum digitalizarea și 

transformarea ecologică; a considerat lăudabilă alocarea unei sume record de 

20,7 miliarde euro de BEI, în 2021, în scopul sprijinirii inovării, inclusiv a investițiilor în 

digitalizare și în promovarea competențelor și a instruirii pentru lumea digitală, investiții 

apreciate a avea importanță capitală pentru menținerea competitivității Europei și pentru 

asigurarea autonomiei strategice a UE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32021R0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32020R2094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021H2122
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-06-ITM-005_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0112_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0353_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2524(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0112_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/3001(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0298_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2203(INI)
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►În prezent, în cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, se află în procedură un 

proiect de raport referitor la implementarea Consiliului European pentru Inovare („CEI”) 

(2022/2063(INI)), în privința căruia au fost depuse amendamente; documentul critică aspecte 

ale gestionării Fondului CEI de Comisia Europeană, remarcă deficiențe în punerea sa în 

aplicare și adresează Comisiei Europene recomandări. 

 

3.2. Consiliul European 

►20 iunie 2019 – Agenda strategică a UE 2019-2024 a subliniat nevoia intensificării 

eforturilor în domeniul cercetării, în special prin diminuarea fragmentării în privința cercetării, 

dezvoltării și inovării europene. 

►22 octombrie 2021 – Concluziile reuniunii s-au referit la rolul pe care viitoarea reglementare 

a datelor în UE și a inteligenței artificiale îl poate avea în favorizarea inovării. 

►30-31 mai 2022 – Concluziile reuniunii extraordinare au evocat rolul inovării în accelerarea 

utilizării energiei din surse regenerabile (energie solară și eoliană, hidrogen, bioenergie). 

 

3.3. Consiliul Uniunii Europene 

►16 noiembrie 2020 – Concluziile privind spațiile de testare în materie de reglementare și 

clauzele de experimentare drept instrumente ale unui cadru de reglementare rezilient și adaptat 

exigențelor viitorului, care face față provocărilor perturbatoare în era digitală – au remarcat 

extinderea utilizării acelei tehnici normative în diverse sectoare (finanțe, sănătate, servicii 

juridice, aviație, transporturi și logistică, energie) și pentru tehnologii noi, emergente, 

(inteligența artificială și tehnologia registrelor distribuite/„blockchain”); au arătat că 

reglementarea spațiilor de testare ia deseori forma clauzelor de experimentare, regăsite în 

legislația UE și în cea a multor state membre; au susținut extinderea utilizării spațiilor de 

testare, considerate benefice pentru întreprinderi, cu respectarea însă a principiilor 

subsidiarității și proporționalității, a principiului precauției și cu asigurarea unui nivel ridicat 

de protecție a cetățenilor, a consumatorilor, a angajaților, a sănătății, a climei și a mediului, 

precum și a securității juridice, stabilității financiare, a condițiilor de concurență echitabile și a 

concurenței loială; au încurajat extinderea utilizării, de la caz la caz, a clauzelor de 

experimentare, în particular în domenii ce ar putea contribui la stimularea inovării. 

►1 decembrie 2020 – Concluziile privind noul Spațiu european de cercetare au preconizat 

dezvoltarea unui „model de guvernanță pe mai multe niveluri” al „noului SEC”, ulterior anului 

2021, având ca principii caracterul incluziv, eficacitatea, coerența, eficiența, abordarea bazată 

pe probe, relevanța. 

►28 mai 2021 – Concluziile „Aprofundarea Spațiului european de cercetare: asigurarea unor 

cariere și condiții de muncă atractive și durabile pentru cercetători și transformarea circulației 

creierelor în realitate” au relevat rolul fundamental al cercetătorilor pentru sistemele de 

cercetare și inovare; în privința domeniului inovării și transferului de tehnologie, evocat rolul 

sectorului învățământului superior pentru stimularea antreprenoriatului în rândul cercetătorilor, 

context în care Consiliul European pentru Inovare („CEI”) și Institutul European de Inovare și 

Tehnologie („EIT”) ar putea sprijini crearea și extinderea întreprinderilor nou-înființate și a 

IMM-urilor în Europa; Comisia Europeană a fost invitată să prezinte o foaie de parcurs pentru 

implementarea Observatorului carierelor în cercetare, pentru a furniza date fiabile privind 

mobilitatea, parcursurile de carieră, ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-734459_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-734459_RO.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2063(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AM-736369_RO.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17-2021-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56588/2022-05-30-31-euco-conclusions-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13026-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/ro/pdf
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►10 iunie 2022 – Concluziile „Principii și valori pentru cooperarea internațională în cercetare 

și inovare” au precizat rolul deosebit al libertății cercetării științifice, al eticii și a integrității, 

al responsabilității în plan social și față de mediu; au susținut cooperarea în domeniul cercetării 

și inovării între UE și principalii săi parteneri internaționali, în temeiul principiilor și valorilor 

comune ale părților. 

►22 iulie 2022 – reuniunea informală a Consiliului UE (Competitivitate), ce a avut loc la 

Praga, în cadrul președinției cehe, a constituit o continuare a conferinței privind sinergiile în 

privința finanțării cercetării și inovării în Europa (7-8 iulie 2022), în contextul publicării de 

Comisia Europeană a unui document pentru aplicarea sinergiilor între programul „Orizont 

Europa” și programele finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională.  

Cu ocazia amintitei conferințe, a fost adoptată Declarația de la Praga privind sinergiile în 

privința finanțării cercetării și inovării în Europa, care a cerut printre altele flexibilitatea și 

simplificarea procedurilor aplicabile finanțării acelui domeniu; urmărirea sistematică a 

sinergiilor, încurajarea participării operatorilor de infrastructuri de cercetare la programul 

„Orizont Europa”; prevenirea suprapunerilor și fragmentării; utilizarea potențialelor sinergii 

între instrumentele politicii de coeziune a UE, programul „Orizont Europa” și alte instrumente 

ale UE, naționale și regionale; utilizarea strategiilor de specializare inteligentă în vederea 

sporirii competitivității în privința cercetării și inovării, precum și îmbunătății rezultatelor 

(performanțelor) în planul cercetării. 

►22 septembrie 2022 – Grupul de lucru pentru cercetare, grupul de pregătire al Consiliului 

UE, a dezbătut un proiect de concluzii privind noua agendă europeană de inovare; textul 

abordează atragerea și păstrării talentelor, ameliorarea accesului la finanțare pentru extinderea 

întreprinderilor, îmbunătățirea și consolidarea ecosistemelor de inovare, dezvoltarea 

condițiilor-cadru, politicile de stimulare a inovării.  

 

3.4. Curtea de Conturi Europeană 

►15 iunie 2022 – Raportul special nr. 15/2022 „Măsurile de extindere a participării la 

programul Orizont 2020 au fost bine proiectate, dar apariția unei schimbări durabile la acest 

nivel va depinde în mare parte de eforturile autorităților naționale” a evaluat al 8-lea program-

cadru al UE în domeniul cercetării și inovării, „Orizont 2020” (pentru perioada 2014-2020), 

căruia, în prezent, i-a succedat programul „Orizont Europa” (acoperind perioada 2021-2027); 

raportul a auditat programul menționat din perspectiva fondurilor alocate pentru așa-numitele 

„măsuri de extindere a participării”12 care au vizat în mod specific statele membre cu 

performanțe scăzute (printre care și România), fonduri care s-au ridicat la 936 milioane de 

euro; deși măsurile au fost considerate a fi fost bine concepute pentru a genera efecte pe termen 

lung asupra beneficiarilor, totuși schimbările ar depinde în mare măsură de investițiile în 

cercetare și inovare și de reformele de la nivel național. 

 

4. SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

►Potrivit tabloului de bord european privind inovarea (pentru anul 2022), țara noastră este 

calificată drept „inovator emergent”, performanța sa plasându-se la 32,6 % din media UE, sub 

media inovatorilor emergenți (50 %). Performanța a cunoscut o creștere de 0,2 %, mai redusă 

decât cea a UE (9,9 %).  

                                                           
12 Și, mai concret, în privința a două dintre acele măsuri – „Formarea de echipe” (sprijin pentru centrele de 

excelență) și „Catedrele SEC” (atragerea de cadre universitare renumite în instituțiile de cercetare). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10125-2022-INIT/ro/pdf
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-meeting-of-competitiveness-ministers-research/
https://synergies2022.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/synergies-between-erdf-programmes-and-horizon-europe
https://synergies2022.eu/wp-content/uploads/2022/07/Prague-Declaration-on-Synergies_FINAL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12272-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2022/ec_rtd_eis-country-profile-ro.pdf
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4.1. Evoluții normative/politice recente 

►24 mai 2022 – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat în dezbatere publică 

Planul național cercetare dezvoltare inovare 2022-2027 („PN4”). 

►20 iulie 2022 – a fost aprobată Strategia națională de cercetare, inovare și specializare 

inteligentă 2022-202713, prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022. 

 

4.2. Controlul parlamentar – întrebări și interpelări recente 

►2 februarie 2022 – întrebarea „Prioritățile mandatului de ministru al cercetării, inovării și 

digitalizării” 

►18 aprilie 2022 – întrebarea „Antreprenoriat și inovare” 

►28 iunie 2022 – întrebarea „Precizări privind activitatea Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării” 

 

 

Alte resurse utile în internet 

- Commitment and coherence essential ingredients for success in science and innovation. Ex‐

Post‐Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007‐2013), raport elaborat pentru 

Comisia Europeană de un grup de experți, noiembrie 2015 

- Access-to-finance conditions for KETs companies, raport al InnovFin Advisory (Banca 

Europeană de Investiții), martie 2016 

- Specific Support to Romania – Starts-ups, Scale-ups and Entrepreneurship in Romania, raport 

al Comisiei Europene, octombrie 2017 

- Europe is back: accelerating breakthrough innovation, raport al Grupului independent la 

nivel înalt al inovatorilor privind înființarea unui Consiliu European al Inovării, ianuarie 2018 

- Financing the Deep Tech Revolution: How investors assess risks in Key Enabling 

Technologies (KETs), raport al InnovFin Advisory (Banca Europeană de Investiții), martie 

2018 

- Financing the digital transformation Unlocking the value of photonics and microelectronics, 

raport al InnovFin Advisory (Banca Europeană de Investiții), iunie 2018 

- Study supporting the interim evaluation of the innovation principle, studiu elaborat de CEPS 

pentru Comisia Europeană, august 2019 

- Smart Specialisation Strategy (S3), studiu al „Interreg Europe Policy Learning Platform”, 

iulie 2020 

- Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech Impact on innovation, financial 

stability and supervisory convergence, studiu elaborat în cadrul Parlamentului European, 

august 2020 

- A robust innovation ecosystem for the future of Europe. Report on the results of the 

stakeholder consultation: October 2019 – February 2020, raport al Comisiei Europene, 

septembrie 2020 

                                                           
13 A se vedea și pagina ministerului de resort. 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/legislatie-organizare-si-functionare/proiecte-de-acte-normative/2022/hg-pncdi.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257922
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257796
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=65445&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66677&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=67616&idl=1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e74df87-ebb0-11e8-b690-01aa75ed71a1
https://www.eib.org/attachments/pj/access_to_finance_study_for_kets_en.pdf
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/sites/default/files/rio/report/KI-AX-18-008-EN-N.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eic_hlg_bz_web.pdf
https://www.eib.org/attachments/pj/study_on_financing_the_deep_tech_revolution_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/pj/financing_the_digital_transformation_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e361ec68-09b4-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/inline/Smart_Specialisation_Strategy__S3__-_Policy_Brief.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7552948-f6fc-11ea-991b-01aa75ed71a1
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5814/comunicare-br-mass-media-guvernul-a-adoptat-strategia-na-ionala-de-cercetare-inovare-i-specializare-inteligenta-2022-2027
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- Deep Tech Europe: European Innovation Council Pilot Impact Report 2020, raport al 

Comisiei Europene, noiembrie 2020 

- GLOBSEC Danube Tech Valley Initiative (DTVI) Innovation Report: Building an Innovation 

Ecosystem in the Central and Eastern Europe (CEE) Region, publicație a GLOBSEC, aprilie 

2022 

- Performance of European Partnerships. Biennial Monitoring Report (BMR) 2022 on 

partnerships in Horizon Europe, raport al Comisiei Europene, mai 2022 

- Unlocking Innovation to Build More Resilient and Sustainable Healthcare Systems in Europe 

Summary of Research Findings, raport al „EIT Health Think Tank”, mai 2022 

- Can Europe Create Its Own Deep-Tech Giants?, publicație a „Boston Consulting Group”, 

august 2022 

- A new European innovation agenda, notă elaborată în cadrul Parlamentului European, 

septembrie 2022 

 

https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-05/Deep%20Tech%20Europe%20Report_0.pdf
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2022/06/Danube-Tech-Valley-Report.pdf
https://www.globsec.org/about/
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/a6cbe152-d19e-11ec-a95f-01aa75ed71a1
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2022/05/EITH-ThinkTank-Report_Healthcare-System-Resilience-and-Sustainability.pdf
https://www.bcg.com/publications/2022/how-can-europe-build-deep-tech-leaders
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733655/EPRS_BRI(2022)733655_EN.pdf

