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DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIŞĂ DE INFORMARE  

Un nou SEC pentru cercetare și inovare 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                  EDU 1                  

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 30.09.2020; responsabil Direcția Generală 

cercetare și inovare 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC1 pentru 

cercetare și inovare 

3. Date de identificare: COM(2020)628 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Alte informații: Comunicarea este însoțită de un document de lucru al Comisiei Europene 

-SWD (2020)214, de un nou Plan de acțiune pentru educația digitală pentru a adapta sistemele 

de educație și de formare la era digitală, precum și de  o comunicare privind Spațiul european 

al educației ca factor de stimulare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice. 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru industrii, 

cercetare și energie (ITRE); comisie sesizată pentru aviz – Comisia pentru dezvoltare (DEVE), 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru piața internă și protecția 

consumatorului (IMCO), Comisia pentru transport și turism (TRAN), Comisia pentru 

dezvoltarea regională (REGI), Comisia pentru agricultură și dezvoltarea rurală (AGRI), 

Comisia pentru cultură și educație (CULT),  Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de 

gen (FEMM)  (cf. OEIL) 

- La Comitetul economic și social european (CESE) avizul este în curs de adoptare; a fost numit 

raportor Paul RÜBIG (GR I / Austria). Sesiunea plenară va fi organizată între 24 și 25 martie 

2021 (cf. eesc.europa.eu) 

- La 8 februarie 2021, Comisia Europeană a lansat Forumul SEC pentru tranziție, alcătuit dintr-

un grup de experți care va oferi consiliere și expertiză în legătură cu pregătirea Cadrului-cadru 

de guvernanță SEC în parteneriat cu membrii UE. 

 

1. Context 

Spațiul european de cercetare2 (SEC) este un spațiu de cercetare unificat, deschis către lume, 

care permite libera circulație a cercetătorilor, cunoștințelor științifice și a tehnologiilor. În 

2018, Consiliul Uniunii Europene a lansat un apel la revigorarea Spațiului european de 

cercetare în 2020 printr-o nouă comunicare a Comisiei. Necesitatea unei noi viziuni pentru 

SEC a fost recunoscută în Agenda de la Sibiu a liderilor europeni pentru perioada 2019-2024, 

în care se subliniază că „trebuie să accelerăm investițiile în competențele și în educația 

                                                           
1 Spațiul european de cercetare. 
2 Propus în ianuarie 2000 de către Comisia Europeană în comunicarea sa „Către un Spaţiu european de cercetare" 

[COM(2000)6] şi lansată în cadrul Consiliului European de la Lisabona din martie 2000, crearea Spaţiului 

european de cercetare (SEC) a fost relansată în 2007, odată cu Cartea Verde a Comisiei Europene privind SEC 

[COM(2007)161]. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_628_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_ro.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_ro.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0628&l=en
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-european-research-area-era-research-and-innovation
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-new-era-forum-transition-2021-feb-08_ro
file:///C:/Users/40746/Documents/cdep%202021/fise%20de%20informare/Spațiul%20european%20de%20cercetare
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oamenilor, să facem mai mult pentru stimularea spiritului întreprinzător și a inovării și pentru 

intensificarea eforturilor în domeniul cercetării, în special prin diminuarea fragmentării de la 

nivelul cercetării, dezvoltării și inovării europene”. 

2. Prezentarea comunicării 

2.1. Obiectivul general 

Comunicarea își propune să accelereze tranziția UE către neutralitatea climatică și către poziția 

de lider în domeniul digital, să sprijine redresarea ei de pe urma impactului crizei cauzate de 

noul coronavirus asupra societății și economiei. 

 

2.2. Obiectivele specifice  
Comunicarea stabilește patru obiective strategice, care urmează să fie realizate prin 14 

acțiuni, după cum urmează: 

 

1) prioritate pentru investițiile și reformele în domeniul cercetării și inovării;  

2) îmbunătățirea accesului la facilități și infrastructuri excelente; 

3) transferul rezultatelor către economie; 

4) consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a tehnologiei.  

 

Obiectivele urmează să fie realizate de UE în cooperare cu statele membre prin 14 acțiuni. În 

plus, Comisia va organiza un forum european pentru tranziție, un forum de discuții 

strategice cu statele membre și va propune, până în prima jumătate a anului 2021, ca statele 

membre să adopte un Pact pentru cercetare și inovare în Europa, care să le consolideze 

angajamentul față de politicile și principiile comune și care să indice domeniile în care vor 

dezvolta împreună acțiuni prioritare. 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Consiliul Uniunii Europene 

 La 1 decembrie 2020, Consiliul a adoptat un set de concluzii  privind o revizuire majoră a 

Spațiului european de cercetare (SEC). Potrivit Consiliului, noul SEC ar trebui să coreleze mai 

bine cercetarea și inovarea cu domenii de politică relevante, în special cu spațiul european al 

educației și cu diferitele ecosisteme industriale. Consiliul subliniază importanța unei deschideri 

continue către colaborarea internațională pentru realizarea obiectivelor noului SEC și pentru a 

sprijini rolul Europei ca lider mondial, ceea ce va contribui la atragerea ulterioară de talente și 

investiții. Se pune un accent deosebit pe o coordonare mai strânsă în materie de cercetare și 

inovare între nivelurile regionale, naționale și europene ale SEC pentru a maximiza impactul 

investițiilor, a atinge obiectivele comune de politică. Totodată, Consiliul a făcut apel la Comisia 

Europeană și la statele membre să elaboreze în 2021 o agendă politică privind SEC și un model 

de guvernanță pe mai multe niveluri care să permită obținerea de rezultate în ceea ce privește 

noul SEC. 

 La 27 noiembrie 2020, miniștrii cercetării au schimbat opinii cu privire la obiectivele de 

investiții pentru cercetare și dezvoltare propuse de Comisie în comunicarea „Un nou SEC 

pentru cercetare și inovare”. În acest sens, miniștrii au solicitat să se acorde prioritate 

investițiilor care vizează modernizarea și îmbunătățirea sistemului socioeconomic al Europei 

pentru a asigura o creștere durabilă și pentru a recupera decalajul față de concurenții 

internaționali.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_ro
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/aae418f1-06b3-11eb-a511-01aa75ed71a1
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/01/new-european-research-area-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2020/11/27/
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3.1.2. Prioritățile președinției portugheze: 

Președinția se va concentra asupra pregătirii redresării reziliente prin intermediul unui Spațiu 

european de cercetare reînnoit și prin asigurarea unei poziții de lider pentru UE în domeniul 

transformării ecologice și digitale bazate pe cercetare și dezvoltare. 

 

3.1.3. Comitetul european al regiunilor 

Comitetul Regiunilor (CoR) a adoptat, la 8 februarie 2021, un aviz în care își prezintă punctul 

de vedere cu privire la rolul pe care ar trebui să îl joace orașele și regiunile în noul Spațiu 

European de Cercetare (SEC). CoR subliniază că orașele și regiunile sunt dornice să fie pe 

deplin implicate în guvernanța și implementarea politicilor europene de cercetare și inovare. În 

special, consideră introducerea hub-urilor Spațiului European de Cercetare (ERA) ca un 

instrument-cheie în realizarea obiectivelor Uniunii Europene privind coeziunea de mediu, 

digitală, socială și economică. CoR susține adoptarea unei abordări transversale în 

implementarea ERA, strâns legată de politicile regionale, implicând o gamă largă de părți 

interesate - mediul academic, industria, sectorul public la diferite niveluri, publicul larg și 

societatea civilă - și subliniază, de asemenea, necesitatea să se recunoască pe deplin rolul 

specializărilor inteligente și al procesului lor colectiv și antreprenorial ca fiind unul dintre 

pietrele de temelie ale performanței europene de cercetare și inovare. 

 

3.2. State membre ale UE 

Documentul prin care este propusă strategia este examinat de către Austria, Republica cehă, 

Danemarca, Germania, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Suedia (cf. Ipex). 

 În opinia (a se vedea rezumatul în limba engleză - EN) adoptată de Bundesrat, la 12 februarie 

2021, (a se vedea documentul complet în limba germană - DE) este salutat impulsul dat de către 

Comisia Europeană dezvoltării Spațiului european de cercetare (SEC), evidențiindu-se că este 

necesară, în continuare, o discuție privind bazele, sarcinile și perspectivele politicii europene 

de cercetare și inovare. Bundesrat consideră că această politică trebuie înțeleasă ca fiind un 

cadru conceptual pentru consolidarea globală și strategică a oportunităților de dezvoltare pentru 

știință și cercetare în Europa, care să nu se limiteze la un singur program de finanțare. Bundesrat 

recunoaște, în principiu, obiectivele strategice ale SEC stabilite de Comisia Europeană în 

comunicarea sa, dar solicită ca dezbaterea să aibă un caracter exhaustiv, caracterizat prin 

consolidarea durabilă a științei și cercetării în SEC prin sprijin financiar adecvat la nivel 

european, național și regional, consolidarea universităților ca furnizori centrali de cercetare, 

educație, inovare și cultură, sprijinirea mobilității transnaționale a persoanelor, o mai bună 

sincronizare a programelor de mobilitate europene și naționale existente pentru un schimb 

complementar de cunoștințe și experiență în cadrul UE ș.a.  

În rezoluția din 16 decembrie 2020, Senatul Cehiei a semnalat că progresele înregistrate în 

îndeplinirea obiectivelor SEC au un ritm lent și a subliniat că trebuie realizate îmbunătățiri în 

domenii-cheie, în special în ceea ce privește transpunerea rezultatelor cercetării și inovării în 

economie. 

4. Alte poziții și lucrări relevante – rapoarte și studii 

 Raport de progres al SEC. 

 Regional Innovation Scoreboard. 

 Perspectives on the new European Research Area from the university sector 

 

 

 

 

 

https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/towards-full-recognition-Regional-Innovation-Hubs.aspx
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200628.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20200628/debra.do
https://www.bundesrat.de/bv.html?id=0631-20
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a8774c84e201774e1bbf090204.do
https://ec.europa.eu/info/publications/era-progress-report-2018_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
https://eua.eu/downloads/publications/eua%20policy%20input_perspectives%20on%20era%20from%20the%20university%20sector.pdf
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5. Aspecte privind poziția autorităților române  

 

 Capitolul Cercetare în programul de guvernare prevede 2% din PIB până din 2024, 

reorganizarea agenției de finanțare a cercetării și învățământului superior, reforma institutelor 

de cercetare, mai multe parteneriate public-privat. 

 În contextul Planului național de Redresare și reziliență (ianuarie 2021), la domeniul de 

intervenție „Educație” apar ca instituții responsabile Ministerul Educației, Ministerul Muncii 

și cel al Cercetării, iar la domeniul Cercetare-inovare-digitalizare apar Ministerul Cercetării, 

cel al Educației, Ministerul de Finanțe/Anaf, Ministerul Justiției și cel al Sănătății. 

 Strategia de Digitalizare a Educației din România 2021-2027 - SMART-Edu s-a aflat 

în consultare publică până la 15 februarie 2021. 

 Prin memorandumul semnat la 14.05.2020, s-a propus înființarea unui Comitet 

interinstituțional, coordonat de Ministerul Educației și Cercetării, care să asigure sprijinul 

pentru realizarea în bune condiții a evaluării cu experți externi a politicilor naționale în 

domeniul CDI, a guvernanței și a arhitecturii instituționale, în vederea unei integrări optime în 

Spațiul European al Cercetării. 

 La 20.10.2020, sub egida Președinției germane a Consiliului Uniunii Europene, s-a 

desfășurat la Bonn, Conferința miniștrilor cercetării din Uniunea Europeană privind Spațiul 

European de Cercetare ERA (European Research Area). Cu acest prilej, reprezentatul român 

s-a alăturat celorlalți miniștrii europeni și a semnat Declarația de la Bonn (Bonn Declaration 

on Freedom of Scientific Research - A Common Core Principle of the European Research Area 

and its International Partners). 

 Camera Deputaților s-a preocupat de domeniul cercetării de-a lungul timpului. În acest 

sens, menționăm Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a Opiniei (52/19.09.2018), 

publicată în M.Of. nr.  811 din 21 septembrie 2018 și Hotărârea Camerei Deputaților de 

adoptare a Opiniei ((25/09.05.2018), publicată în M.Of. nr. 404 din 11 mai 2018.  

 

6. Alte resurse utile  

 Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 

2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României 

pentru 2020 

 European Parliament, European research area (ERA) – Regional and cross-border 

perspectives, Briefing, April 2019.EPRS. 

 European Parliament, EPRS, Research and innovation in the EU: Evolution, 

achievements, challenges, Briefing, November 2018. 

 European Parliament, EPRS, European Research Area - Cost of Non-Europe Report, 

Study, April 2016. 

 European Parliament, EPRS, The European Research Area: Evolving concept, 

implementation challenges, In-Depth Analysis, March 2016. 

 

 

 Ioana Cristina Vida 

15 februarie 2021 

Actualizată la 23.02.2021 

 

https://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2020-2024
https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-PNRR.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/memorandum/memorandum-psf.pdf
https://www.edu.ro/rom%C3%A2nia-semnat-%E2%80%9Edeclara%C8%9Bia-de-la-bonn%E2%80%9D-o-declara%C8%9Bie-comun%C4%83-mini%C8%99trilor-cercet%C4%83rii-din-uniunea
http://www.research.gov.ro/uploads/evenimente/2020/bonn-declaration-on-freedom-of-scientific-research.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1049042592/HCD%20COM(2018)306.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1883436810/HCD_COM(2018)_2.PDF
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/2020.11.04_rst_2020_ro_joue.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637939
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637939
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630284
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630284
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)581382
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)579097
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)579097

