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NOUL SPAȚIUL EUROPEAN DE CERCETARE (SEC) 

EUROPEAN RESEARCH AREA (new ERA) 
 

 

Februarie 2022 

Comisia Europeană (DG RTD) a prezentat ”Notele explicative”1 1  pentru toate acțiunile 

incluse în Agenda de Politici ERA 2022-2024. Forumul ERA care a avut kick-off meeeting pe 

14 Februarie 2022 va utilïza aceste documente ca bază inițială de lucru asupra proiectării și 

implementării acțiunilor individuale ERA așa cum este stipulat în Agenda de Politici ERA. 

Noiembrie 2021 

Consiliul Uniunii Europene a adoptat Recomandarea asupra „Un Pact pentru Cercetare și 

Inovare în Europa” (Pact pentru C&I) și concluziile asupra viitoarei guvernanțe a „Spațiului 

European pentru Cercetare și Inovare - SEC (ERA)”.234 

Iulie 2021 

Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru „Un Pact de Cercetare și Inovare în 

Europa” (Pact pentru C&I) 5,6
, drept unul dintre pilonii cheie ai noului SEC (ERA). 

Decembrie 2020 

Consiliul a adoptat concluziile asupra „Noului Spațiu European de Cercetare - SEC (ERA)”, 

care au definit obiectivele noului SEC (ERA) și domeniile de prioritate în care trebuie să se 

întreprindă acțiuni pentru îndeplinirea acestor obiective7,8. 

                                                           
1
 https://era.gv.at/news-items/ec-publishes-explanatory-documents-for-era-policy-agenda-actions/ 

2
Council Recommendation on a Pact for Research and Innovation in 

Europe, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/en/pdf 
3

Conclusions on the future governance of the European Research Area 
(ERA), https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14126-2021-INIT/en/pdf 
 
4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6270 

 
5
Proposal for a Council Recommendation on “A Pact for Research and Innovation in Europe”, COM(2021)407, 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/

ec_rtd_pact-for-research-and-innovation.pdf 

 
6
https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-proposal-pact-research-and-innovation-europe-2021-jul-16_en 

 
7
Council conclusions on the New European Research Area, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-

2020-INIT/en/pdf 
 
8

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/01/new-european-research-area-council-adopts-
conclusions/ 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14136-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6270
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_pact-for-research-and-innovation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_pact-for-research-and-innovation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_pact-for-research-and-innovation.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf
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Septembrie2020 

Comisia publică planul pentru relansarea ERA prin publicarea „Comunicării asupra Noului 

Spațiu European pentru Cercetare și Inovare”9. 

 

Consiliul Uniunii Europene a adoptat la 26 noiembrie: 

- o Recomandare privind „Un Pact pentru Cercetare și Inovare în Europa” (Pactul pentru 

C&I); 

- concluziile Consiliului privind viitoarea guvernanță a Spațiului European de Cercetare. 

 

 Pactul pentru cercetare-inovare stabilește un set comun de principii și valori europene 

pentru cercetare și inovare, domeniile de prioritate pentru acțiuni comune, realizarea de 

investiții și reforme și simplificarea procesului de monitorizare și coordonare a politicilor în 

domeniu4,5, 10. Investiții de 3% din produsul intern brut în domeniul cercetării-dezvoltării sunt 

prevăzute. Statele membre vor identifica acțiunile SEC (ERA) la care doresc să participe.  

 

 Domeniile de prioritate pentru acțiuni comune sunt: 

 Aprofundarea unei piețe interne cu adevărat funcționale pentru cunoaștere 

 Abordarea tranziției către verde, către transformare digitală și către alte provocări  

   împreună cu impactul asupra societății și creșterea participării societății la SEC 

 Amplificarea accesului la excelență în cercetare și inovare în întreaga Uniune Europeană 

 Promovarea investițiilor și reformelor coordonate în cercetare și inovare. 

 

 Noua guvernanța ERA 

Principalele elemente ale noii guvernanțe ale Spațiului European de Cercetare sunt: 

 Asigurarea angajamentului și proprietății/asumării politice printr-un rol puternic al 

miniștrilor cercetării prin intermediul conferințelor ministeriale ale Consiliului (luare a 

deciziilor) și Spațiului European de Cercetare (schimb de politici la nivel politic); 

                                                                                                                                                                                     
 
9
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC 

AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new ERA for Research and Innovation 
COM/2020/628 final,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= COM% 3A2020 %3A628%3AFIN 

 
10
 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ strategy_on_research_and_innovation/ 

documents/ec_rtd_era-pact-factsheet.pdf 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=%20COM%25%203A2020%20%3A628%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/%20strategy_on_research_and_innovation/%20documents/ec_rtd_era-pact-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/%20strategy_on_research_and_innovation/%20documents/ec_rtd_era-pact-factsheet.pdf
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 Un comitet al Spațiului European de Cercetare și Inovare (ERAC) reînnoit la nivel 

executiv înalt, cu un rol de consiliere strategică privind implementarea SEC, 

proiectarea politicii SEC și a politicii UE de cercetare și inovare în general, cu ambiția 

de a apropia politicile naționale și europene de cercetare și inovare; 

 Forumul SEC (ERA) în calitate de organism operațional al SEC, responsabil de 

îmbunătățirea coordonării în vederea punerii în aplicare efective a Agendei de politică 

a SEC și de sprijinirea Comisiei și a statelor membre în realizarea acțiunilor SEC; 

 O implicare puternică a părților interesate, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, în 

toate etapele ciclului politicii SEC. 

Comitetul Spațiului European de Cercetare și Inovare (ERAC) 

ERAC este comitetul de consiliere asupra politicilor strategice a Uniunii Europene asupra 

topicilor în legătură cu cercetarea și inovarea (C&I) în Spațiul European de Cercetare - SEC 

(ERA). 

Are un rol clar definit în guvernanța SEC (ERA) și este completat de către Forumul SEC 

(ERA) care are rol operațional.  

Forumul SEC (ERA) este organismul responsabil de stimularea coordonării către 

implementarea efectivă a Agendei Politice a ERA, sprijinind Comisia și statele membre 

pentru livrarea acțiunilor ERA. Forumul SEC (ERA) este organizat sub forma unui grup de 

experți ai Comisiei către care Statele Membre și țările EFTA/EEA trimit reprezentanți. 

Forumul ERA implică de asemenea reprezentanți ai stakeholderilor. 

Un Spațiu European mai puternic  (Stronger ERA) 

 

(Sursa: Dr. Stefan WEIERS (Head of Sector) European Commission - DG R&I Widening, ERA & 
Research Infrastructure Programming Unit A2 – ERA Governance and Implementation , Widening and 

strengthening ERA in Horizon Europe, presentation, Israel _Info_days 2021) 

 



pag. 6/7 
 

Concluziile Consiliului Uniunii Europene includ ca Anexă prima Agendă de Politici privind 

Spațiul European de Cercetare (2022-2024).  Până la mijlocul anului 2022, Comisia 

Europeană va prezenta și cadrul de monitorizare și evaluare pentru implementarea ERA; 

agenda de politici va fi revizuită la fiecare 18 luni. 

 Agenda11,12 stabilește 20 de acțiuni concrete ale Spațiului European pentru Cercetare și 

Inovare - SEC pentru următorii 3 ani,  care vor contribui la domeniile prioritare definite în 

„Pactul pentru cercetare și inovare”și care abordează provocările întâmpinate de EU și 

comunitățile naționale și societate ca un întreg. 

1.Promovarea științei deschisă, inclusiv prin Cloud-ul european pentru știință deschisă   

  (EOSC) 

2.Propunerea unui cadru legislativ al UE privind datele și drepturile de autor pentru cercetare 

3. Reformarea Sistemului de Evaluare pentru cercetare, cercetători și instituții 

4. Promovarea carierelor atractive  în cercetare, circulația talentelor și mobilitatea 

5. Promovarea egalității de gen și stimularea incluziunii 

6. Protejarea libertății academice în Europa 

7. Actualizarea orientărilor UE către o mai bună valorizare a cunoștințelor 

8. Consolidarea infrastructurilor de cercetare 

9. Promovarea cooperării internaționale 

10. Realizarea misiunilor și parteneriatelor de cercetare și inovare ale UE drept contributorii  

     cheie la Spațiului European de Cercetare (SEC) 

11. Un Spațiu European de Cercetare pentru transformare verde 

12. Accelerarea tranziției ecologice/digitale a ecosistemelor industriale cheie ale Europei 

13. Consolidarea instituțiilor de învățământ superior 

14. Aducerea științei mai aproape de cetățeni 

15.Crearea ecosistemelor de cercetare și inovare pentru a îmbunătăți excelența și  

     competitivitatea 

16. Îmbunătățirea accesului la excelență în întreaga UE  

17. Consolidarea capacității strategice a instituțiilor publice de cercetare 

18. Sprijinirea dezvoltării proceselor naționale ale țărilor UE pentru implementarea Spațiului  

      European de Cercetare 

19. Stabilirea unui sistem de monitorizare al Spațiului European de Cercetare 

20. Sprijinirea investițiilor și reformelor în cercetare și inovare 

                                                           
11 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_era-
policy-agenda-2021.pdf 
  
12 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
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Comisia Europeană a prezentat la 30 Septembrie 2020, „Comunicarea asupra Noului Spațiu 

European de Cercetare, SEC (new ERA)” 

 

 Noul Spațiu European de Cercetare-Inovare8 (new ERA) este orientat către excelență, 

competitivitate si circulație liberă a talentelor și cunoștințelor. Va consolida legăturile dintre 

cercetare-inovare și tehnologie și diferitele ecosisteme industriale. De asemenea, va 

consolida sinergiile cu Spațiul European al Educației (EEA). 

Cele patru obiective ale noului SEC sunt: 

 Prioritizare investiții 

 Acces îmbunătățit la excelență 

 Translatarea rezultatelor R&I în valoare economică 

 Aprofundare ERA 
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