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Propunere de regulament 

Anexa V – tabelul 2 

 

Textul propus de Comisie 

 

Obținerea unui 

impact societal 
Pe termen scurt Pe termen mediu Pe termen mai lung 

Abordarea 

priorităților de 

politică ale UE 

prin intermediul 

C&I 

Rezultate -  

Numărul și ponderea 

rezultatelor menite să 

răspundă unor 

priorități de politică 

specifice ale UE 

Soluții -  

Numărul și ponderea 

inovărilor și rezultatelor 

științifice care răspund 

unor priorități de 

politică specifice ale 

UE 

Beneficii -  

Efecte estimate agregate 

rezultate din utilizarea 

rezultatelor finanțate prin PC, 

privind abordarea priorităților 

de politică specifice ale UE, 

inclusiv contribuția la 

elaborarea politicilor și a 

legislației 

Producerea de 

beneficii și impact 

prin misiuni de 

C&I 

Realizările misiunilor 

de C&I - 

Realizări ale 

misiunilor de C&I 

specifice 

Rezultatele misiunilor 

de C&I -  

Rezultate ale misiunilor 

de C&I specifice 

Țintele atinse ale misiunilor de 

C&I -  

Țintele atinse ale misiunilor de 

C&I specifice 

Consolidarea 

utilizării inovării 

de către societate 

Creare în comun -  

Numărul și ponderea 

proiectelor PC în 

cazul cărora cetățenii 

și utilizatorii finali din 

UE contribuie la 

crearea în comun a 

Implicare -  

Numărul și ponderea 

entităților beneficiare 

ale PC care au prevăzut 

mecanisme de implicare 

a cetățenilor și a 

utilizatorilor finali după 

Utilizarea rezultatelor 

cercetării și inovării în 

societate -  

Utilizarea și difuzarea 

rezultatelor științifice și a 

soluțiilor inovatoare create în 

comun în cadrul PC 
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unui conținut de 

cercetare și inovare 

încheierea proiectului 

din cadrul PC 

Amendamentul  

Obținerea unui 

impact societal 
Pe termen scurt Pe termen mediu Pe termen mai lung 

Abordarea 

obiectivelor 

Orizont Europa și 

a priorităților de 

politică ale UE 

prin intermediul 

C&I 

Rezultate -  

Numărul și ponderea 

rezultatelor menite să 

răspundă unor 

obiective Orizont 

Europa și priorități de 

politică specifice ale 

UE 

Soluții -  

Numărul și ponderea 

inovărilor și 

rezultatelor științifice 

care răspund unor 

obiective Orizont 

Europa și priorități de 

politică specifice ale 

UE 

Beneficii -  

Efecte estimate agregate 

rezultate din utilizarea 

rezultatelor finanțate prin PC, 

privind abordarea obiectivelor 

Orizont Europa și a 

priorităților de politică 

specifice ale UE, contribuția la 

elaborarea politicilor și a 

legislației 

Producerea de 

beneficii și impact 

prin misiuni și 

parteneriate de 

C&I 

Realizările misiunilor 

de C&I -  

Realizări ale 

misiunilor și 

parteneriatelor de 

C&I specifice 

Rezultatele misiunilor 

de C&I -  

Rezultate ale 

misiunilor și 

parteneriatelor de 

C&I specifice 

Țintele atinse ale misiunilor de 

C&I -  

Țintele atinse ale misiunilor și 

parteneriatelor de C&I 

specifice 

Îndeplinirea 

angajamentului 

Uniunii în 

domeniul 

climatului și 

realizarea unei 

economii și a unei 

societăți cu emisii 

nete zero 

Proiecte și realizări -  

Numărul și ponderea 

proiectelor și a 

realizărilor relevante 

pentru climă (prin 

misiuni, parteneriate 

și linii bugetare ale 

programului) 

Inovații pe baza unui 

proiect PC cu 

importanță climatică -  

Numărul de inovații 

din proiectele PC care 

sunt relevante pentru 

climă, inclusiv din 

DPI atribuite 

Impactul societal și economic 

al proiectelor cu relevanță 

climatică -  

Efectele agregate estimate ale 

utilizării rezultatelor finanțate 

prin PC asupra îndeplinirii 

angajamentelor pe termen 

lung ale Uniunii în domeniul 

climei și al energiei din cadrul 

Acordului de la Paris  

Costurile și beneficiile 

economice, societale și de 

mediu ale proiectelor cu 

relevanță climatică  

- Adoptarea unor soluții 

inovatoare de atenuare a 

schimbărilor climatice și de 

adaptare la acestea, rezultate 

din proiectele PC 
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- Efectele agregate estimate 

ale utilizării soluțiilor 

respective asupra locurilor de 

muncă și a creării de 

întreprinderi, asupra creșterii 

economice, energiei curate, 

sănătății și confortului de 

viață (inclusiv calitatea 

aerului, a solului și a apei)  

Consolidarea 

utilizării C&I în 

societate,  

Creare în comun -  

Numărul și ponderea 

proiectelor PC în cazul 

cărora cetățenii și 

utilizatorii finali din 

UE contribuie la 

crearea în comun a 

unui conținut de 

cercetare și inovare 

Implicare -  

Numărul și ponderea 

entităților beneficiare 

ale PC care au 

prevăzut mecanisme 

de implicare a 

cetățenilor și a 

utilizatorilor finali 

după încheierea 

proiectului din cadrul 

PC 

Utilizarea rezultatelor C&I în 

societate 

Accesul, utilizarea și difuzarea 

rezultatelor științifice și a 

soluțiilor inovatoare din cadrul 

PC 

 

 

Or. en 

 

 


