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Introducere

Începând din 1984, activităţile Comunităţii Europene în domeniul cercetării şi dezvoltării 
tehnologice (CDT) au fost realizate prin intermediul unor programe-cadru (PC) multianuale. 
Dispunând de un buget de aproximativ 17 miliarde de euro pentru perioada 2002-2006, cel 
de-al şaselea program-cadru (PC6) al Comunităţii Europene a finanţat, până la sfârşitul anului 
2008, activităţi „indirecte” de cercetare şi dezvoltare tehnologică în valoare de 25 de miliarde 
de euro în investiţii estimate.

PC6 a introdus două instrumente noi, care vizează în special „integrarea şi consolidarea 
Spaţiului european de cercetare”:

- „reţelele de excelenţă” (RE, 167 de proiecte finanţate în cadrul PC6, printr-o contribuţie 
comunitară de 1,2 miliarde de euro) aveau ca scop, în principal, să creeze o integrare 
semnificativă şi durabilă a activităţilor de cercetare desfăşurate de partenerii din cadrul 
reţelelor, vizând în mod direct să remedieze problema fragmentării activităţilor de cercetare 
din Europa în cadrul unei anumite priorităţi tematice şi

- „proiectele integrate” (PI, aproximativ 700 de proiecte finanţate printr-o contribuţie 
comunitară de 6,5 miliarde de euro) erau menite să genereze cunoştinţele necesare pentru a se 
putea implementa priorităţile tematice, prin atingerea unor obiective ştiinţifice şi tehnologice 
clar definite şi ambiţioase, cu o dimensiune europeană.

1) Auditul Curţii de Conturi (sfera de aplicare, constatări şi recomandări)

a) Sfera auditului 

Auditul Curţii a examinat măsura în care:

 RE şi PI au contribuit la atingerea obiectivelor politicii de cercetare, stabilite prin 
tratat, precum şi a propriilor obiective;

 Comisia a susţinut efectiv punerea în aplicare a proiectelor prin punerea la dispoziţia 
beneficiarilor a orientărilor necesare, prin gestionarea contractelor şi prin 
monitorizarea progreselor realizate şi

 PC6 a stimulat investiţiile în domeniul CDT.

b) Constatările Curţii de Conturi

Lipsa unei logici de intervenţie explicite

Curtea a constatat că instrumentele din cadrul PC6 au reuşit să promoveze colaborarea în 
domeniul cercetării şi proiecte de o calitate rezonabilă. Totuşi, aceste instrumente au 
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funcţionat într-un cadru care nu dispunea de o logică explicită şi nici de obiective SMART1

sau de indicatori de performanţă.

Obiectivele specifice nu au fost îndeplinite decât parţial

Obiectivele specifice ale noilor instrumente nu au fost îndeplinite decât parţial. Doar un 
număr limitat de RE au realizat o integrare progresivă şi autosustenabilă a activităţilor de 
cercetare între partenerii din cadrul reţelelor. PI auditate nu au reuşit să atragă mai multe 
resurse din partea participanţilor individuali sau surse suplimentare de finanţare, publice sau 
private. 

Deficienţe în gestionarea efectuată de Comisie

Conform Curţii, în gestionarea efectuată de Comisie au fost constatate o serie de deficienţe 
care au afectat în mod negativ eficacitatea acţiunilor.

Neîndeplinirea obiectivelor de stimulare a investiţiilor în domeniul cercetării şi dezvoltării 
tehnologice

În comparaţie cu PC5, PC6 nu a reuşit să antreneze o creştere semnificativă a investiţiilor în 
domeniul CDT. De fapt, în termeni relativi, participarea sectorului privat s-a diminuat. Într-
adevăr, acestora le-a fost alocată o cotă mai mică (10 %) din bugetul total decât cea alocată în 
cadrul programelor tematice PC5 (12 %); în ceea ce priveşte PC7, primele rezultate indică 
reducerea în continuare a participării IMM-urilor.

c) Recomandările Curţii de Conturi

Curtea a formulat următoarele recomandări redate pe scurt:

1. Programele de cheltuieli ar trebui să se fundamenteze pe o logică de intervenţie explicită, 
care să coreleze instrumentele cu obiective realiste. Ar trebui analizată posibilitatea de a 
stabili câte un obiectiv unic pentru fiecare instrument. Ar trebui să existe indicatori de 
performanţă corespunzători pentru fiecare program, care să monitorizeze realizările, 
rezultatele şi impacturile preconizate.

2. Comisia ar trebui să analizeze dacă s-au stabilit obiective realiste pentru RE şi PI şi dacă 
acestea generează avantaje semnificative în comparaţie cu instrumentele tradiţionale 
prevăzute pentru colaborarea în domeniul cercetării. Comisia ar trebui să analizeze de la caz 
la caz dacă realizările din trecut, potenţiala valoare adăugată pe care o poate furniza UE şi 
perspectivele de autosustenabilitate justifică continuarea finanţării prin PC7.

                                               
1 „SMART - specific, measurable, achievable, relevant and timed” (specifice, măsurabile, realizabile, relevante şi 
datate), conform articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar.
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3. Comisia ar trebui să examineze cauzele care se află la originea nivelului scăzut, în raport cu 
obiectivele urmărite, al investiţiilor realizate de participanţi în CDT şi ar trebui să sugereze 
măsuri specifice. 

4. Comisia ar trebui să pună la dispoziţie orientări clare în timp util, să mărească ritmul 
procedurilor de atribuire a contractelor şi să asigure o mai bună monitorizare a proiectelor.

2. Răspunsurile Comisiei

Comisia a considerat că programele-cadru au fost întotdeauna fondate pe o logică de 
intervenţie riguroasă. Aspectele esenţiale ale abordării de tip „SMART” au fost incluse în 
programele de lucru ale Comisiei din cadrul PC6, în pofida faptului că această abordare nu era 
explicită în regulamentul financiar aplicabil la momentul respectiv. În cadrul PC7, toate 
programele de lucru conţin declaraţiile referitoare la impactul preconizat. Mai mult, Comisia a 
considerat că PC6 a fost corect monitorizat şi evaluat.

Opinia Comisiei a fost că au existat numeroase RE în cadrul cărora s-a realizat o integrare 
durabilă între parteneri, iar calitatea proiectelor în ansamblu a fost considerată ridicată.

Comisia a precizat că, în ceea ce priveşte organizaţiile publice şi private implicate în activităţi 
economice, ratele de participare în cadrul PC6 au fost similare celor din cadrul PC5; Comisia 
a considerat că emiterea unor aprecieri definitive privind participarea IMM-urilor în cadrul 
PC7 era încă prematură.

În cele din urmă, Comisia a considerat că PC6 a dat un impuls semnificativ eforturilor de 
cercetare. 

3. Observaţii şi recomandări din partea Comisiei pentru control bugetar în vederea 
posibilităţii includerii acestora în proiectul de raport privind descărcarea de gestiune a 
Comisiei (exerciţiul financiar 2008)

[Parlamentul European:]

Observaţii generale:

1. salută recomandările constructive ale Curţii de Conturi şi opinia generală pozitivă privind 
promovarea colaborării şi a proiectelor de o calitate rezonabilă în domeniul cercetării prin 
intermediul „reţelelor de excelenţă” şi al „proiectelor integrate” prevăzute de politica 
comunitară în domeniul cercetării; 

2. apreciază că, în opinia Curţii, instrumentele din cadrul PC6 care au făcut obiectul auditului 
au promovat un nivel adecvat şi eficient de colaborare între participanţii la proiectele în 
domeniul cercetării;
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Stadiul iniţial al procedurii

3. ia act de existenţa unui amplu decalaj între aşteptări şi realitate, respectiv de faptul că 
evaluarea a mai puţin de 55 % din proiectele examinate ex post s-a menţinut la nivelul 
„excelent” iniţial, şi solicită Comisiei să îşi revizuiască procedurile de evaluare;

4. reaminteşte faptul că cele mai multe solicitări nu depăşesc pragul de „excelenţă” (numai 
între 15 % şi 20 %), deşi costurile de depunere a solicitărilor (care se ridică, în unele cazuri, 
până la 300 000 de euro) sunt suportate de solicitanţi; în acest sens, îndeamnă Comisia să dea 
dovadă, în mod coerent şi eficient, de judiciozitate (prin aplicarea unor proceduri care să 
cuprindă mai multe etape) în vederea utilizării cu pragmatism a fondurilor alocate cercetării în 
locul „administrării cercetării”;

5. consideră regretabil faptul că, în funcţie de posibila selecţie în urma depunerii solicitării, 
numai 53 % până la 86 % din totalul părţilor interesate au înţeles pe deplin natura 
instrumentelor utilizate în cadrul PC6; deplânge faptul că, în unele cazuri, alegerea 
instrumentului s-a făcut mai degrabă pe considerente de ordin fiscal, decât pe considerente de 
ordin material; ia act de faptul că existenţa unui număr mare de parteneri în cadrul RE, 
precum şi concentrarea deosebită a Comisiei asupra integrării juridice reprezintă o provocare 
excepţională şi ia notă de faptul că Grupul de experţi privind viitorul reţelelor de excelenţă a 
recomandat formarea unor parteneriate mai largi numai în cazuri excepţionale justificate 
corespunzător1.

Formarea reţelelor de excelenţă

6. regretă faptul că – în ciuda solicitărilor Parlamentului pentru o aplicare a programelor de 
cercetare orientată mai mult către servicii şi clienţi – s-au înregistrat progrese mici în sensul 
formării de „ghişee unice” care să deservească toate direcţiile generale care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul cercetării şi domeniile conexe, al standardizării procedurilor de 
depunere a solicitărilor, al documentării sine qua non şi al comunicării consecvente; 
subliniază faptul că publicul consideră Comisia drept o entitate unică; 

7. în acest sens, solicită Comisiei să ia măsurile necesare în vederea adoptării unei atitudini 
proactive în ceea ce priveşte susţinerea clienţilor, controlul intern al calităţii care presupune o 
standardizare la nivel secundar şi administrare coerentă; solicită Comisiei să publice on-line 
toate textele juridice pe care se întemeiază contractele de subvenţionare, inclusiv referinţe la 
dreptul belgian atunci când acest lucru este necesar; 

8. reaminteşte solicitările constante din partea Parlamentului European de reducere a sarcinii 
administrative, în special în cazul procedurilor de acordare a subvenţiilor2; deplânge faptul că 
termenul de contractare este în medie de 13 luni, în creştere cu 4 luni faţă de PC5; în vederea 

                                               
1 cf. Raportului final al Grupului de experţi privind viitorul reţelelor de excelenţă (septembrie 2008 – „ER”), p. 

21.

2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
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PC7, solicită Comisiei să utilizeze instrumentele administrative existente [precum codurile 
personale de identificare (CPI), reprezentanţii desemnaţi pentru persoane juridice];

9. îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că PC6 nu a atins obiectivul unei participări mai 
puternice a sectorului privat, în special a IMM-urilor; împărtăşeşte opinia Curţii, conform 
căreia unele dispoziţii au descurajat activ participarea acestora; per ansamblu, consideră că 
normele şi dispoziţiile juridice (inclusiv modelele de contracte şi orientările) sunt extrem de 
complicate şi împiedică punerea în aplicare eficientă şi eficace a politicilor de cercetare; 

10. observă că evaluările urmăresc în principal verificarea contribuţiilor, şi nu estimarea 
realizărilor; împărtăşeşte aprecierea Curţii conform căreia definirea corespunzătoare a 
obiectivelor SMART chiar de la lansarea unui proiect este esenţială pentru stabilirea evoluţiei 
şi a eventualului succes al acestuia; subliniază că cerinţele de raportare trebuie concepute ca 
un instrument util de monitorizare şi evaluare a progreselor în procesul de integrare şi a 
progreselor materiale1 şi nu trebuie utilizate ca un mijloc de sancţionare sau de intervenţie în 
alte activităţi de gestionare ale coordonatorului, întreprinse din proprie iniţiativă, cu condiţia 
ca acestea să nu încalce dispoziţiile legale;

Sustenabilitatea şi evoluţia viitoare

11. regretă să afle că în majoritatea cazurilor integrarea sustenabilă, care depăşeşte perioada 
iniţială de finanţare, nu a putut fi realizată şi că, în aprecierea Curţii, perioada iniţială de 
finanţare de cinci ani s-a dovedit a fi nerealistă; susţine propunerea de aplicare a unor criterii 
extrem de competitive şi selective pentru finanţarea prelungită a RE care îşi declară 
capacitatea de a deveni autosustenabile (ER p. 28);

12. observă cu interes propunerea grupului de experţi de a explora posibilitatea unor apeluri 
coordonate între ERA-NET şi PC7, combinând fondurile naţionale cu cele comunitare2, 
precum şi toate măsurile de sporire a transparenţei şi accesibilităţii bazei de date CORDIS în 
vederea asigurării unui schimb reciproc de rezultate ale activităţilor de cercetare din cadrul 
ERA (schimb reciproc de exemple de bune practici);

13. este profund preocupat de faptul că aplicarea strategiei de auditare a Comisiei pentru PC6 
a avut deja ca rezultat iniţierea a două proceduri judiciare de către foşti participanţi; subliniază 
că încrederea constituie fundamentul oricărei cooperări pe termen lung şi îşi reiterează 
invitaţia la adresa Comisiei, ca o condiţie a certitudinii juridice, de a nu mai recalcula 
situaţiile financiare ale proiectelor din cadrul PC6 pe care deja le-a aprobat şi decontat, 
dând noi interpretări criteriilor de eligibilitate a costurilor, prevăzute la secţiunea „Condiţii 
generale” (anexa II) a modelului de contract pentru PC63; îndeamnă Comisia să îşi 
intensifice eforturile de găsire a unei soluţii şi îşi exprimă dorinţa unui dialog bazat pe soluţii;

                                               
1 ER p. 26.

2 ER p. 27.

3 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).
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14. solicită Comisiei să găsească soluţii care să garanteze siguranţa şi continuitatea pe termen 
mediu a punerii în aplicare şi a planificării programelor-cadru, în special în vederea PC8; 
solicită Comisiei, în mod deosebit, să aplice în mod omogen termene fixe şi regulamente de 
procedură ferme.


