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Finanțarea activităților de cercetare trebuie simplificată și 
mai mult, recomandă Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou document de informare publicat de Curtea de Conturi Europeană, este în 
continuare necesar să se simplifice, după 2020, modalitățile de finanțare de către UE 
a activităților de cercetare. Acest document, destinat Parlamentului European și Consiliului, 
a fost elaborat pentru a servi drept contribuție din partea Curții la dezbaterile de la nivelul 
celor două instituții privind succesorul programului Orizont 2020, programul UE pentru 
cercetare și inovare.  

Auditorii pun accentul pe simplificare. Aceștia au atras atenția, în trecut, că un cadru juridic 
excesiv de complex ar putea afecta punerea în aplicare eficientă a programelor de cercetare. În 
ceea ce privește programul Orizont 2020, auditorii fac distincția între două modalități diferite de 
eliminare a complexității inutile: revizuirea în profunzime a normelor juridice de bază și/sau 
crearea unei interfețe mai simple care să fie adaptată la condițiile reale cu care se confruntă 
cercetătorii. 

Dar să simplifici nu este simplu, avertizează auditorii. Aceștia descriu unele dintre dilemele cu 
care se confruntă Comisia Europeană în eforturile sale, dileme pe care le corelează cu concepția 
cadrului de reglementare în materie de cercetare, cu modelul de finanțare și cu modalitățile de 
participare. 

„Complexitatea programului Orizont 2020 este cauzată de volumul de regulamente, norme, 
orientări, proceduri și procese care reglementează punerea sa în aplicare și de multitudinea 
instrumentelor de finanțare a acestuia”, a declarat Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de acest document de informare, adăugând, de asemenea, că „o 
astfel de complexitate inutilă creează riscuri”.  

De asemenea, normele pot fi interpretate în mod diferit de diverse organizații și persoane fizice, 
la nivelul UE și la nivel național, iar unii cercetători au exprimat preocupări în legătură cu lipsa de 
securitate juridică. 
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Auditorii au subliniat că, în comparație cu programele de cercetare anterioare, Orizont 2020 este 
apreciat de profesioniștii din domeniu ca fiind cel mai bun program pentru cercetare și inovare al 
UE de până acum, precum și că au fost depuse eforturi considerabile în vederea simplificării.  

Totuși, regulamentele de bază continuă să fie dificil de înțeles, mai ales în cazul IMM-urilor, iar 
opțiunile de finanțare simplificate rămân dificil de pus în aplicare pentru beneficiari și de 
controlat pentru auditori. 

Acest document de informare evidențiază o serie de aspecte cărora ar trebui să li se acorde 
atenție pentru a ghida mai bine dezbaterile actuale privind cheltuielile din domeniul cercetării: 

• punerea la dispoziție a unui interval de timp rezonabil între adoptarea și punerea în 
aplicare a actelor juridice;  

• evaluarea recurgerii în mai mare măsură la opțiunile simplificate în materie de costuri, 
precum sumele forfetare și premiile; 

• explicarea utilizării orientărilor ca reguli fără caracter obligatoriu;  

• acceptarea practicilor contabile ale beneficiarilor;  

• recunoașterea în alte programe a propunerilor de proiecte considerate eligibile în cadrul 
programului Orizont 2020, prin intermediul unei abordări de tip „ghișeu unic”. 

 

Note către editori 

Orizont 2020 a permis punerea la dispoziție a aproape 80 de miliarde de euro de-a lungul unei 
perioade de șapte ani (2014-2020). Cu o cotă de aproximativ 8 % din bugetul UE, acesta 
constituie unul dintre cele mai importante programe publice de finanțare a activităților de 
cercetare și de dezvoltare din lume. Printre participanți se numără universități, institute de 
cercetare, IMM-uri, întreprinderi de mari dimensiuni și organisme publice. Până în prezent, au 
fost prezentate peste 130 000 de cereri de finanțare și au primit finanțare aproape 20 000 de 
proiecte. 

Acest document de informare nu constituie un raport de audit. Curtea de Conturi Europeană 
efectuează în prezent un audit al performanței privind simplificarea în cadrul programului 
Orizont 2020, raportul aferent urmând să fie publicat spre sfârșitul anului 2018 și să ofere 
o evaluare de audit a eficacității măsurilor de simplificare luate de Comisie. 

 

Documentul de informare elaborat de Curte și intitulat „Contribuție la simplificarea programului 
de cercetare al UE care va succeda programului Orizont 2020” este disponibil pe site-ul Curții 
(eca.europa.eu) în limba engleză.  

 


